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Protokół  Nr  II/18 
z  sesji  Rady  Miasta  Szczecin 

odbytej  w  dniu  18  grudnia  2018  r. 
w  sali  obrad  Rady  (Szczecin,  pl.  Armii  Krajowej  1) 

 
 
Początek obrad w dniu 18 grudnia 2018 r.: 
- godz. 10.00 
Zakończenie obrad: 
- godz. 13.15 
 
 
W dniu 18 grudnia 2018 r. w sesji uczestniczyło 30 radnych. Lista obecności 
stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
 
Ponadto w sesji udział wzięli: 
- Prezydent Miasta i jego zastępcy – lista obecności stanowi załącznik nr 2 do 

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

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

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

stanowi załącznik nr 5 do protokołu, 
oraz przedstawiciele mediów i mieszkańcy miasta. 
 
 
Przystąpiono do realizacji punktu 1 porządku obrad: 
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
 
M. Wilkocki – Przewodniczący obrad powitał przybyłych na kolejną II zwyczajną 
sesję Rady Miasta Szczecin: radnych, Prezydenta Miasta i jego zastępców, 
przedstawicieli Urzędu Miejskiego, rad osiedlowych, związków zawodowych, 
mieszkańców miasta oraz przedstawicieli szczecińskich mas mediów. 

Następnie Przewodniczący obrad w oparciu o przedłożoną listę obecności 
stwierdził, że na sali jest obecnych 30 radnych, zatem obrady Rady będą 
prawomocne. Oświadczył, że w związku z tym otwiera II zwyczajną sesję Rady 
Miasta Szczecin. 
 
Przewodniczący obrad poinformował, że brakuje w Komisji ds. Skarg, Wniosków 
i Petycji przedstawiciela klubu radnych Koalicji Obywatelskiej oraz dwóch radnych 
do minimalnego składu Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący zwrócił się do radnych 
o rozważenie możliwości kandydowania do czasu procedowania projektu uchwały 
w sprawie powołania komisji. 
 
 
Przystąpiono do realizacji punktu 2 porządku obrad: 
 
2. Zatwierdzenie protokołu z I sesji Rady Miasta odbytej w dniu 22 i 28 

listopada 2018 r. 
 
M. Wilkocki – Przewodniczący obrad poinformował, że protokół był wyłożony do 
wglądu w Biurze Rady Miasta Szczecin. Radni mieli możliwość zapoznać się z jego 
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treścią. Zapytał radnych, czy mają uwagi do zapisów protokolarnych. W związku 
z brakiem uwag poddał jego zatwierdzenie pod głosowanie: 
 
za – 24  przeciw – 0  wstrzym. – 0 
 
W wyniku powyższego głosowania protokół został zatwierdzony. 
 
 
Przystąpiono do realizacji punktu 3 porządku obrad: 
 
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad. 
 
M. Wilkocki – Przewodniczący obrad poinformował, że wpłynęły następujące wnioski 
dot. zmian do porządku obrad (porządek obrad stanowi załącznik nr 6 do 
protokołu): 
 
Wniosek Prezydenta Miasta o wprowadzenie do porządku obrad projektu 
uchwały nr 339/18 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu 
osłonowego w zakresie dożywiania w Szczecinie na lata 2019 – 2023 
 
za - 23  przeciw - 1  wstrzym. - 0 
 
W wyniku powyższego głosowania projekt uchwały został wprowadzony do porządku 
obrad. 
 
Wniosek Prezydenta Miasta o wprowadzenie do porządku obrad projektu 
uchwały nr 340/18 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego 
uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania 
w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób 
objętych wieloletnim programem osłonowym dożywiania w Szczecinie na lata 
2019 - 2023 
 
za - 26  przeciw - 0  wstrzym. - 0 
 
W wyniku powyższego głosowania projekt uchwały został wprowadzony do porządku 
obrad. 
 
Wniosek Prezydenta Miasta o wprowadzenie do porządku obrad projektu 
uchwały nr 341/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad zwrotu 
wydatków na świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań 
własnych. 
 
za - 27  przeciw - 0  wstrzym. - 0 
 
W wyniku powyższego głosowania projekt uchwały został wprowadzony do porządku 
obrad. 
 
Wniosek Komisji ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa o zdjęcie z porządku obrad 
projektu uchwały nr 280/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Warszewo – 
Królewskiego” w Szczecinie 
 
za - 24  przeciw - 0  wstrzym. - 0 
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W wyniku powyższego głosowania projekt uchwały został zdjęty z porządku obrad. 
 
W związku z zakończeniem inicjatywy uchwałodawczej wniosek Prezydenta 
Miasta o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały nr 297/18 w sprawie 
ustanowienia Nagrody Artystycznej Prezydenta Miasta Szczecin (projekt wraz 
z autopoprawką stanowi załącznik nr 7 do protokołu) 
 
za - 21  przeciw - 6  wstrzym. - 0 
 
W wyniku powyższego głosowania projekt uchwały został zdjęty z porządku obrad. 
 
W związku z zakończeniem inicjatywy uchwałodawczej wniosek Prezydenta 
Miasta o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały nr 298/18 w sprawie 
ustanowienia tytułu Mecenasa Kultury Szczecina (projekt wraz z autopoprawką 
stanowi załącznik nr 8 do protokołu) 
 
za - 22  przeciw - 4  wstrzym. - 1 
 
W wyniku powyższego głosowania projekt uchwały został zdjęty z porządku obrad. 
 
Więcej wniosków nie zgłoszono. 
 
M. Wilkocki – Przewodniczący obrad oświadczył, że po rozpatrzeniu wniosków przez 
Radę porządek obrad II zwyczajnej sesji jest następujący: 
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Zatwierdzenie protokołu z I sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniach 22 

i 28.11.2018 r. 
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad. 
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 

− 284/18 - zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2018 rok, 
− 285/18 - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2018 

rok i lata następne, 
− 286/18 - zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2018-2022 

z perspektywą do 2023 roku, 
− 275/18 - nadania nazw urzędowych ulicom w Szczecinie (ul. Laurowa, 

ul. Imbirowa), 
− 278/18 - odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa, 
− 279/18 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Żelechowa – Hoża” w Szczecinie, 
− 291/18 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Świerczewo – Karola Miarki” w Szczecinie, 
− 292/18 - uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Świerczewo - Santocka" 
w Szczecinie, 

− 293/18 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Świerczewo – Tenisowa” w Szczecinie, 

− 282/18 - ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych 
obiektów pływających w roku 2019, 

− 287/18 - wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od cen netto nieruchomości 
gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie 
warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, 
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− 288/18 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością 
Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Ks. abpa Grzegorza 
z Sanoka 13, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 73 o pow. 0,0212 
ha, obr. 2069, 

− 289/18 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezbudowanej będącej własnością 
Gminy Miasto Szczecin, położonej w rejonie ul. Ostrowskiej, stanowiącej działki 
nr: 12/16, 12/17, 12/18, obręb 3030, 

− 290/18 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem 
działki 38/4 z obrębu ewidencyjnego 3074, położonej w Szczecinie przy 
ul. Poznańskiej 3a, 

− 294/18 - przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie 
lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, 

− 295/18 - przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Szczecin 
na rok 2019, 

− 296/18 - nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki 
Zdrowotnej - Ośrodkowi Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie, 

− 299/18 - uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków” na terenie Gminy Miasta Szczecin, 

− 300/18 - wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin 
porozumień międzygminnych w sprawie przejęcia wykonania zadania 
publicznego w zakresie zagospodarowania frakcji energetycznej odpadów 
komunalnych, 

− 338/18 - zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady 
Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych, 

− 301/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Arkońskie - 
Niemierzyn, 

− 302/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Bukowe - 
Klęskowo, 

− 303/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Bukowo, 
− 304/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Centrum, 
− 305/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Dąbie, 
− 306/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Drzetowo - 

Grabowo, 
− 307/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Głębokie - 

Pilchowo, 
− 308/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Golęcino - 

Gocław, 
− 309/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Gumieńce, 
− 310/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Kijewo, 
− 311/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Krzekowo - 

Bezrzecze, 
− 312/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Łękno, 
− 313/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Majowe, 
− 314/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Międzyodrze - 

Wyspa Pucka, 
− 315/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Niebuszewo - 

Bolinko, 
− 316/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Niebuszewo, 
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− 317/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Nowe Miasto, 
− 318/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Osów, 
− 319/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Płonia - 

Śmierdnica - Jezierzyce, 
− 320/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Podjuchy, 
− 321/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Pogodno, 
− 322/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Pomorzany, 
− 323/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Skolwin, 
− 324/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Słoneczne, 
− 325/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Stare Miasto, 
− 326/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Stołczyn, 
− 327/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Śródmieście - 

Północ, 
− 328/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Śródmieście - 

Zachód, 
− 329/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Świerczewo, 
− 330/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Turzyn, 
− 331/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Warszewo, 
− 332/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Wielgowo - 

Sławociesze - Zdunowo, 
− 333/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Załom - 

Kasztanowe, 
− 334/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Zawadzkiego - 

Klonowica, 
− 335/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Zdroje, 
− 336/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Żelechowa, 
− 337/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Żydowce – 

Klucz, 
− 339/18 - ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie 

dożywiania w Szczecinie na lata 2019 – 2023, 
− 340/18 - podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania 

nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego 
na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem 
osłonowym dożywiania w Szczecinie na lata 2019–2023, 

− 341/18 - zmiany uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia 
z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych. 

5. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na nie. 
6. Informacja o żądaniach i wydanych decyzjach w roku 2017 w związku 

z uchwaleniem planów miejscowych albo ich zmian. 
7. Informacja o podmiotach, w których wykonywana będzie kara ograniczenia 

wolności oraz praca społecznie użyteczna. 
8. Wolne wnioski i sprawy wniesione. 
9. Zamknięcie obrad. 
 
 
Przystąpiono do realizacji punktu 4 porządku obrad: 
 
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 
 
Ścieżka do projektów uchwał stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

284/18 - zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2018 rok  
 
Prezentacji przedłożonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonał 
Stanisław Lipiński – Skarbnik Miasta. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do 
protokołu. Autopoprawki do projektu uchwały stanowią załączniki nr 11 i 12 do 
protokołu. Prezentacja stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
 
Projekt zaopiniowały Komisje w następujący sposób: 

− Komisja Edukacji – pozytywnie (w sferze „Edukacja i nauka”), 
− Komisja Budżetu i Rozwoju – pozytywnie, 
− Komisja Kultury – pozytywnie (w sferze „Kultura ochrona dziedzictwa 

kulturowego”), 
− Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - pozytywnie. 

 
W imieniu Klubów głos zabrali: 
 
B. Sochański – w imieniu klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości uznał, że należy 
najpierw odpowiedzieć sobie na pytanie jaki jest sens zmieniania budżetu w grudniu 
roku w którym ten budżet miał być wykonany? W pierwszych dwunastu latach 
istnienia samorządu, któremu towarzyszył, sensem uchwalania zmiany do budżetu 
w grudniu było uchronienie się przed "mieczem Damoklesa", który wisiał 
w pierwszym kwartale przyszłego roku, czyli przed absolutorium. Absolutorium 
bowiem polega na porównaniu planu budżetu z jego wykonaniem. To wykonanie 
jest elementem transparentności finansów publicznych i sprawdza się wtedy, kiedy 
przychodzi czas aby powiedzieć "sprawdzam". Tymczasem uchwalanie zmian do 
budżetu w grudniu, nazywane często w żargonie urzędniczym "czyszczeniem 
słupków", to jest zamiatanie wszystkich niepowodzeń pod dywan. Radny uznał, że 
nie ma nic przeciwko temu, bo wiadomo, że na początku roku trudno jest czasami 
przewidzieć niektóre wydarzenia, które następują później. Nie jest także przeciwko 
temu aby niektóre błędy, które się popełniło sprostować, ale jest przeciwko temu 
aby robić to w tej formie w jakiej zgłoszony jest projekt dzisiejszej uchwały, dlatego 
że jest to upraszczanie sprawy. Jest to niedopuszczalne zaciemnianie finansów 
naszego Miasta, jest to pogwałcenie zasady transparentności finansów publicznych. 
Nie ma sensu uchwalanie zmian do budżetu w grudniu, bo i tak już żadnych 
pieniędzy nie wydamy, takie te finanse są jakie są. Chcemy tylko i wyłącznie 
sankcjonować to, co faktycznie z planem Rady Miasta zrobił Zarząd Miasta, dlatego 
też klub radnych PiS będzie głosował przeciwko tej uchwale. Nie dlatego że chce 
wyciągać jakieś konkretne zaniedbania Zarządu Miasta, bo nie chce tego robić, ale 
dlatego żeby zamanifestować, że w ten sposób finansów publicznych nie powinno się 
na sesji Rady Miasta traktować. Jeżeli chodzi o Wieloletni Plan Rozwoju i zmiany do 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin klub nie będzie formułować tak 
krytycznej oceny uważając, że skoro koalicja rządząca miastem ma plan 
wieloletniego rozwoju, to będzie współdziałać przy jego realizacji.  
 
U. Pańka – zwracając się do radnego B. Sochańskiego stwierdziła, że być może 
w przyszłym roku taka sytuacja będzie miała miejsce, ale dzisiaj radni VIII kadencji 
przyjmują porządkowanie tego planu i tych słupków właśnie po pracy klubu Prawa 
i Sprawiedliwości, który wspólnie z Prezydentem do listopada kierował Miastem 
i jego budżetem. Radna poinformowała, że klub Koalicji Obywatelskiej zagłosuje za 
przyjęciem przedstawionych poprawek do budżetu i Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Szczecin oraz Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina.  
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W dyskusji głos zabrali: 
 
L. Duklanowski – zwrócił uwagę, że w propozycjach zmiany uchwały dot. budżetu 
jest "przebudowa ul. Szafera od al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego" z kwotą 
19 mln. zł zmniejszona jest o prawie 18 mln zł i nie ma żadnej informacji 
wyjaśniającej.  
 
W. Dąbrowski - poinformował, że na Komisji ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska nie uzyskał informacji i zapytał dlaczego nie doszła do skutku 
modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na ponad 
7.300.000 zł? 
 
R. Stankiewicz – zapytał o kwestię zdjęcia 4, 5 mln zł na modernizację lotniska 
Dąbie. Radny uznał, że doszło do totalnej dewastacji tego lotniska, systemów 
nawadniających, hangaru, pomieszczeń biurowych, pasa startowego itd. Do tego nie 
powinno dojść, ponieważ całościowa modernizacja lotniska będzie zdecydowanie 
droższa. Miasto w tej kwestii niestety przespało wiele lat. Radny przyznał, że 
odpowiedź jaką uzyskał na interpelację w tej sprawie była wyczerpująca ale niestety 
tracimy wciąż czas a tego czasu Szczecinowi brakuje. Lotnisko Dąbie i jego 
modernizacja, która ma przyjąć charakter biznesowo-turystyczno-sportowy jest 
wyższą koniecznością, która spowoduje podniesienie atrakcyjności Szczecina, czego 
domagają się np. Niemcy.  
 
P. Bartnik – radny uznał, że B. Sochański ma oczywiście rację, że rzeczywistość 
w której razem zasiadali w Zarządzie Miasta była inna a inna jest dzisiaj, także 
w stosunku do oceny budżetu. Budżet jest taką formą, która wymaga dynamicznej 
oceny i dynamicznej zmiany w wydatkach i dochodach budżetowych. One następują 
z różnych powodów subiektywnych i obiektywnych. Obecnie zupełnie inaczej 
wyglądają inwestycje a to wynika z bardzo dużej trudności oszacowania kosztów 
inwestycji, ponieważ ruch na rynku inwestycyjnym jest taki, że trudno jest znaleźć 
wykonawcę, trudno oszacować konieczne środki na wykonanie inwestycji. Na ogół 
przy przetargach zaplanowane środki okazują się i tak za małe, co powoduje 
konieczność dokonywania przesunięć budżetowych aby daną inwestycję 
kontynuować. Jednym z ważnych źródeł finansowania inwestycji w mieście są 
pieniądze europejskie, które niestety pojawiają się w różnych "falach". Teraz jest 
taki okres, w którym te pieniądze się pojawiły. Był jednak okres, ostatnich dwóch 
lat, kiedy poza umowami, deklaracjami, wpisywaniem koniecznych kwot, żeby 
w ogóle móc się starać o pieniądze europejskie, takie środki nie były uruchamiane, 
bowiem programy europejskie były opóźnione. Kolejna rzecz, która wpływa na 
budżet, to wszelkiego rodzaju subwencje i dotacje, które zależą od ilości uczniów, 
ilości osób objętych systemem opieki społecznej a wynik tego naliczenia znamy tak 
naprawdę na koniec roku, bo dopiero wtedy mamy pełne dane. Reasumując radny 
zwrócił uwagę na konieczność wzięcia pod uwagę także tych obiektywnych 
przesłanek. 
 
B. Sochański – stwierdził, że owszem budżet był uchwalany także przez Prawo 
i Sprawiedliwość, to jednak nie zmienia obecnej opinii. Nic nie stoi bowiem na 
przeszkodzie aby z tego budżetu, który był uchwalany przez Prawo i Sprawiedliwość 
rozliczyć się zgodnie z tym jakie są zasady rozliczania się z budżetu w okresie 
sprawozdawczym, czyli w pierwszym kwartale roku kolejnego. Radny P. Bartnik 
oczywiście ma dużo racji, że wskazuje na szereg okoliczności, tych obiektywnych 
i tych subiektywnych, z którymi trzeba się zmierzyć i trzeba uwzględnić w budżecie. 
Nic jednak nie stoi na przeszkodzie aby z tego wszystkiego się uczciwie rozliczyć 
właśnie w okresie sprawozdawczym, po to sprawozdanie otrzymuje Regionalna Izba 
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Obrachunkowa, Komisja Rewizyjna oraz radni. Natomiast czyszczenie budżetu 
stosownie do różnego rodzaju potrzeb w grudniu, jest tylko i wyłącznie 
zaciemnianiem albo naruszaniem zasady transparentności budżetowej. Tkwimy 
w takiej zbiorowej hipokryzji, myślimy że ten budżet ma tylko i wyłącznie znaczenie 
rachunkowe to znaczy, że jest to dokument z którym idziemy pokazujemy go 
bankom, towarzystwom finansowym, w różnych procesach aplikacyjnych. 
Oczywiście budżet ma taką funkcję, jednak poprawianie go przed końcem roku, 
kiedy właściwie budżetowo nic zaplanować nie możemy, jest wyłącznie działaniem 
aby w okresie sprawozdawczym pokazać, że budżet został dobrze wykonany. Nie 
mówimy z jakich powodów, być może z powodów obiektywnych ale być może 
z powodów również subiektywnych i zawinionych. Jednym zamachem jedne i drugie 
powody traktujemy tak samo i pozwalamy się z nich w okresie sprawozdawczym 
rozliczyć i przeciwko temu jako klub Prawa i Sprawiedliwości jesteśmy.  
 
P. Słowik – radny uznał, że pytanie zadane przez radnego L. Duklanowskiego 
w sprawie ul Szafera jest zasadne ale też uczciwie patrząc na to kto zarządzał 
w kwestiach inwestycji drogowych, jest to pytanie do nieobecnego dziś Pana 
Pawlickiego, który był dotychczas Zastępcą Prezydenta i odpowiadał za inwestycje 
drogowe w ZDiTM. Jeśli chodzi o zmiany w budżecie, zwracając się do radnego 
B. Sochańskiego przypomniał, że tak jak w poprzednich kadencjach są to zmiany 
naturalne i radni PiS głosowali bez problemu za takimi zmianami zarówno do 
budżetu 2017 i 2016, co można sprawdzić w wykazie głosowań.  
 
L. Duklanowski – wyjaśnił, że nie chodzi mu o personalia tylko o wyjaśnienie, 
dlaczego inwestycja nie została zrealizowana. Zgodnie z informacją zawartą 
w materiałach tą inwestycją zarządzał Wydział Inwestycji Miejskich, czyli to nie 
podlegało Panu Marcinowi Pawlickiemu.  
 
P. Bartnik - stwierdził, iż nie chce być głównym adwokatem tej zmiany budżetowej 
ale w dokumencie, który przedstawiono radnym jest jednak rubryka, która 
tłumaczy dlaczego dany wydatek został poniesiony albo wprost przeciwnie będzie 
większy niż został zaplanowany. Być może wyjaśnienie to jest nie pełne. 
 
M. Wilkocki – Przewodniczący obrad poinformował, że wpłynęła autopoprawka nr 2 
do projektu uchwały. 
 
M. Przepiera – Zastępca Prezydenta Miasta odnosząc się do pytania radnego 
L. Duklanowskiego w sprawie budowy nowej ulicy wraz z torowiskiem, to 18 mln zł 
przeniesione na 2019 r. wynika z tego, że decyzja Lex specialis zezwolenie na 
realizację inwestycji drogowej, które pociąga za sobą w konsekwencji wywłaszczenia 
i obowiązek odszkodowawczy, została wydana miastu później, przez co Gmina nie 
zdążyła przeprowadzić procesów odszkodowawczych. Te odszkodowania będą 
wypłacane w 2019 roku. Cała inwestycja jest podzielona na dwa etapy ale 
zezwolenie na realizację jest wydane na całość inwestycji. Na odcinku połączenia 
ul. Sosabowskiego z ul. Szafera jest szereg wykupów, szereg wyburzeń i tam właśnie 
ten obowiązek odszkodowawczy powstaje. Pierwszy etap związany jest z budową 
torowiska na wysokości hali widowiskowo-sportowej i na to mamy dofinansowanie 
unijne i tutaj w pierwszym kwartale 2019 r. zostanie ogłoszony przetarg. Jeżeli 
chodzi o drugą część, to w ciągu tych 5 lat wspólnymi siłami zaplanujemy dalszą 
realizację, która jest już bez dofinansowania.  
Odnosząc się do wypowiedzi radnego R. Stankiewicza Prezydent stwierdził, że będzie 
to nawiązywało do uzasadnienia zmiany budżetowej. Rzeczywiście w poprzedniej 
kadencji Komisja ds. Promocji i Rozwoju mocno postulowała, jeżeli chodzi o kwestie 
dotyczące realizacji inwestycji na lotnisku. Już w tedy Prezydent mówił, kiedy 
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przystępowano do budżetu 2018 roku, że nie jest możliwe skonsumowanie 5 mln zł 
w ciągu roku, jeżeli się nie ma dokumentacji, a tak było. Jednak radni tamtej 
kadencji uznali, że chcą uczynić pewien gest wobec mieszkańców, społeczeństwa, 
aeroklubu, władz lotniska i pokazać że jest wola realizacji tej inwestycji. Wykonana 
została dokumentacja na modernizację hangaru. Głównie dotyczy to elementów 
związanych z dachem oraz tzw. stolarką, chociaż tam są okna metalowe. Druga 
kwestia dotyczy pasa startowego, drogi kołowania i związanej z tym melioracji. Te 
dwie inwestycje zamkną się w kwocie 4,5 mln zł. natomiast w budżecie 2019 r. 
pojawi się kwota 2,5 mln zł. Podjęto także w uzgodnieniu z radnymi środki zaradcze 
w postaci naprawy pasa drogowego. 
Odpowiadając na słowa radnego W. Dąbrowskiego dotyczące termomodernizacji 
obiektów użyteczności publicznej wyjaśnił, że jest tam pięć projektów 
z dofinansowaniem unijnym. Te przesunięcia dotyczą dwóch sytuacji. W jednym 
przypadku umowy o dofinansowanie nie zdarzyły być wpisane w odpowiednim 
czasie. Jako przykład umów podpisanych w grudniu podał budynki przedszkoli przy 
ul. Bandurskiego i ul. Kostki Napierskiego oraz szkół przy ul. Świętoborzyców 
i ul. Rydla. Drugim powodem przesunięć środków na kolejny rok jest problem rynku 
wykonawczego. Dotknęło to Szkoły Podstawowej nr 63 przy ul. Grodzkiej i Szkoły 
Podstawowej nr 56 przy ul. Malczewskiego. Tam nie zgłaszali się wykonawcy 
w przetargach. W przypadku szkoły przy ul. Grodzkiej podjęte zostały negocjacje 
z wolnej ręki i był już wykonawca ale nie spełnił on wymagań dotyczących 
dokumentów finansowych. W przypadku budynku przy ul. Malczewskiego udało się 
podpisać umowę ale nie udało się wykonać wszystkiego i część środków również 
zostanie przeniesionych na kolejny rok.  
Prezydent zwracając się do wszystkich radnych stwierdził, że mimo że 
w przedstawionej zmianie do budżetu tych poprawek rzeczywiście trochę jest, to jest 
to minimum minimów. Zapewnił, że w tym przypadku nie mam mowy 
o porządkowaniu czy czyszczeniu budżetu. Zapewnił, że mając do czynienia 
z radnymi nowej kadencji najchętniej takiej zmiany by nie robiono jednak zostały 
one przedyskutowane na komisjach Rady o czym świadczą wystawione w ścieżce 
opinie do tego projektu uchwały. Prezydent zwrócił uwagę, że przedstawienie tej 
zmiany wiąże się także z brakiem uchwalenia budżetu na kolejny rok 2019. To 
z punku widzenia Urzędu, Miasta oznacza miesięczny przestój w obliczu 
normalnego funkcjonowania. Zapewnił, że przedstawione zmiany są konieczne aby 
zawrzeć kontrakty związane z inwestycjami wieloletnimi.  
 
M. Wilkocki – Przewodniczący obrad ogłosił 10 minut przerwy do godziny 11.10. 
 
 
Po przerwie: 
 
W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził 
głosowanie nad projektem uchwały nr 284/18 z dwiema autopoprawkami 
 
za – 14  przeciw - 8  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zmian 
w budżecie Miasta Szczecin na 2018 rok. Uchwała Nr II/8/18 stanowi załącznik 
nr 14 do protokołu. 
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
285/18 - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2018 

rok i lata następne 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do protokołu. Autopoprawki do projektu 
uchwały stanowią załączniki nr 16 i 17 do protokołu. 
 
Projekt zaopiniowały Komisje w następujący sposób: 

− Komisja Budżetu i Rozwoju – pozytywnie, 
− Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - pozytywnie. 

 
W dyskusji głos zabrali: 
 
D. Matecki – zapytał, dlaczego w projekcie nie uwzględniono nowych danych 
dotyczących stadionu? Czy stadion nie powstanie? Wczoraj pojawiły sie informacje, 
że jedyna oferta jaka się pojawiła przekracza o kilkadziesiąt milionów złotych 
założenia?   
 
M. Przepiera – Zastępca Prezydenta Miasta wyjaśnił, że oferta ceny pojawiła się 
wczoraj natomiast dokument związany ze zmianami jest przygotowywany wcześniej. 
Ta oferta jest analizowana przede wszystkim od strony formalnej ale także od strony 
cen na rynku aby podjąć decyzję czy tą cenę przyjmujemy czy nie. Tej decyzji na 
dzień dzisiejszy nie ma. Zapewnił, że Miasto jest przygotowane aby w dniu 22 
stycznia kiedy odbędzie sesja budżetowa omówić tą tematykę.  
 
W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził 
głosowanie nad projektem uchwały nr 285/18 z dwiema autopoprawkami 
 
za – 16  przeciw - 2  wstrzym. – 6 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2018 rok i lata następne. 
Uchwała Nr II/9/18 stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

286/18 - zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2018-
2022 z perspektywą do 2023 roku 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 19 do protokołu. Autopoprawki do projektu 
uchwały stanowią załączniki nr 20 i 21 do protokołu. 
 
Komisja ds. Budżetu i Rozwoju zaopiniowała projekt pozytywnie. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 286/18 z dwiema autopoprawkami 
 
za – 18  przeciw - 0  wstrzym. – 8 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zmiany 
Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2018-2022 z perspektywą do 
2023 roku. Uchwała Nr II/10/18 stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

275/18 - nadania nazw urzędowych ulicom w Szczecinie  
(ul. Laurowa, ul. Imbirowa) 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 275/18 
 
za – 25  przeciw - 0  wstrzym. – 1 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie nadania nazw 
urzędowych ulicom w Szczecinie (ul. Laurowa, ul. Imbirowa). Uchwała Nr II/11/18 
stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

278/18 - odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 
 
Komisja ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa zaopiniowała projekt pozytywnie. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 278/18 
 
za – 22  przeciw - 0  wstrzym. – 4 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie odmowy 
uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa. Uchwała Nr II/12/18 
stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
279/18 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Żelechowa – Hoża” w Szczecinie 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 
 
Komisja ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa zaopiniowała projekt pozytywnie. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 279/18 
 
za – 21  przeciw - 3  wstrzym. – 4 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa – 
Hoża” w Szczecinie. Uchwała Nr II/13/18 stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
291/18 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Świerczewo – Karola Miarki” w Szczecinie 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 
 
Komisja ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa zaopiniowała projekt pozytywnie. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 291/18 
 
za – 25  przeciw - 0  wstrzym. – 2 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Świerczewo 
– Karola Miarki” w Szczecinie. Uchwała Nr II/14/18 stanowi załącznik nr 30 do 
protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

292/18 - uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

"Świerczewo - Santocka" w Szczecinie 
 
Prezentacji przedłożonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonał 
pan Krzysztof Michalski z Biura Planowania Przestrzennego Miasta. Projekt uchwały 
stanowi załącznik nr 31 do protokołu. Autopoprawka do projektu uchwały stanowi 
załącznik nr 32 do protokołu. 
 
Komisja ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa zaopiniowała projekt pozytywnie. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 292/18 
 
za – 25  przeciw - 0  wstrzym. – 2 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie uchylenia 
uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego "Świerczewo - Santocka" w Szczecinie. Uchwała 
Nr II/15/18 stanowi załącznik nr 33 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
293/18 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Świerczewo – Tenisowa” w Szczecinie 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 34 do protokołu. 
 
Komisja ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa zaopiniowała projekt pozytywnie. 
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W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 293/18 
 
za – 27  przeciw - 0  wstrzym. – 1 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Świerczewo 
– Tenisowa” w Szczecinie. Uchwała Nr II/16/18 stanowi załącznik nr 35 do 
protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

282/18 - ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych 
obiektów pływających w roku 2019 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 36 do protokołu. 
 
Komisja ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zaopiniowała projekt 
pozytywnie. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 282/18 
 
za – 28  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie ustalenia opłat za 
usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w roku 2019. 
Uchwała Nr II/17/18 stanowi załącznik nr 37 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
287/18 - wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od cen netto nieruchomości 

gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie 
warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 38 do protokołu. 
 
Komisja ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa zaopiniowała projekt pozytywnie. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 287/18 
 
za – 25  przeciw - 0  wstrzym. – 2 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia 
zgody na udzielnie bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych 
sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków 
zagospodarowania nieruchomości przyległych. Uchwała Nr II/18/18 stanowi 
załącznik nr 39 do protokołu. 
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

288/18 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością 
Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Ks. abpa Grzegorza 

z Sanoka 13, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 73 
o pow. 0,0212 ha, obr. 2069 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 40 do protokołu. 
 
Komisja ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa zaopiniowała projekt pozytywnie. 
 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 288/18 
 
za – 25  przeciw - 0  wstrzym. – 3 
 
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 ul. Ks. abpa Grzegorza z Sanoka 13, oznaczonej w ewidencji 
gruntów jako działka nr 73 o pow. 0,0212 ha, obr. 2069. Uchwała Nr II/19/18 
stanowi załącznik nr 41 do protokołu. 
 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

289/18 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej będącej 

własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w rejonie ul. Ostrowskiej, 
stanowiącej działki nr: 12/16, 12/17, 12/18, obręb 3030 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 42 do protokołu. 
 
Komisja ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa zaopiniowała projekt pozytywnie. 
 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 289/18 
 
za – 24  przeciw - 0  wstrzym. – 3 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości 
gruntowej niezabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej 
w rejonie ul. Ostrowskiej, stanowiącej działki nr: 12/16, 12/17, 12/18, obręb 3030. 
Uchwała Nr II/20/18 stanowi załącznik nr 43 do protokołu. 
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

290/18 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej 

numerem działki 38/4 z obrębu ewidencyjnego 3074, położonej w Szczecinie 
przy ul. Poznańskiej 3a 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 44 do protokołu. 
 
Komisja ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa – odstąpiła od opiniowania projektu i 
zaplanowała przeprowadzenie wizji lokalnej 
 
W imieniu Komisji głos zabrali: 
 
W. Dzikowski – Przewodniczący Komisji ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa zgłosił 
wniosek formalny o odesłanie projektu do projektodawcy 
 
za - 27  przeciw - 0  wstrzym. - 1 
 
W wyniku powyższego głosowania projekt uchwały został odesłany do 
projektodawcy. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
294/18 - przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie 

lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 45 do protokołu. 
 
Komisja ds. Kultury zaopiniowała projekt pozytywnie. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 294/18 
 
za – 27  przeciw - 0  wstrzym. – 1 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie 
przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Uchwała Nr II/21/18 
stanowi załącznik nr 46 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

295/18 - przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  

dla Miasta Szczecin na rok 2019  
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 47 do protokołu. 
 
Komisja ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej zaopiniowała projekt pozytywnie. 
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W dyskusji głos zabrali: 
 
R. Stankiewicz – poinformował, że prawdopodobnie na bulwarach powstaje sklep 
"Żabka" i zapytał, czy ten sklep będzie posiadał koncesję na alkohol? 
 
P. Słowik – wyjaśnił, że sklep "Żabka" już funkcjonuje w budynku Lastadia, który 
jest koło bulwarów. Radny poinformował, że nie umie powiedzieć czy sklep uzyskał 
koncesję ale z tego co wie miała być wydana. Radny uznał, że oczywiście powinno 
być to monitorowane ale nie można w tym przypadku doprowadzić do ograniczenia 
działalności gospodarczej, nic złego tam się jeszcze nie wydarzyło.  
 
R. Stankiewicz – at vocem stwierdził, że chociaż był zgodny z radnym Słowikiem, co 
do możliwości spożywania alkoholu na bulwarach, to tej sytuacji by nie lekceważył, 
bo jest to poważne zagrożenie i ktoś to powinien wyjaśnić. Lepiej działać 
prewencyjnie niż czekać na rozwój wydarzeń. 
 
W. Dzikowski – zwrócił uwagę, że zakup alkoholu jest możliwy w wielu miejscach 
w mieście, dlatego nie skupiajmy się na tym jednym sklepie.  
 
U. Pańka – zwróciła uwagę, że w kwestii własności budynku Miasto nie wiele może 
zrobić. Właściciel obiektu może wynajmować pomieszczenia różnym podmiotom 
gospodarczym. 
 
P. Słowik – jeżeli spojrzymy na ustawę o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i uchwałę 
Rady Miasta precyzującą to stwierdzimy, że nie ma tam żadnych przeciwwskazań, 
bo w tym miejscu nie ma żadnej szkoły, przedszkola. W mieście jest parę takich 
miejsc gdzie sklepy monopolowe działają 24 godziny na dobę i 90% artykułów to jest 
alkohol. Jako przykład podał ul. Rayskiego, gdzie jest 100 m w linii prostej do 
przedszkola i 100 m w linii prostej do żłobka, i to tam należy zastanowić się nad 
przykróceniem koncesji. W przypadku "Żabki" na bulwarach radny uznał, że nie 
widzi przeciwwskazań. 
 
B. Bugajska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych wyjaśniła, że wydawanie 
koncesji odbywa się przy współpracy z Biurem Obsługi Urzędu i Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydaje zgodnie z obowiązującymi 
przepisami opinię. Dyrektor stwierdziła, że w oparciu o dotychczasową praktykę, 
jeżeli jest w danym miejscu dopuszczona została sprzedaż alkoholu, to musiały być 
wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził 
głosowanie nad projektem uchwały nr 295/18 
 
za – 25  przeciw - 0  wstrzym. – 1 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Szczecin na rok 2019. Uchwała 
Nr II/22/18 stanowi załącznik nr 48 do protokołu. 
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

296/18 - nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki 
Zdrowotnej - Ośrodkowi Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 49 do protokołu. 
 
Komisja ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej zaopiniowała projekt pozytywnie. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 296/18 
 
za – 27  przeciw - 0  wstrzym. – 1 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie nadania 
Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej - Ośrodkowi 
Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie. Uchwała Nr II/23/18 stanowi 
załącznik nr 50 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

299/18 - uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków” na terenie Gminy Miasta Szczecin  

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 51 do protokołu. 
 
Komisja ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zaopiniowała projekt 
pozytywnie. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 299/18 
 
za – 25  przeciw - 0  wstrzym. – 2 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia 
„Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” na terenie Gminy Miasta 
Szczecin. Uchwała Nr II/24/18 stanowi załącznik nr 52 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

300/18 - wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin 
porozumień międzygminnych w sprawie przejęcia wykonania zadania 

publicznego w zakresie zagospodarowania frakcji energetycznej odpadów 
komunalnych 

 
Prezentacji przedłożonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonał 
Paweł Adamczyk – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 53 do protokołu. 
 
Komisja ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zaopiniowała projekt 
pozytywnie. 
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W dyskusji głos zabrali: 
 
B. Sochański – poinformował, że klub radnych Prawa i Sprawiedliwości będzie 
głosował za przyjęciem tego projektu uchwały i życząc aby spalarnia płynnie 
działała i miała jak najwięcej tych odpadów do spalenia. Stwierdził, że tak jak 
negocjacje lubią ciszę i życzy wszystkim negocjatorom jak najlepszych rezultatów, 
jednak konieczne jest przedstawienie radnym tej informacji, po zawarciu umów  
przedwstępnych z określeniem ceny, ilości i czasookresu dostarczania odpadów. 
 
P. Adamczyk - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 
potwierdził, że radni taką informację otrzymają, tym bardziej że w kontekście 
porozumień międzygminnych druga gmina również podejmuje stosowną uchwałę 
powierzenia. W świetle uregulowań, które obowiązują przyjmowana jest decyzją 
Prezydenta cena na dany rok. Taka decyzja już została podjęta i w 2019 r. ta cena 
znajduje się na poziomie 239 zł netto za tonę zagospodarowanych odpadów i taką 
cenę zamierza się uzgodnić w ramach porozumień. Odrębna cena to cena 
w obszarze 30.000 ton odpadów wykraczających poza obowiązek realizacji umów 
w trybie powierzenia i ta cena będzie wyższa.  
 
L. Duklanowski - poinformował, że pojawiła się informacja, że Zakład 
Unieszkodliwiania Odpadów zgodnie z wyrokiem, który zapadł, musi zapłacić 30 
mln zł Mostostalowi. Radny zapytał, czy to będzie miało wpływ na negocjacje 
z kontrahentami i ewentualny wzrost ceny za odpady?  
 
P. Adamczyk - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 
zapewnił, że to nie będzie miało wpływu na cenę zagospodarowania odpadów, którą 
Gmina Miasto Szczecin będzie regulować w stosunku do Spółki za odpady 
przekazane. Ta cena jest już ustalona. Dyrektor odnosząc się do sprawy sporu 
sądowego, który się toczy a swoje źródło ma jeszcze na etapie gdy Mostostal zszedł 
z budowy, wyjaśnił że jest to związane z wykorzystaniem przez Spółkę prawa 
związanego z zawartym kontraktem, zostało na ten moment przez sąd ocenione 
inaczej. W odniesieniu do tego wyroku przewidywana jest kasacja. 
 
 
W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził 
głosowanie nad projektem uchwały nr 300/18 
 
za – 26  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin porozumień międzygminnych 
w sprawie przejęcia wykonania zadania publicznego w zakresie zagospodarowania 
frakcji energetycznej odpadów komunalnych. Uchwała Nr II/25/18 stanowi 
załącznik nr 54 do protokołu. 
 
 
M. Wilkocki – Przewodniczący obrad ogłosił 10 minut przerwy. 
 
 
 
 
 
 



 19

Po przerwie: 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

338/18 - zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady 
Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 55 do protokołu. Autopoprawka do projektu 
uchwały stanowi załącznik nr 56 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 338/18 
 
za – 29  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie 
powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych. 
Uchwała Nr II/26/18 stanowi załącznik nr 57 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

301/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Arkońskie -
 Niemierzyn 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 58 do protokołu. Autopoprawka do projektów 
uchwał nr 301 - 337/18 stanowi załącznik nr 59 do protokołu. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
U. Pańka – radna poinformował, że w poprzedniej kadencji była Przewodniczącą 
Miejskiej Komisji Wyborczej. Istniały dwa dokumenty Statuty rad osiedli i oddzielnie 
ordynacja wyborcza osiedli. Dyrektor Biura Rady Miasta skierował do Komisji 
prośbę o rozpoczęcie procedury zmian, które nakazywał Wojewoda. I tak w 2015 r. 
rozpoczęła się cała procedura wraz z konsultacjami. Zmian było sporo, były 
spotkania, były konsultacje, były emocje. Po zaopiniowaniu przez Miejską Komisję 
Wyborczą, ale również przez Komisję Inicjatyw Społecznych zmiany wnioskowane 
przez Wojewodę i mieszkańców miasta zostały zawarte w uchwalonych statutach.  
Obecnie, też zgodnie z prawem, z końcem października został zgłoszony wniosek do 
Prezydenta dotyczący zmian, które zostały poddane pod konsultacje. Konsultacje 
zakończyły się 16 grudnia br. i dzisiaj radni będą nad tymi zmianami dyskutować. 
Radna omówiła przedstawione zmiany i stwierdziła, że będzie przeciwna przyjęciu 
tych zmian.  
 
B. Sochański - w imieniu klubu radnych PiS stwierdził, że rzeczywiste zmiany 
statutu wymknęły się tej regulacji. Po pierwsze poważnym mankamentem 
w wyborach będzie możliwość łączenia funkcji radnego rady gminy i rady osiedla. 
Nie jest to zabronione ustawą ale to nie znaczy, że jest to porządne. Od czasów 
rzymskich istnieje zasada, że ten kto wypowiada się w czyimś imieniu nie powinien 
orzekać w swojej sprawie. Radny zwrócił uwagę, że radni muszą zrezygnować 
z działalności społecznej a jako przykład podał siebie, ponieważ w ciągu 3 miesięcy 
będzie rezygnował z funkcji Prezesa Miejskiego Klubu Pływackiego, którą piastował 
przez 20 lat. Radny uznał, że nie jest poprawne jeżeli członek rady osiedla 
jednocześnie jako radny gminy decyduje o przyznawaniu środków finansowych 
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między innymi na własną radę osiedla. Radny zapowiedział, że klub PiS będzie 
pilnował aby uwzględnianie wniosków rad osiedla było symetryczne, czyli niezależne 
od tego przedstawiciele jakich ugrupowań zasiadają w radach osiedli.  
 
M. Chabior – uznał, że w autopoprawce nie uwzględniono możliwości głosowania na 
cały skład rady. Szkoda że w konsultacjach nie padła propozycja trzech rozwiązań: 
okręgów jednomandatowych jak w Krakowie, czy tak jak w Łodzi oddanie głosu na 
jednego kandydata na konkretną listę organizacji pozarządowej lub partii 
politycznej, oraz system który obowiązuje w większości miast w Polsce, że głosuje 
się na pełen skład rady. Radny uznał, że to ostatnie rozwiązanie byłoby najbardziej 
sprawiedliwe i oddające pełnię praw wyborczych mieszkańcom. Zaproponowane 
w projekcie uchwały rozwiązanie jest nieco ułomne, wymaga zastanowienia, bo 
trudno jest ocenić czy nie będzie to dalej powodowało konfliktów. 
 
B. Sochański - poinformował, że klub radnych PiS nie wprowadza w głosowaniu nad 
tymi projektami uchwał żadnej dyscypliny głosowania, ponieważ każdy ma swoje 
doświadczenia związane z działalnością społeczną. Każdy będzie głosował zgodnie 
z własnym sumieniem, dlatego głos radnego Marka Chabiora należy rozważyć jako 
jego indywidualną propozycję. 
 
D. Matecki – przedstawił oświadczenie Stowarzyszenia Koliber na temat 
omawianych zmian. 
"Wyrażamy przekonanie, że właściwym rozwiązaniem pozwalającym zachować 
pluralizm poglądów w radach osiedlowych byłoby rozwiązanie zgodnie z którym 
wyborcy mogliby oddawać głosy na co najwyżej tylu kandydatów ilu odpowiada 1/3 
statutowego składu danej rady, co w praktyce oznacza oddanie 5 lub 7 głosów. Przy 
tego typu rozwiązaniu możliwe byłoby z jednej strony tworzenie porozumień czy grup 
lokalnych wspólnie kandydujących do danej rady a z drugiej strony zapewniłoby 
pluralizm poglądów w każdej z rad, albowiem w jej składzie mogliby się znaleźć 
przedstawiciele kilku tego typu grup z pośród których żadna by nie uzyskała 
samodzielnie bezwzględnej większości głosów w radzie. Rozwiązanie to zmuszało by 
radnych osiedlowych do zawierania porozumień i kompromisów. Niezależnie od 
powyższego Stowarzyszenie Koliber podkreśla konieczność podjęcia zarówno przez 
Prezydenta Miasta jak i Radę Miasta działań zmierzających do popularyzacji 
i rozpowszechniania wśród mieszkańców informacji i wiedzy o działaniach oraz 
planowanych wyborach do rad osiedli." 
 
P. Bartnik – stwierdził, że jak widać z wszystkich wcześniejszych wypowiedzi 
radnych ta cała sprawa dotycząca rad osiedli i ich statutów jest niejednoznaczna 
politycznie. Taka dyskusja miała miejsce w klubie radnych Koalicji Obywatelskiej 
i również wcale nie była łatwa, bo te grupy interesów są różne i spojrzenie na 
działalność społeczną jest różne. Niektórzy mają doświadczenia w działalności rad 
osiedli, niektórzy w ogóle nie mają takiego doświadczenia albo spostrzegają te rady 
jedynie z zewnątrz a nie z wewnątrz. Radny stwierdził, iż zgadza się z wypowiedzią 
radnego B. Sochańskiego dot. podziału ról jakie człowiek powinien w życiu mieć. Był 
w Radzie taki obyczaj, który nie wynikał z żadnego prawa, że jak ktoś zostawał 
radnym Rady Miasta a był członkiem rady osiedla, jak np. Henryk Jerzyk, Jan 
Posłuszny czy Władysław Dzikowski itd. to rezygnował z działalności w radach 
osiedla i koncentrował się na pracy w Radzie Miasta. Ten dobry obyczaj pozwala 
rozszerzać paletę tych, którzy mogą działać, bo przecież o to chodzi aby 
samorządność się rozwijała. 
 
Ł. Tyszler – stwierdził, że chciałby podkreślić dwie rzeczy, tak na prawdę to od 
radnych zależy czy będą kandydować. Nie można tego uregulować w statutach, bo 
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akty wyższego rzędu pozwalają kandydować i być wybieranym do rad osiedli. Radny 
stwierdził, że osobiście nie podoba mu się, że można zostać radnym gminy i być 
wiceministrem albo radnym w sejmiku i ministrem w kancelarii prezydenta 
państwa. W każdej partii i klubie zdarzają się osoby, które akceptują taki stan 
rzeczy i którzy nie akceptują. Osobiście nie wyobraża sobie, ale nie potępia, 
ponieważ to ustawodawca w swej mądrości uchwala takie prawo jakiego chcą 
mieszkańcy Rzeczypospolitej. Radny poinformował, że po rozmowach w klubie 
uznano, że to rozwiązanie przedstawione w projekcie uchwały, które daje możliwość 
głosowania nie na wszystkich ale na większość, jest rozwiązaniem kompromisowym. 
Uznał jednocześnie, że cieszy fakt pozostawienia w kompetencji Rady powołania 
Miejskiej Komisji Wyborczej i w przyszłości należało by może zastanowić się nad 
poszerzeniem pewnych prerogatywy tej Komisji, ponieważ z doświadczeń wynika, że 
w jej składzie zasiadają osoby zainteresowane i zorientowane w tematyce rad osieli 
i przepisach prawa z tym związanych.  
 
L. Duklanowski – stwierdził, że w dyskusji pojawiają się różne opinie, koncepcje 
i głosy w związku z tym zaproponował nie głosowanie na dzisiejszej sesji 
przedmiotowych projektów uchwał, przedyskutowanie ich ponownie w klubach oraz 
Komisjach. Zgłosił wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad projektów uchwał 
nr 301 - 337/18. 
 
Ł. Tyszler – zgłosił wniosek przeciwny. 
 
M. Wilkocki – Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie wniosek radnego 
Duklanowskiego 
 
za - 8  przeciw - 19  wstrzym. - 1 
 
W wyniku powyższego głosowania wniosek nie został przyjęty. 
 
U. Pańka - zwracając się do radcy prawnego zapytała, która komisja powinna 
opiniować przedmiotowe projekty uchwał, ponieważ osobiście dowiedziała się, że nie 
ma to być Miejska Komisja Wyborcza? 
 
Hanna Durka – radca prawny wyjaśniła, że Miejska Komisja Wyborcza jest organem 
wyborczym i zgodnie z zapisami uchwały ma przeprowadzić wybory, ma dokonywać 
czynności związanych z wyborami i może dokonywać wykładni przepisów 
regulujących te wybory. Nie ma możliwości przyjąć, że ta Komisja jest do 
opiniowania uchwał, których przedmiotem są statuty rad osiedli. Radczyni 
przyznała, że na wczorajszej komisji jako właściwą do opiniowania przedmiotowych 
projektów wskazała Komisję ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności a jest 
to jednak Komisja ds. Inicjatyw Społecznych. Natomiast każda komisja ma prawo 
omawiać wszystkie projekty uchwał. 
 
M. Szyszko – poinformował, że tak jak radny. M. Chabior jest za głosowaniem na 
pełny skład rady osiedla, natomiast rozwiązanie przedstawione w autopoprawce 
uważa za kompromisowe, które bardzo dobrze oddaje charakter jednostki jaką jest 
rada osiedla i jej kolegialność. Moment wyborów jest momentem tworzenia zespołu 
kooperowania i to sprzyja powoływaniu odpowiedzialnych zarządów. Kolejnym 
argumentem jest reprezentatywność. Ordynacja 1:1 jaka została przyjęta 
w poprzedniej kadencji istotnie ogranicza wpływ mieszańców na kształt rady, taką 
jaką chcieliby widzieć i która by miała realny wpływ na osiedle. Co do uwag 
dotyczących łączenia mandatów radny stwierdził, że podziela tą rozterkę, 
rzeczywiście jest tutaj konflikt interesów. Należy jednak zrozumieć niektórych 
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przewodniczących rad osiedli, którzy umówili się z mieszkańcami na pewien projekt 
przynajmniej do końca kadencji. To jest kwestia pewnej odpowiedzialności 
projektowej za zadania, które są w toku. To jest też wola demokratyczna 
mieszkańców, którzy chcą aby ci radni nadal ich reprezentowali.   
 
R. Stankiewicz - zwrócił uwagę, że radni osiedlowi mają jeszcze pół roku na 
realizację swoich zobowiązań a później należało by się przychylić do rozsądnych 
głosów, które by usprawniły i uporządkowały działanie rad osiedli. 
 
W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził 
głosowanie nad projektem uchwały nr 301/18 z autopoprawką 
 
za – 20  przeciw - 3  wstrzym. – 2 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Arkońskie - Niemierzyn. Uchwała 
Nr II/27/18 stanowi załącznik nr 60 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

302/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego  
Bukowe - Klęskowo  

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 61 do protokołu. Autopoprawka do projektu 
stanowi załącznik nr 59 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 302/18 z autopoprawką 
 
za – 20  przeciw - 5  wstrzym. – 2 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Bukowe - Klęskowo. Uchwała 
Nr II/28/18 stanowi załącznik nr 62 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

303/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Bukowo 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 63 do protokołu. Autopoprawka do projektu 
stanowi załącznik nr 59 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 303/18 z autopoprawką 
 
za – 24  przeciw - 4  wstrzym. – 2 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Bukowo. Uchwała Nr II/29/18 
stanowi załącznik nr 64 do protokołu. 
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

304/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Centrum 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 65 do protokołu. Autopoprawka do projektu 
stanowi załącznik nr 59 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 304/18 z autopoprawką 
 
za – 23  przeciw - 4  wstrzym. – 2 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Centrum. Uchwała Nr II/30/18 
stanowi załącznik nr 66 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

305/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Dąbie 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 67 do protokołu. Autopoprawka do projektu 
stanowi załącznik nr 59 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 305/18 
 
za – 23  przeciw - 4  wstrzym. – 3 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Dąbie. Uchwała Nr II/31/18 stanowi 
załącznik nr 68 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

306/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego  
Drzetowo - Grabowo 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 69 do protokołu. Autopoprawka do projektu 
stanowi załącznik nr 59 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 306/18 z autopoprawką 
 
za – 23  przeciw - 4  wstrzym. – 3 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Drzetowo - Grabowo. Uchwała 
Nr II/32/18 stanowi załącznik nr 70 do protokołu. 
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

307/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego  
Głębokie - Pilchowo 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 71 do protokołu. Autopoprawka do projektu 
stanowi załącznik nr 59 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 307/18 z autopoprawką 
 
za – 22  przeciw - 4  wstrzym. – 3 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Głębokie - Pilchowo. Uchwała 
Nr II/33/18 stanowi załącznik nr 72 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 

 
308/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego  

Golęcino - Gocław  
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 73 do protokołu. Autopoprawka do projektu 
stanowi załącznik nr 59 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 308/18 z autopoprawką 
 
za – 23  przeciw - 4  wstrzym. – 3 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Golęcino - Gocław. Uchwała 
Nr II/34/18 stanowi załącznik nr 74 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

309/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Gumieńce 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 75 do protokołu. Autopoprawka do projektu 
stanowi załącznik nr 59 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 309/18 z autopoprawką 
 
za – 23  przeciw - 4  wstrzym. – 3 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Gumieńce. Uchwała Nr II/35/18 
stanowi załącznik nr 76 do protokołu. 
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

310/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Kijewo 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 77 do protokołu. Autopoprawka do projektu 
stanowi załącznik nr 59 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 310/18 z autopoprawką 
 
za – 23  przeciw - 4  wstrzym. – 2 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Kijewo. Uchwała Nr II/36/18 
stanowi załącznik nr 78 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 

 
311/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego  

Krzekowo - Bezrzecze  
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 79 do protokołu. Autopoprawka do projektu 
stanowi załącznik nr 59 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 311/18 z autopoprawką 
 
za – 23  przeciw - 4  wstrzym. – 3 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Krzekowo - Bezrzecze. Uchwała 
Nr II/37/18 stanowi załącznik nr 80 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

312/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Łękno 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 81 do protokołu. Autopoprawka do projektu 
stanowi załącznik nr 59 do protokołu. 
 
W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził 
głosowanie nad projektem uchwały nr 312/18 z autopoprawką 
 
za – 23  przeciw - 4  wstrzym. – 1 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Łękno. Uchwała Nr II/38/18 stanowi 
załącznik nr 82 do protokołu. 
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

313/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Majowe 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 83 do protokołu. Autopoprawka do projektu 
stanowi załącznik nr 59 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 313/18 z autopoprawką 
 
za – 23  przeciw - 4  wstrzym. – 1 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Majowe. Uchwała Nr II/39/18 
stanowi załącznik nr 84 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

314/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego  
Międzyodrze - Wyspa Pucka 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 85 do protokołu. Autopoprawka do projektu 
stanowi załącznik nr 59 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 314/18 z autopoprawką 
 
za – 23  przeciw - 4  wstrzym. – 1 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Międzyodrze - Wyspa Pucka. 
Uchwała Nr II/40/18 stanowi załącznik nr 86 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

315/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego  
Niebuszewo - Bolinko 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 87 do protokołu. Autopoprawka do projektu 
stanowi załącznik nr 59 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 315/18 z autopoprawką 
 
za – 23  przeciw - 4  wstrzym. – 2 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Niebuszewo - Bolinko. Uchwała Nr 
II/41/18 stanowi załącznik nr 88 do protokołu. 
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

316/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Niebuszewo 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 89 do protokołu. Autopoprawka do projektu 
stanowi załącznik nr 59 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 316/18 z autopoprawką 
 
za – 22  przeciw - 4  wstrzym. – 2 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Niebuszewo. Uchwała Nr II/42/18 
stanowi załącznik nr 90 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
317/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Nowe Miasto 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 91 do protokołu. Autopoprawka do projektu 
stanowi załącznik nr 59 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 317/18 z autopoprawką 
 
za – 23  przeciw - 4  wstrzym. – 1 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Nowe Miasto. Uchwała Nr II/43/18 
stanowi załącznik nr 92 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

318/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Osów  
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 93 do protokołu. Autopoprawka do projektu 
stanowi załącznik nr 59 do protokołu. 
 
W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził 
głosowanie nad projektem uchwały nr 318/18 z autopoprawką 
 
za – 23  przeciw - 4  wstrzym. – 1 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Osów. Uchwała Nr II/44/18 stanowi 
załącznik nr 94 do protokołu. 
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

319/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego  
Płonia - Śmierdnica - Jezierzyce 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 95 do protokołu. Autopoprawka do projektu 
stanowi załącznik nr 59 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 319/18 z autopoprawką 
 
za – 23  przeciw - 4  wstrzym. – 1 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Płonia - Śmierdnica - Jezierzyce. 
Uchwała Nr II/45/18 stanowi załącznik nr 96 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

320/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Podjuchy  
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 97 do protokołu. Autopoprawka do projektu 
stanowi załącznik nr 59 do protokołu. 
 
W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził 
głosowanie nad projektem uchwały nr 320/18 z autopoprawką 
 
za – 23  przeciw - 4  wstrzym. – 2 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Podjuchy. Uchwała Nr II/46/18 
stanowi załącznik nr 98 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

321/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Pogodno 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 99 do protokołu. Autopoprawka do projektu 
stanowi załącznik nr 59 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 321/18 z autopoprawką 
 
za – 23  przeciw - 4  wstrzym. – 1 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały 
w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Pogodno. Uchwała Nr II/47/18 stanowi załącznik 
nr 100 do protokołu. 
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

322/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Pomorzany 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 101 do protokołu. Autopoprawka do projektu 
stanowi załącznik nr 59 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 322/18 z autopoprawką 
 
za – 22  przeciw - 4  wstrzym. – 2 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Pomorzany. Uchwała Nr II/48/18 
stanowi załącznik nr 102 do protokołu. 
 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

323/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Skolwin  
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 103 do protokołu. Autopoprawka do projektu 
stanowi załącznik nr 59 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 323/18 z autopoprawką 
 
za – 23  przeciw - 4  wstrzym. – 2 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Skolwin. Uchwała Nr II/49/18 
stanowi załącznik nr 104 do protokołu. 
 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

324/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Słoneczne 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 105 do protokołu. Autopoprawka do projektu 
stanowi załącznik nr 59 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 324/18 z autopoprawką 
 
za – 23  przeciw - 4  wstrzym. – 2 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Słoneczne. Uchwała Nr II/50/18 
stanowi załącznik nr 106 do protokołu. 
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
325/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Stare Miasto 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 107 do protokołu. Autopoprawka do projektu 
stanowi załącznik nr 59 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 325/18 z autopoprawką 
 
za –   przeciw -   wstrzym. –  
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Stare Miasto. Uchwała Nr II/51/18 
stanowi załącznik nr 108 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

326/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Stołczyn 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 109 do protokołu. Autopoprawka do projektu 
stanowi załącznik nr 59 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 326/18 z autopoprawką 
 
za – 23  przeciw - 4  wstrzym. – 2 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Stołczyn. Uchwała Nr II/52/18 
stanowi załącznik nr 110 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

327/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego  
Śródmieście - Północ 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 111 do protokołu. Autopoprawka do projektu 
stanowi załącznik nr 59 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 327/18 z autopoprawką 
 
za – 23  przeciw - 4  wstrzym. – 2 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Śródmieście - Północ. Uchwała 
Nr II/53/18 stanowi załącznik nr 112 do protokołu. 
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

328/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego  
Śródmieście - Zachód 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 113 do protokołu. Autopoprawka do projektu 
stanowi załącznik nr 59 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 328/18 z autopoprawką 
 
za – 23  przeciw - 4  wstrzym. – 2 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Śródmieście - Zachód. Uchwała 
Nr II/54/18 stanowi załącznik nr 114 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

329/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Świerczewo 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 115 do protokołu. Autopoprawka do projektu 
stanowi załącznik nr 59 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 329/18 z autopoprawką 
 
za – 23  przeciw - 4  wstrzym. – 2 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Świerczewo. Uchwała Nr II/55/18 
stanowi załącznik nr 116 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

330/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Turzyn 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 117 do protokołu. Autopoprawka do projektu 
stanowi załącznik nr 59 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 330/18 z autopoprawką 
 
za – 22  przeciw - 4  wstrzym. – 1 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Turzyn. Uchwała Nr II/56/18 
stanowi załącznik nr 118 do protokołu. 
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

331/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Warszewo 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 119 do protokołu. Autopoprawka do projektu 
stanowi załącznik nr 59 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 331/18 z autopoprawką 
 
za – 22  przeciw - 4  wstrzym. – 1 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Warszewo. Uchwała Nr II/57/18 
stanowi załącznik nr 120 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

332/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego  
Wielgowo - Sławociesze - Zdunowo 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 121 do protokołu. Autopoprawka do projektu 
stanowi załącznik nr 59 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 332/18 z autopoprawką 
 
za – 23  przeciw - 4  wstrzym. – 1 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały 
w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Wielgowo - Sławociesze - Zdunowo. Uchwała 
Nr II/58/18 stanowi załącznik nr 122 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

333/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego  
Załom - Kasztanowe 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 123 do protokołu. Autopoprawka do projektu 
stanowi załącznik nr 59 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 333/18 z autopoprawką 
 
za – 23  przeciw - 3  wstrzym. – 2 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Załom - Kasztanowe. Uchwała 
Nr II/59/18 stanowi załącznik nr 124 do protokołu. 
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

334/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego  
Zawadzkiego - Klonowica  

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 125 do protokołu. Autopoprawka do projektu 
stanowi załącznik nr 59 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 334/18 z autopoprawką 
 
za – 23  przeciw - 4  wstrzym. – 1 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Zawadzkiego - Klonowica. Uchwała 
Nr II/60/18 stanowi załącznik nr 126 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

335/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Zdroje 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 127 do protokołu. Autopoprawka do projektu 
stanowi załącznik nr 59 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 335/18 z autopoprawką 
 
za – 23  przeciw - 4  wstrzym. – 2 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Zdroje. Uchwała Nr II/61/18 
stanowi załącznik nr 128 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

336/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Żelechowa 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 129 do protokołu. Autopoprawka do projektu 
stanowi załącznik nr 59 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 336/18 z autopoprawką 
 
za – 23  przeciw - 4  wstrzym. – 1 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Żelechowa. Uchwała Nr II/62/18 
stanowi załącznik nr 130 do protokołu. 
 
 
 



 34

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

337/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego  
Żydowce - Klucz 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 131 do protokołu. Autopoprawka do projektu 
stanowi załącznik nr 59 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 337/18 z autopoprawką 
 
za – 23  przeciw - 4  wstrzym. – 2 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Żydowce - Klucz. Uchwała 
Nr II/63/18 stanowi załącznik nr 132 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

339/18 - ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie 
dożywiania w Szczecinie na lata 2019 – 2023 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 133 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 339/18 
 
za – 26  przeciw - 1  wstrzym. – 1 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia 
wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w Szczecinie na lata 
2019 – 2023. Uchwała Nr II/64/18 stanowi załącznik nr 134 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
340/18 - podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania 
nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego 

na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem 
osłonowym dożywiania w Szczecinie na lata 2019–2023 

 
Prezentacji przedłożonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonała 
Beata Bugajska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych. Projekt uchwały stanowi 
załącznik nr 135 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 340/18 
 
za – 28  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie podwyższenia 
kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy 
w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub 
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żywności dla osób objętych wieloletnim programem osłonowym dożywiania 
w Szczecinie na lata 2019–2023. Uchwała Nr II/65/18 stanowi załącznik nr 136 do 
protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

341/18 - zmiany uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia 
z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 137 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 341/18 
 
za – 29  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały 
w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej będące 
w zakresie zadań własnych. Uchwała Nr II/66/18 stanowi załącznik nr 138 do 
protokołu. 
 
 
Przystąpiono do realizacji 5 punktu porządku obrad: 
 
5. 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 139 do protokołu. 
 
L. Duklanowski – zgłosił zapytanie w sprawie lokalu użytkowego przy al. Wojska 
Polskiego 53 załącznik nr 140 do protokołu. 
 
P. Bartnik – zgłosił interpelacje w następujących sprawach: 

− rocznicy obrad "Okrągłego Stołu"- załącznik nr 141 do protokołu, 
− rocznicy pobytu Czesława Miłosza w Szczecinie - załącznik nr 142 do protokołu. 

 
D. Matecki – poinformował, że zgodnie z wyrokiem sądu Miasto musi zwróci ć firmie 
Mostostal 34 mln zł. Radny zapytał, czy są na ten cel zagospodarowane w budżecie 
pieniądze? 
 
B. Baran – zgłosił zapytania w następujących sprawach:  

− ilości interwencji jakie podjęły służby od momentu wejścia w życie uchwały 
zezwalającej spożywanie alkoholu na bulwarach załącznik nr 143 do protokołu. 

− remontu lotniska w Dąbiu - załącznik nr 144 do protokołu 
 
D. Matecki - zgłosił zapytanie w sprawie głazów znajdujących się w pobliżu Pomnika 
Czynu Polaków - załącznik nr 145 do protokołu. 
 
 
Odpowiedzi na zgłoszone zapytania i interpelacje zostaną udzielone radnym na 
piśmie. 
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Przystąpiono do realizacji 6 punktu porządku obrad: 
 
6. Informacja o żądaniach i wydanych decyzjach w roku 2017 w związku 

z uchwaleniem planów miejscowych albo ich zmian. 
 
Informacja stanowi załącznik nr 146 do protokołu 
 
Pytań i uwag nie zgłoszono. 
 
 
Przystąpiono do realizacji 7 punktu porządku obrad: 
 
7. Informacja o podmiotach, w których wykonywana będzie kara ograniczenia 

wolności oraz praca społecznie użyteczna. 
 
Informacja stanowi załącznik nr 146 do protokołu 
 
Pytań i uwag nie zgłoszono. 
 
 
Przystąpiono do realizacji 8 punktu porządku obrad: 
 
8. Wolne wnioski i sprawy wniesione. 
 
Nie wniesiono. 
 
 
Przystąpiono do realizacji punktu 9 porządku obrad: 
 
9. Zamknięcie obrad. 
 
M. Wilkocki – Przewodniczący obrad poinformował, że porządek obrad sesji został 
wyczerpany i oświadczył, że zamyka II zwyczajną sesję Rady Miasta Szczecin. 
 
 
 

Przewodniczący obrad 
 

Michał Wilkocki 
 
Protokołowała: 
 
Marta Klimek 
 


