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Protokół  Nr  IX/19 
z  sesji  Rady  Miasta  Szczecin 

odbytej  w  dniu  05  lipca  2019  r. 
w  sali  obrad  Rady  (Szczecin,  pl.  Armii  Krajowej  1) 

 
 
 
Początek obrad w dniu 05 lipca 2019 r.: 
- godz. 13.30 
Zakończenie obrad: 
- godz. 17.00 
 
 
W dniu 05 lipca 2019 r. w sesji uczestniczyło 29 radnych. Lista obecności stanowi 
załącznik nr 1 do protokołu. 
 
Radni nieobecni: 
1. Patryk Jaskulski 
2. Marcin Pawlicki 
 
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 
oraz przedstawiciele mediów i mieszkańcy miasta. 
 
 
Przystąpiono do realizacji punktu 1 porządku obrad: 
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
 
R. Łażewska – Przewodnicząca obrad powitała przybyłych na kolejną IX zwyczajną 
sesję Rady Miasta Szczecin: radnych, Prezydenta Miasta i jego zastępców, 
przedstawicieli Urzędu Miejskiego, rad osiedlowych, związków zawodowych, 
mieszkańców miasta oraz przedstawicieli szczecińskich mas mediów. 

Następnie Przewodnicząca obrad w oparciu o przedłożoną listę obecności 
stwierdziła, że na sali jest obecnych 29 radnych, zatem obrady Rady będą 
prawomocne. Oświadczyła, że w związku z tym otwiera IX zwyczajną sesję Rady 
Miasta Szczecin. 
 
 
Przystąpiono do realizacji punktu 2 porządku obrad: 
 
2. 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 5 do 
protokołu): 
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Wniosek klubu radnych Koalicji Obywatelskiej o zdjęcie z porządku obrad 
projektu uchwały nr 216/19 w sprawie zmiany statutu "Zespołu Żłobków 
Miejskich w Szczecinie" 
 
Ł. Tyszler - Przewodniczący klubu radnych Koalicja Obywatelska poinformował, że 
w związku z wieloma zmianami do projektu uchwały nr 216/19 kończy tę inicjatywę 
uchwałodawczą. Jednocześnie poprosił o wprowadzenie do porządku obrad projektu 
uchwały nr 224/19 zmieniającego uchwałę w sprawie zmian w organizacji opieki 
nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonej przez jednostkę organizacyjną Gminy 
Miasto Szczecin. Projekt uchwały nr 216/19 stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie wniosek o zdjęcie z porządku obrad 
projektu uchwały nr 216/19 
 
za -  26  przeciw - 0  wstrzym. - 0 
 
W wyniku powyższego głosowania projekt uchwały został zdjęty z porządku obrad. 
 
Wniosek Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji o wprowadzenie do porządku 
obrad projektu uchwały nr 220/19 w sprawie skargi na bezczynność Dyrektora 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie 
 
za - 18  przeciw - 0  wstrzym. - 3 
 
W wyniku powyższego głosowania projekt uchwały został wprowadzony do porządku 
obrad. 
 
Wniosek Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji o wprowadzenie do porządku 
obrad projektu uchwały nr 221/19 w sprawie skargi na bezczynność Dyrektora 
Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie 
 
za - 25  przeciw - 0  wstrzym. - 1 
 
W wyniku powyższego głosowania projekt uchwały został wprowadzony do porządku 
obrad. 
 
Wniosek Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji o wprowadzenie do porządku 
obrad projektu uchwały nr 222/19 w sprawie skargi na działania Dyrektora 
Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Szczecinie 
 
za - 24  przeciw - 0  wstrzym. - 1 
 
W wyniku powyższego głosowania projekt uchwały został wprowadzony do porządku 
obrad. 
 
Wniosek klubu radnych Bezpartyjni o wprowadzenie do porządku obrad 
projektu uchwały nr 223/19 w sprawie nadania nazwy urzędowej parkowi w 
Szczecinie (Park im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata) 
 
za - 20  przeciw - 3  wstrzym. - 0 
 
W wyniku powyższego głosowania projekt uchwały został wprowadzony do porządku 
obrad. 
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Wniosek klubu radnych Koalicji Obywatelskiej o wprowadzenie do porządku 
obrad projektu uchwały nr 224/19 zmieniającego uchwałę w sprawie zmian w 
organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonej przez jednostkę 
organizacyjną Gminy Miasto Szczecin 
 
za - 21  przeciw - 0  wstrzym. - 2 
 
W wyniku powyższego głosowania projekt uchwały został wprowadzony do porządku 
obrad. 
 
Wniosek Przewodniczącej Rady Miasta o wprowadzenie do porządku obrad 
projektu uchwały nr 225/19 w sprawie zasięgnięcia informacji o kandydatach 
na ławników 
 
za - 21  przeciw - 0  wstrzym. - 1 
 
W wyniku powyższego głosowania projekt uchwały został wprowadzony do porządku 
obrad. 
 
Wniosek Przewodniczącej Rady Miasta o wprowadzenie do porządku obrad 
projektu uchwały nr 226/19 w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu 
zgłoszeń kandydatów na ławników na kadencję lat 2020-2023 
 
za - 24  przeciw - 0  wstrzym. - 1 
 
W wyniku powyższego głosowania projekt uchwały został wprowadzony do porządku 
obrad. 
 
Wniosek Miejskiej Komisji Wyborczej o wprowadzenie do porządku obrad 
projektu uchwały nr 227/19 w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla 
Pomorzany 
 
za - 25  przeciw - 1  wstrzym. - 0 
 
W wyniku powyższego głosowania projekt uchwały został wprowadzony do porządku 
obrad. 
 
Wniosek Komisji ds. Inicjatyw Społecznych, Sportu i Młodzieży o 
wprowadzenie do porządku obrad apelu w sprawie wprowadzenia 
ogólnopolskiego systemu recyklingu opakowań plastikowych 
 
za - 20  przeciw - 0  wstrzym. - 1 
 
W wyniku powyższego głosowania apel został wprowadzony do porządku obrad. 
 
Wniosek Przewodniczącej Rady Miasta o wprowadzenie do porządku obrad 
punktu „Sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego 
w Gryfinie na obszarach powiatów gryfińskiego, polickiego, myśliborskiego, 
miasta Szczecin za rok 2018 oraz Sprawozdanie z działań podejmowanych na 
terenie Nadzoru Wodnego w Szczecinie na obszarach powiatów polickiego i 
miasta Szczecin za rok 2018”. 
 
za - 21  przeciw - 3  wstrzym. - 2 
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W wyniku powyższego głosowania punkt został wprowadzony do porządku obrad. 
 
Ł. Tyszler - Przewodniczący klubu radnych Koalicja Obywatelska zgłosił wniosek 
formalny o odesłanie do projektodawcy projektu uchwały nr 215/19 w sprawie 
ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Szczecin dotyczących 
wyznaczania religii jako pierwszej lub ostatniej lekcji w planie zajęć. 
 
za - 25  przeciw - 1  wstrzym. 0 
 
W wyniku powyższego głosowania projekt uchwały został odesłany do 
projektodawcy. 
 
Więcej wniosków nie zgłoszono. 
 
R. Łażewska - Przewodnicząca obrad oświadczyła, że po rozpatrzeniu wniosków 
przez Radę porządek obrad IX zwyczajnej sesji jest następujący: 
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad. 
3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 

− 195/19 - trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form 
wychowania przedszkolnego, szkół i placówek niepublicznych oraz 
publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu 
terytorialnego organ, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin oraz trybu 
przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, 

− 196/19 - zmieniająca uchwałę w sprawie gromadzenia dochodów na 
wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące 
działalność w zakresie oświaty, 

− 197/19 - zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI/1070/17 Rady Miasta Szczecin 
z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez 
Gminę Miasto Szczecin publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych, 

− 198/19 - zamiaru likwidacji Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego 
dla Dzieci Niesłyszących im. Hansa Christiana Andersena w Szczecinie przy 
ul. Szpitalnej 15, w tym przedszkola i szkół wchodzących w jego skład oraz 
zamiaru przeniesienia kształcenia w zawodach z Branżowej Szkoły Specjalnej 
I stopnia nr 13 w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym dla Dzieci 
Niesłyszących im. Hansa Christiana Andersena w Szczecinie przy ul. 
Szpitalnej 15 do Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia nr 14 w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno–Wychowawczym dla Dzieci Słabosłyszących im. Juliana 
Tuwima w Szczecinie przy ul. Grzymińskiej 6, 

− 217/19 - 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, 

− 150/19 - 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, 
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− 193/19 - zmieniająca uchwałę Nr XLI/775/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 
20 czerwca 2005 r. w sprawie bezpłatnego korzystania z przejazdów 
środkami komunikacji miejskiej przez honorowych dawców krwi, 

− 194/19 - zmieniająca uchwałę nr VI/78/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 
marca 2015 r. 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, 

− 187/19 - budowy Pomnika Bohaterów grudnia 70' i stycznia 71', 
− 212/19 - zmiany nazwy urzędowej placowi w Szczecinie (plac Pogoni 

Szczecin), 
− 192/19 - zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Domu Pomocy 

Społecznej Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 
21-29 w Szczecinie, 

− 199/19 - podwyższenia kapitału zakładowego spółki Tramwaje Szczecińskie 
Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, 

− 200/19 - odstąpienia od sprzedaży w drodze przetargu zabudowanych 
nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie przy ul. Stary Szlak nr 
92, 94 i 98, 

− 201/19 - określenia warunków udzielenia osobom fizycznym bonifikaty od 
opłaty rocznej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów 
zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, 

− 202/19 - zmieniająca uchwałę Nr XXXII/807/09 Rady Miasta Szczecina 
z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 
Powiatowemu Urzędowi Pracy w Szczecinie bonifikaty w wysokości 80% od 
opłaty rocznej na czas nieokreślony z tytułu oddania w trwały zarząd 
zabudowanej nieruchomości, położonej w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 
39 na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie, 

− 203/19 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Drzetowo – Grabowo – Teatr Polski” w 
Szczecinie, 

− 205/19 - ustalenia kierunków działań dla Prezydenta Miasta Szczecin 
w sprawie odstąpienia od opakowań nie podlegających recyklingowi, 

− 208/19 - nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Przy Strumyku), 
− 209/19 - nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Szrenicka), 
− 210/19 - nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Nefrytowa), 
− 211/19 - nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Sekretna), 
− 213/19 - zmiany uchwały w sprawie przyjęcia zasad korzystania z gminnych 

obiektów znajdujących się w zarządzie jednostki budżetowej pn. „Miejski 
Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji” oraz upoważnienia Prezydenta 
Miasta Szczecina do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z 
obiektów, 

− 214/19 - zmiany uchwały w sprawie zasad przyznawania i realizacji 
stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów i 
doktorantów, 

− 218/19 - skargi na Prezydenta Miasta Szczecin w zakresie załatwienia 
wniosku, 

− 219/19 - zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady 
Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych, 

− 220/19 - skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinie, 

− 221/19 - skargi na bezczynność Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych 
w Szczecinie, 
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− 222/19 - skargi na działania Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Dom 
Kombatanta” w Szczecinie, 

− 223/19 - nadania nazwy urzędowej parkowi w Szczecinie (Park im. 
Sprawiedliwych wśród Narodów Świata), 

− 224/19 - zmieniający uchwałę w sprawie zmian w organizacji opieki nad 
dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonej przez jednostkę organizacyjną Gminy 
Miasto Szczecin, 

− 225/19 - zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników, 
− 226/19 - pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszeń kandydatów na 

ławników na kadencję lat 2020-2023, 
− 227/19 - zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Pomorzany. 

4. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na nie. 
5. Wolne wnioski i sprawy wniesione. 
6. Zamknięcie obrad. 
 
W Dąbrowski - zaprotestował przeciwko wprowadzaniu do porządku obrad 
projektów uchwał zarejestrowanych dzień wcześniej, bo komisje nie mają 
możliwości ich omówić. Zdaniem radnego tylko pilne uchwały powinny być 
procedowane w ten sposób. 
 
M. Żylik - przypomniał, że na ostatniej sesji w ten sposób został wprowadzony 
projekt uchwały z inicjatywy klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości. 
 
 
Przystąpiono do realizacji punktu 3 porządku obrad: 
 
3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 
 
Ścieżka do projektów uchwał stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

195/19 – trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form 
wychowania przedszkolnego, szkół i placówek niepublicznych oraz 

publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego 
organ, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin oraz trybu 

przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
R. Łażewska - Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Edukacji 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 195/19 
 
za – 26  przeciw - 0  wstrzym. – 2 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie trybu 
udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania 
przedszkolnego, szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych 
przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ, funkcjonujących na 
terenie Miasta Szczecin oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich 
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pobrania i wykorzystania. Uchwała Nr IX/257/19 stanowi załącznik nr 9 do 
protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

196/19 – zmieniająca uchwałę w sprawie gromadzenia dochodów na 
wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące 

działalność w zakresie oświaty 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 
R. Łażewska - Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Edukacji 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 196/19 
 
za – 24  przeciw - 0  wstrzym. – 1 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę 
w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe 
jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty. Uchwała Nr 
IX/258/19 stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

197/19 – zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI/1070/17 Rady Miasta Szczecin 
z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę 

Miasto Szczecin publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 
R. Łażewska - Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Edukacji 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 197/19 
 
za – 23  przeciw - 0  wstrzym. – 1 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę zmieniającą Uchwałę Nr 
XXXVI/1070/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie 
ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin publicznych przedszkoli 
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Uchwała Nr IX/259/19 
stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
198/19 – zamiaru likwidacji Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego dla 

Dzieci Niesłyszących im. Hansa Christiana Andersena w Szczecinie przy 
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ul. Szpitalnej 15, w tym przedszkola i szkół wchodzących w jego skład oraz 
zamiaru przeniesienia kształcenia w zawodach z Branżowej Szkoły Specjalnej 

I stopnia nr 13 w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym dla Dzieci 
Niesłyszących im. Hansa Christiana Andersena w Szczecinie przy ul. Szpitalnej 

15 do Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia nr 14 w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno–Wychowawczym dla Dzieci Słabosłyszących im. Juliana Tuwima 

w Szczecinie przy ul. Grzymińskiej 6 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
 
R. Łażewska - Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Edukacji 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 198/19 
 
za – 24  przeciw - 0  wstrzym. – 5 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zamiaru 
likwidacji Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących 
im. Hansa Christiana Andersena w Szczecinie przy ul. Szpitalnej 15, w tym 
przedszkola i szkół wchodzących w jego skład oraz zamiaru przeniesienia 
kształcenia w zawodach z Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia nr 
13 w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących im. 
Hansa Christiana Andersena w Szczecinie przy ul. Szpitalnej 15 do Branżowej 
Szkoły Specjalnej I stopnia nr 14 w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym 
dla Dzieci Słabosłyszących im. Juliana Tuwima w Szczecinie przy ul. Grzymińskiej 
6. Uchwała Nr IX/260/19 stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

217/19 – 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 dokonał Łukasz Tyszler – 
Przewodniczący klubu radnych Koalicji Obywatelskiej. Projekt uchwały stanowi 
załącznik nr 16 do protokołu. Autopoprawka do projektu uchwały stanowi załącznik 
nr 17 do protokołu. 
 
R. Łażewska - Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Edukacji oraz 
Komisja ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
D. Matecki - przytoczył wyrok sądu w Gliwicach uznający, w kilku pozycjach, rację 
Wojewody, który stwierdził nieważność podobnej uchwały: 
"W myśl art. 27 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych zabrania się 
przetwarzania m.in. danych o stanie zdrowia, ustawodawca w art. 27 ust. 2 tej 
ustawy określił wyjątki od tej zasady, jednakże żadne z nich nie upoważnia rady 
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gminy do przyjęcia uchwały w sprawie podawania informacji o odbytych 
obowiązkowych szczepieniach dziecka na etapie przyjmowania do żłobka". 
"Zakaz przetwarzania danych wrażliwych jakimi niewątpliwie są informacje o 
odbytych obowiązkowych szczepieniach stanowi przejaw konstytucyjnej zasady 
ochrony prywatności z art. 51 Konstytucji. Ponadto zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy o 
prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta dane zawarte w dokumentacji 
medycznej podlegają ochronie określonej zarówno w tej ustawie  jak również w 
przepisach odrębnych. Zatem wszelkie dane zawarte w dokumentacji medycznej 
mogą być udostępniane tylko w przypadkach określonych w ustawach". 
"Rację ma zatem Wojewoda wskazując, że ustawa o opiece nad dziećmi do lat 3 nie 
zezwala na przetwarzanie takich danych bez zgody osób, ich opiekunów prawnych, 
bądź przedstawicieli ustawowych. To zaś oznacza, że nie można żądać 
zaświadczenia o obowiązkowych szczepieniach ochronnych w ramach warunków 
przyjmowania dzieci do żłobka gdyż stanowiłoby to nałożenie na rodziców dziecka 
wymogu udostępnienia danych, które nie zostały objęte zakresem ustawy o opiece." 
Radny uważa, że nie można wykraczać uchwałą rady miasta ponad to co jest w 
polskich ustawach. 
Przedstawił pytania, kierowane przez rodziców z różnych fundacji szczecińskich do 
autorów projektu uchwały: 

1) czy trzeba będzie przedstawiać książeczkę szczepień, to są dane wrażliwe, kto 
ma prawo do wglądu w nich, jak to będzie weryfikowane? 

2) czy będzie także obowiązek szczepień przypominających dla kadry 
pedagogicznej i pracowników niepedagogicznych, kto za to zapłaci 
(szczepienia np. na krztusieć w wieku dorosłym są pełnopłatne), co ze 
szczepieniami na grypę? 

3) co z dziećmi, które są zwolnione ze szczepień przez Wojewódzkiego 
Konsultanta ds. szczepień? 

Radny zaznaczył, że nie ocenia samej zasadności szczepień, ocenia tylko ewentualne 
podstawy prawne do wprowadzenia tego typu uchwały. 
 
P. Słowik - radny stwierdził, że w projekcie uchwały nie mówi się o zaświadczeniu 
ani konieczności przedkładania książeczki zdrowia, tylko o oświadczeniu rodzica. W 
innych gminach uchwalono takie przepisy i nie zostały one zakwestionowane przez 
wojewodę. Zdaniem radnego z czystym sumieniem można podjąć proponowaną 
uchwałę. Mowa jest tylko o kwestii dbania o zdrowie zarówno dzieci jak i dorosłych, 
gdyż szczepienia chronią wszystkich. Jeśli ilość szczepień spadnie poniżej jakiegoś 
poziomu, to każdy kto nie może być zaszczepiony będzie zagrożony. Radny uważa, 
że jest to bardzo słuszna i zasadna uchwała, która powinna zostać przyjęta z myślą 
o wszystkich mieszkańcach Szczecina. 
 
J. Balicka – radna będzie głosowała za podjęciem uchwały, ale ma również dylemat 
czy złożone oświadczenie będzie prawdziwym oświadczeniem i czy sam fakt 
szczepienia będzie weryfikowany np. przez dyrektora przedszkola. 
 
Ł. Tyszler - stwierdził, że szczepienia dodatkowe np. przeciwko grypie nie będą od 
nikogo wymagane. Odnośnie personelu przedszkoli stwierdził, że wśród personelu 
jest szerzona wiedza o szczepieniach i te osoby bardzo często się doszczepiają 
dlatego, że dzieci przynoszą różne choroby. Radny zachęca wszystkich do 
szczepienia gdyż szczepienie, to jest coś co medycyna od początku swoich dziejów 
dała najlepszego ludzkości. To jest największe osiągnięcie i nie należy się go 
pozbawiać. 
 
D. Matecki - zgadza się z tym, że szczepionki w większości ratują życie ludziom. 
Zapytał czy osoba, która poda nieprawdę będzie pociągnięta do odpowiedzialności? 



 10

 
Ł. Tyszler - uważa, że jeżeli ktoś coś oświadcza i się pod tym podpisuje, to 
oświadczenie jest po to żeby mówił prawdę. Jeżeli rodzic nie chce szczepić swojego 
dziecka, to nie będzie pisał oświadczenia. 
 
L. Duklanowski - w imieniu klubu radnych PiS zawnioskował o 5 minut przerwy. 
 
R. Łażewska - Przewodnicząca obrad ogłosiła 5 minut przerwy. 
 
Po przerwie: 
 
W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 217/19 z autopoprawką 
 
za – 23  przeciw - 0  wstrzym. – 5 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów 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 IX/261/19 
stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 
 
R. Łażewska - Przewodnicząca obrad zaproponowała aby w tym momencie omówić 
projekt uchwały nr 224/19 zmieniający uchwałę w sprawie zmian w organizacji 
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonej przez jednostkę organizacyjną 
Gminy Miasto Szczecin gdyż dotyczy tej samej sprawy, tylko w żłobkach. 
 
Radni wyrazili zgodę przez aklamację. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

224/19 - zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w organizacji opieki nad 
dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonej przez jednostkę organizacyjną Gminy 

Miasto Szczecin 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 224/19 
 
za – 23  przeciw - 0  wstrzym. – 5 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w 
sprawie zmian w organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonej przez 
jednostkę organizacyjną Gminy Miasto Szczecin. Uchwała Nr IX/262/19 stanowi 
załącznik nr 20 do protokołu. 
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
150/19 – 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 
 
Prezentacji przedłożonego projektu uchwały w dokonał radny Dariusz Matecki. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 21 do protokołu. Autopoprawka do projektu 
uchwały stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 
 
R. Łażewska - Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały z 
autopoprawką. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 150/19 z autopoprawką 
 
za – 26  przeciw - 0  wstrzym. – 1 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę 
w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego 
organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, określenia osób uprawnionych 
do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych. 
Uchwała Nr IX/263/19 stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

193/19 – zmieniająca uchwałę Nr XLI/775/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 
20 czerwca 2005 r. w sprawie bezpłatnego korzystania z przejazdów środkami 

komunikacji miejskiej przez honorowych dawców krwi 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 
 
R. Łażewska - Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
A. Kurzawa - poprosiła o rozważenie kolejnych rozwiązań dla Honorowych Dawców 
Krwi np. zwolnienia z opłat lub zniżek w Strefie Płatnego Parkowania. 
 
W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 193/19 
 
za – 28  przeciw - 0  wstrzym. – 1 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę Nr 
XLI/775/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie bezpłatnego 
korzystania z przejazdów środkami komunikacji miejskiej przez honorowych 
dawców krwi. Uchwała Nr IX/264/19 stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

194/19 – zmieniająca uchwałę nr VI/78/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 
marca 2015 r. 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 26 do protokołu. 
 
R. Łażewska - Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 194/19 
 
za – 27  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę nr 
VI/78/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 marca 2015 r. 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 IX/265/19 stanowi załącznik nr 27 
do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

187/19 – budowy Pomnika Bohaterów grudnia 70' i stycznia 71' 
 
Prezentacji przedłożonego projektu uchwały w imieniu projektodawców dokonał 
Juliusz Słowacki. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
D. Matecki - stwierdził, że Szczecin przegrywa batalię o takie miasto, które powinno 
być symbolem wolności, symbolem oporu przeciwko władzy komunistycznej. Jest 
bardzo mało miejsc poświęconych pamięci polskiej w Szczecinie, a wydarzenia 
grudniowe, to są wydarzenia, które najbardziej powinny budować szczecińską 
tożsamość. W jednej z interpelacji radny zwracał się do Prezydenta Miasta aby 17 
grudnia w Szczecinie wisiały na budynkach flagi Polski i Szczecina. Byłby to pewien 
taki symbol budowania tożsamości poprzez identyfikowanie się z flagą Szczecina. 
Brakuje jeszcze w Szczecinie budowania świadomości o własnych bohaterach. 
Podczas tych wydarzeń grudniowych był jeden człowiek, o którym powinno się uczyć 
w szkołach. Był to śp. Stanisław Nadratowski - młody żołnierz, który odmówił 
strzelania do robotników, który został prawdopodobnie zamordowany przez 
komunistów. Śledztwo do dzisiaj nie zostało należycie przeprowadzone, nie została 
przeprowadzona ekshumacja, nie ma na ulicy Kaszubskiej (gdzie zginął) nawet 
tablicy informacyjnej. W Szczecinie jest jedynie park Jego imienia. Nie ma żadnego 
miejsca pamięci gdzie ludzie mogliby o nim się czegokolwiek dowiedzieć. W szkołach 
się o nim nie uczy. To jest osoba, która jest godna naśladowania, która potrafiła się 
sprzeciwić władzy komunistycznej i która jest takim symbolem do naśladowania - 
zupełnie się z tego nie korzysta. 
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L. Duklanowski - stwierdził, że idea budowy Pomnika Bohaterów grudnia 70' i 
stycznia 71' jest ze wszech miar słuszna. Tamte wydarzenia były pewnym 
przełomem w latach PRL-u, pokazują determinację społeczeństwa Szczecina. 
Uważa, że takich miejsc w Szczecinie brakuje. Należy budować polską tożsamość 
Szczecina, a nie ciągle odwoływać się do sytuacji sprzed wojny. Szczecin jest 
miastem polskim od 74 lat i tego w nim brakuje. Trzeba podkreślać wyjątkowość 
Szczecina. Mieszkańcy Szczecina przybyli z różnych stron Polski i budują jego nową 
tożsamość. Zdaniem radnego ta inicjatywa jest bardzo cenna i nie może przepaść. 
 
Stanisław Wądołowski – wspomniał wydarzenia z grudnia 70' i stycznia 71'. Uważa, 
że pomnik powinien stanąć przy Aniele Wolności. 
 
E. Łongiewska–Wijas - stwierdziła, że każdy nowy obiekt kultury, sztuki w 
przestrzeni Szczecina należy powitać przychylnie, ale też nie należy wyzbywać się 
pewnych refleksji jeśli one się nasuwają. Codziennie, udając się do pracy, radna 
mija pomnik poświęcony wydarzeniom, którym chce się dedykować kolejny pomnik. 
Ma na myśli Pomnik Ofiar Grudnia 70 na Placu Solidarności, który powstał w 2005 
roku w 25 rocznicę Porozumień Sierpniowych. W literaturze wydarzenia grudnia 70' 
i stycznia 71', to są wydarzenia, które są traktowane jako jedne, to był jeden 
przełom. Radna uważa, że wprowadzanie w tą samą przestrzeń dwóch obiektów 
dedykowanych w jednym przypadku ofiarom grudnia, a w drugim bohaterom 
grudnia 70' i stycznia 71' dewaluuje te pomniki. Im więcej jest pomników w danej 
przestrzeni, to następuje dewaluacja ich wartości. W Centrum Dialogu Przełomy 
najważniejszym momentem w całej narracji muzealnej jest właśnie ten przełom, 
który traktuje jako jedno wydarzenia grudnia 70 i stycznia 71. Dlatego tworzenie 
dwóch pomników dla jednego przełomu i jednych bohaterów jest dewaluacją 
wartości. Nie powinno się wartościować i rozróżniać bohaterów grudnia i stycznia. 
Radna zaproponowała żeby nie pomnik stawiać w tej samej przestrzeni tylko żeby 
pójść w bardziej żywe doświadczenia historii, np.: ogłosić konkurs na sztukę 
teatralną czy słuchowisko, objęcie stypendiów, publikacje magisterskie, doktorskie, 
prace historyczne, socjologiczne, medioznawcze, politologiczne dotyczące tamtego 
okresu. Radna najbardziej jest przekonana do stworzenia ścieżki edukacyjnej dla 
uczniów wszystkich szkół aby mogli ją przejść i pamiętać o wydarzeniach grudnia 
70 i stycznia 71. 
 
M. Ussarz - radny stwierdził, że znalazły się pieniądze na Pomnik Misia Wojtka, 
znalazły się pieniądze na Plac Adamowicza, a żeby uczcić bohaterów grudniowych, 
to szkoda pieniędzy. 
 
P. Bartnik - przypomniał wydarzenia grudnia 70 i stycznia 71 i spór, który był przy 
stawianiu pomniku Anioła Wolności oraz budowie Muzeum Przełomy. Radny 
zauważył, że w Szczecinie jest jeszcze sala BHP, w której odbywały się wszystkie 
dyskusje podczas strajków i o nią należałoby zadbać i zagospodarować. Zdaniem 
radnego stawianie drugiego pomnika w tym samym miejscu i w tej samej sprawie 
nie jest najlepszym pomysłem. Trzeba czcić wydarzenia 70 i 71 roku bo były bardzo 
ważne w historii komunizmu w Europie i trzeba być z nich bardzo dumnym, ale 
należy zachować rozsądek plastyczny i planistyczny, a także wybierać takie miejsca, 
w których będzie można np. prowadzić edukację. Sala BHP powinna być salą 
edukacji, bo w Muzeum Przełomów jest mała sala edukacyjna. 
 
M. Chabior - zastanawia się czy nie należałoby dopracować projektu uchwały na 
Komisji ds. Kultury. 
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B. Baran - uważa, że w Szczecinie są upamiętnione wydarzenia grudnia 70 i 
stycznia 71 poprzez tablicę przy bramie głównej Stoczni Szczecińskiej, Anioła 
Wolności, Muzeum Przełomów. Stwierdził, że ważnym miejscem jest sala BHP. 
 
D. Matecki - przedstawił fotografie z sali BHP na terenie Stoczni Szczecińskiej, które 
stanowią załącznik nr 29 do protokołu. 
 
R. Stankiewicz - uważa, że szczecinianie, w sposób wyjątkowy, zasługują na to żeby 
budując pomniki kształtować świadomość społeczną w Polsce i w naszym mieście. 
Napływ turystów jest coraz większy i ten pomnik kształtowałby świadomość na 
temat Szczecina i jego historii. Zdaniem radnego źle się dzieje, że w Szczecinie gdyż 
czci się osoby z Gdańska, a nie ze Szczecina. Zastanawiające jest to, że Szczecin 
został zdetronizowany i zmarginalizowany przez Gdańsk. Przegrywa walkę o prawdę 
historyczną w świadomości społecznej Polski czym naprawdę jest Szczecin jako 
miasto niezłomne, wyjątkowe niepokorne. To Szczecin w 1956 roku demonstrował, 
strajkował. Jest jeszcze szansa aby zaistnieć w świadomości społeczności polskiej 
na temat zasług jakie Szczecin odniósł w walce o wolność i tożsamość. Dyskusja 
toczy się nad czymś oczywistym, bo ten pomnik powinien powstać. Należy 
gloryfikować Szczecin, a nie Gdańsk. 
 
M. Żylik - chciałby aby pieniądze, które miałyby być przeznaczone na budowę tego 
pomnika, przeznaczyć na odbudowę sali BHP, bo byłoby to idealne miejsce do 
utworzenia centrum edukacyjnego o tych wydarzeniach. 
 
P. Bartnik – ma nadzieję, że Wojewoda i merytoryczny Minister znajdą pieniądze na 
odbudowę sali BHP. Radny chciałby aby wykonano lapidarium z nazwiskami osób, 
które brały udział w tych wydarzeniach. 
 
B. Sochański - poinformował, że klub radnych Prawa i Sprawiedliwości chce tego 
pomnika i będzie głosował za podjęciem uchwały. Pomnik Anioła Wolności opowiada 
o ofiarach, a nie ma w Szczecinie miejsca, które opowiadałoby o niezłomnych 
ludziach ze Stoczni, którzy w styczniu 1971 roku oparli się niezwykłej presji 
psychicznej, a niektórzy także fizycznej i doprowadzili do pierwszego w Europie 
porozumienia robotników z władzą komunistyczną i zostali później przez tą władzę 
komunistyczną zdradzeni. To było porozumienie, które zostało zawarte 10 lat przed 
rokiem 80, o którym nikt nie wie. 
 
P. Krzystek - Prezydent Miasta Szczecin odnośnie świetlicy poinformował, że jest w 
tej sprawie podpisane porozumienie. Wielkim orędownikiem była szczecińska 
Solidarność. Uczestniczył w tym procesie Instytut Pamięci Narodowej. Miasto 
zadeklarowało zaangażowanie finansowe i od wielu miesięcy oczekuje na stanowisko 
Ministerstwa Kultury. Miasto oczekuje zaangażowania Skarbu Państwa w tej 
materii. Ten budynek został przejęty przez Miasto Szczecin od Skarbu Państwa po 
to żeby wspólnie prowadzić to zadanie, które miało się opierać o wspólne 
zaangażowanie finansowe. 
 
W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 187/19 
 
za – 9  przeciw - 20  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów nie podjęła uchwały w sprawie budowy 
Pomnika Bohaterów grudnia 70' i stycznia 71'. 
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
212/19 – zmiany nazwy urzędowej placowi w Szczecinie (plac Pogoni Szczecin) 
 
Prezentacji przedłożonego projektu uchwały w imieniu projektodawców dokonał 
Jakub Kozieł. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
D. Matecki - przytoczył wypowiedzi polityków Platformy Obywatelskiej, którymi 
atakowali śp. Pawła Adamowicza. Radny będzie głosował za zmianą nazwy placu. 
 
P. Słowik – zgłosił wniosek formalny o zakończenie dyskusji. 
 
za - 16  przeciw - 9  wstrzym. - 0 
 
W wyniku powyższego głosowania wniosek został przyjęty. 
 
A. Kurzawa - zdaniem radnej nazwa placu powinna zostać zmieniona gdyż tego chcą 
mieszkańcy Szczecina. 
 
M. Chabior – uważa, że centralne miejsce w Szczecinie powinno uświetniać miasto 
Szczecin i być miejscem budowania marki Szczecina więc nazwa placu powinna 
zostać zmieniona. 
 
M. Żylik - poinformował, że pytał przypadkowych mieszkańców Szczecina co myślą 
o nazwie Placu Adamowicza i nikt tej nazwy nie negował. 
 
R. Stankiewicz - zapytał kiedy zostanie ukończony remont placu, bo może uda się 
do tego czasu zmienić jego nazwę. 
 
W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 212/19 
 
za – 9  przeciw - 18  wstrzym. – 1 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów nie podjęła uchwały w sprawie zmiany 
nazwy urzędowej placowi w Szczecinie (plac Pogoni Szczecin). 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

192/19 – zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Domu Pomocy 
Społecznej Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 

21-29 w Szczecinie 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 31 do protokołu. 
 
R. Łażewska - Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Zdrowia i 
Pomocy Społecznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 192/19 
 
za – 25  przeciw - 0  wstrzym. – 1 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę zmieniająca uchwałę 
w sprawie nadania statutu Domu Pomocy Społecznej Domu Kombatanta i Pioniera 
Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie. Uchwała Nr IX/266/19 
stanowi załącznik nr 32 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

199/19 – podwyższenia kapitału zakładowego spółki Tramwaje Szczecińskie 
Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 33 do protokołu. 
 
R. Łażewska - Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Budżetu i 
Rozwoju oraz Komisja ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 
pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 199/19 
 
za – 25  przeciw - 0  wstrzym. – 1 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie podwyższenia 
kapitału zakładowego spółki Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. z siedzibą w 
Szczecinie. Uchwała Nr IX/267/19 stanowi załącznik nr 34 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

200/19 – odstąpienia od sprzedaży w drodze przetargu zabudowanych 
nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie przy ul. Stary Szlak nr 

92, 94 i 98 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 35 do protokołu. 
 
R. Łażewska - Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Budownictwa i 
Mieszkalnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 200/19 
 
za – 19  przeciw - 1  wstrzym. – 4 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie odstąpienia od 
sprzedaży w drodze przetargu zabudowanych nieruchomości gruntowych 
położonych w Szczecinie przy ul. Stary Szlak nr 92, 94 i 98. Uchwała Nr IX/268/19 
stanowi załącznik nr 36 do protokołu. 
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

201/19 – określenia warunków udzielenia osobom fizycznym bonifikaty od 
opłaty rocznej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów 

zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 37 do protokołu. 
 
R. Łażewska - Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Budownictwa i 
Mieszkalnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 201/19 
 
za – 25  przeciw - 0  wstrzym. – 2 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie określenia 
warunków udzielenia osobom fizycznym bonifikaty od opłaty rocznej 
za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele 
mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Uchwała Nr IX/269/19 stanowi 
załącznik nr 38 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
202/19 – zmieniająca uchwałę Nr XXXII/807/09 Rady Miasta Szczecina z dnia 

23 lutego 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Powiatowemu 
Urzędowi Pracy w Szczecinie bonifikaty w wysokości 80% od opłaty rocznej na 

czas nieokreślony z tytułu oddania w trwały zarząd zabudowanej 
nieruchomości, położonej w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 39 na rzecz 

Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 39 do protokołu. 
 
R. Łażewska - Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Budownictwa i 
Mieszkalnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 202/19 
 
za – 26  przeciw - 0  wstrzym. – 1 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę Nr 
XXXII/807/09 Rady Miasta Szczecina z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie wyrażenia 
zgody na udzielenie Powiatowemu Urzędowi Pracy w Szczecinie bonifikaty 
w wysokości 80% od opłaty rocznej na czas nieokreślony z tytułu oddania w trwały 
zarząd zabudowanej nieruchomości, położonej w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 
39 na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie. Uchwała Nr IX/270/19 
stanowi załącznik nr 40 do protokołu. 
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
203/19 – przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Drzetowo – Grabowo – Teatr Polski” w Szczecinie 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 41 do protokołu. 
 
R. Łażewska - Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Budownictwa i 
Mieszkalnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 203/19 
 
za – 24  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Drzetowo – 
Grabowo – Teatr Polski” w Szczecinie. Uchwała Nr IX/271/19 stanowi załącznik nr 
42 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

205/19 – ustalenia kierunków działań dla Prezydenta Miasta Szczecin 
w sprawie odstąpienia od opakowań nie podlegających recyklingowi 

 
Prezentacji przedłożonego projektu uchwały w imieniu projektodawców dokonał 
Przemysław Słowik. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 43 do protokołu. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
D. Matecki – popiera projekt uchwały tylko zastanawia się jakie będzie miał 
przełożenie na rzeczywiste stosowanie w Urzędzie Miasta plastikowych kubeczków, 
kto zabroni urzędnikom przyjść z plastikowymi kubkami, jakie będą rzeczywiste 
koszty tego rozwiązania, dlaczego dotychczas w Urzędzie Miasta nie segreguje się 
odpadów. 
 
P. Słowik - ad vocem uświadomił, że to jest tylko jeden z elementów żeby ograniczyć 
produkcję. Recykling jak najbardziej jest potrzebny, ale skoro go nie ma, to dobrze 
będzie jak plastik nie będzie produkowany, bo nie będzie wtedy co wyrzucać. 
 
M. Chabior – przed podjęciem uchwały chciałby wiedzieć jakie będą koszty i 
kierunki przewidzianych działań, w jaki sposób miasto by "wymuszało" takie 
działania np. na radach osiedli. Uważa, że należałoby ten projekt dopracować. 
 
R. Łażewska - Przewodnicząca obrad przypomniała, że jest to uchwała kierunkowa. 
 
D. Matecki – podziękował radnym za złożenie interpelacji w sprawie poidełek 
miejskich. Zapytał Prezydenta czy zostaną podjęte kroki w tym kierunku? 
 
Ł. Tyszler - podziękował za dyskusję w tej sprawie i zachęcił do podjęcia 
proponowanej uchwały. 
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W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 205/19 
 
za – 23  przeciw - 0  wstrzym. – 5 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie ustalenia 
kierunków działań dla Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie odstąpienia 
od opakowań nie podlegających recyklingowi. Uchwała Nr IX/272/19 stanowi 
załącznik nr 44 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

208/19 – nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Przy Strumyku) 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 45 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 208/19 
 
za – 25  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy 
urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Przy Strumyku). Uchwała Nr IX/273/19 stanowi 
załącznik nr 46 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

209/19 – nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Szrenicka) 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 47 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 209/19 
 
za – 24  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy 
urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Szrenicka). Uchwała Nr IX/274/19 stanowi 
załącznik nr 48 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

210/19 – nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Nefrytowa) 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 49 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 210/19 
 
za – 26  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
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Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy 
urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Nefrytowa). Uchwała Nr IX/275/19 stanowi 
załącznik nr 50 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

211/19 – nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Sekretna) 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 51 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 211/19 
 
za – 24  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy 
urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Sekretna). Uchwała Nr IX/276/19 stanowi 
załącznik nr 52 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
213/19 – zmiany uchwały w sprawie przyjęcia zasad korzystania z gminnych 

obiektów znajdujących się w zarządzie jednostki budżetowej pn. „Miejski 
Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji” oraz upoważnienia Prezydenta 

Miasta Szczecina do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 53 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 213/19 
 
za – 25  przeciw - 0  wstrzym. – 3 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie przyjęcia zasad korzystania z gminnych obiektów znajdujących 
się w zarządzie jednostki budżetowej pn. „Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji 
i Rehabilitacji” oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecina do ustalania 
wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów. Uchwała Nr IX/277/19 stanowi 
załącznik nr 54 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

214/19 – zmiany uchwały w sprawie zasad przyznawania i realizacji 
stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów i 

doktorantów 
 
Prezentacji przedłożonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonał 
Piotr Wachowicz – Dyrektor Biura Prezydenta Miasta. Projekt uchwały stanowi 
załącznik nr 55 do protokołu. Autopoprawka do projektu uchwały stanowi załącznik 
nr 56 do protokołu. 
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W dyskusji głos zabrali: 
 
M. Ussarz – zgłosił trzy propozycje poprawek do projektu uchwały, które stanowią 
załączniki nr 57, 58 i 59 do protokołu. 
 
R. Łażewska - Przewodnicząca obrad na wniosek klubu radnych Koalicji 
Obywatelskiej ogłosiła 10 minut przerwy. 
 
Po przerwie: 
 
R. Łażewska - Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie propozycje poprawek 
zgłoszone przez radnego Macieja Ussarza: 
 
Głosowanie nad propozycją poprawki nr 1 
 
za - 7  przeciw - 17  wstrzym. - 0 
 
W wyniku powyższego głosowania propozycja poprawki nie została przyjęta. 
 
Głosowanie nad propozycją poprawki nr 2 
 
za - 6  przeciw - 19  wstrzym. - 0 
 
W wyniku powyższego głosowania propozycja poprawki nie została przyjęta. 
 
Głosowanie nad propozycją poprawki nr 3 
 
za - 7  przeciw - 19  wstrzym. - 0 
 
W wyniku powyższego głosowania propozycja poprawki nie została przyjęta. 
 
W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 214/19 z autopoprawką 
 
za – 18  przeciw - 4  wstrzym. – 3 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie zasad przyznawania i realizacji stypendiów naukowych 
Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów i doktorantów. Uchwała Nr IX/278/19 
stanowi załącznik nr 60 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

218/19 – skargi na Prezydenta Miasta Szczecin w zakresie załatwienia 
wniosku 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 61 do protokołu. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
R. Łażewska - Przewodnicząca obrad poprosiła o zabranie głosu Pana Igora 
Podeszwika - skarżącego. 
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Igor Podeszwik – uzasadnił złożoną przez siebie skargę na Prezydenta Miasta 
Szczecin w zakresie sposobu załatwienia wniosku o unieważnienie konkursu 
architektonicznego na zagospodarowanie Placu Orła Białego w Szczecinie wraz z 
koncepcją zagospodarowania w obszarze wyznaczonym Placem Żołnierza Polskiego, 
ul. Farną i Sołtysią, ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego i ul. Tkacką. 
 
W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 218/19 
 
za – 15  przeciw - 6  wstrzym. – 2 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie skargi na 
Prezydenta Miasta Szczecin w zakresie załatwienia wniosku. Uchwała Nr IX/279/19 
stanowi załącznik nr 62 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

219/19 – zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady 
Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych 

 
Prezentacji przedłożonego projektu uchwały dokonała Renata Łażewska - 
Przewodnicząca Rady Miasta. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 63 do 
protokołu. Autopoprawka do projektu uchwały stanowi załącznik nr 64 do 
protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 219/19 z autopoprawką 
 
za – 24  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 IX/280/19 stanowi załącznik nr 65 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

220/19 – skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinie 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 66 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 220/19 
 
za – 18  przeciw - 3  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie skargi na 
bezczynność Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie. Uchwała Nr 
IX/281/19 stanowi załącznik nr 67 do protokołu. 
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

221/19 – skargi na bezczynność Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych 
w Szczecinie 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 68 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 221/19 
 
za – 19  przeciw - 2  wstrzym. – 1 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie skargi na 
bezczynność Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie. Uchwała Nr 
IX/282/19 stanowi załącznik nr 69 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

222/19 – skargi na działania Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Dom 
Kombatanta” w Szczecinie 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 70 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 222/19 
 
za – 20  przeciw - 1  wstrzym. – 1 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie skargi na 
działania Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Szczecinie. 
Uchwała Nr IX/283/19 stanowi załącznik nr 71 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

223/19 – nadania nazwy urzędowej parkowi w Szczecinie 
(Park im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata) 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 72 do protokołu. 
 
W imieniu Klubów głos zabrali: 
 
B. Sochański – Przewodniczący klubu radnych PiS zgłosił wniosek formalny o 
odesłanie projektu uchwały do projektodawcy. Podziękował radnemu Żylikowi za 
przygotowanie tego projektu uchwały. Radni Prawa i Sprawiedliwości uważają, że 
Sprawiedliwi wśród Narodów Świata muszą mieć w Szczecinie godne, centralne 
miejsce. Należy się zastanowić gdzie w Szczecinie mogłaby być nazwa Sprawiedliwi 
wśród Narodów Świata. 
 
Po chwili radny Sochański wycofał wniosek o odesłanie projektu uchwały do 
projektodawcy. 
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M. Żylik - uważa, że znalazł bardzo ładne miejsce, bardzo ładny park. Jest to 
miejsce, które nadaję się na chwilę refleksji, zadumy nad tym co się zadziało w 
czasie Holokaustu, nad tymi ludźmi, którzy nie będąc Żydami pomagali w okresie II 
wojny światowej Żydom. Miejsce jest trochę na uboczu, ale zdaniem radnego tak 
właśnie powinno być. 
 
U. Pańka - uważa, że niektóre z projektów uchwał powinny być podpisywane przez 
wszystkich przewodniczących klubów radnych. Odnośnie parku poinformowała, że 
jest to miejsce dawnego cmentarza i uważa, że jest to dobre miejsce na nazwę 
"Sprawiedliwi wśród Narodów Świata". 
 
G. Zielińska - stwierdziła, że poprze projekt uchwały. 
 
W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 223/19 
 
za – 17  przeciw - 0  wstrzym. – 6 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie nadania 
nazwy urzędowej parkowi w Szczecinie (Park im. Sprawiedliwych wśród Narodów 
Świata). Uchwała Nr IX/284/19 stanowi załącznik nr 73 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

225/19 – zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników 
 
Prezentacji przedłożonego projektu uchwały w imieniu Przewodniczącej Rady Miasta 
dokonał Rafał Miszczuk - Dyrektor Biura Rady Miasta. Projekt uchwały stanowi 
załącznik nr 74 do protokołu. 
Dyrektor BRM dodatkowo omówił projekt uchwały nr 226/19. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 225/19 
 
za – 23  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zasięgnięcia 
informacji o kandydatach na ławników. Uchwała Nr IX/285/19 stanowi załącznik 
nr 75 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
226/19 – pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszeń kandydatów na ławników 

na kadencję lat 2020-2023 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 76 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 226/19 
 
za – 24  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
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Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie pozostawienia bez 
dalszego biegu zgłoszeń kandydatów na ławników na kadencję lat 2020-2023. 
Uchwała Nr IX/286/19 stanowi załącznik nr 77 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

227/19 – zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Pomorzany 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 78 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 227/19 
 
za – 22  przeciw - 0  wstrzym. – 1 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zarządzenia 
wyborów do Rady Osiedla Pomorzany. Uchwała Nr IX/287/19 stanowi załącznik nr 
79 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do realizacji 4 punktu porządku obrad: 
 
4. Apel w sprawie wprowadzenia ogólnopolskiego systemu recyklingu 

opakowań plastikowych. 
 
Projekt apelu stanowi załącznik nr 80 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem apelu 
 
za – 18  przeciw - 0  wstrzym. – 2 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła apel w sprawie wprowadzenia 
ogólnopolskiego systemu recyklingu opakowań plastikowych. Apel Nr 2/19 stanowi 
załącznik nr 81 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 82 do protokołu. 
 
P. Słowik - zgłosił zapytanie w sprawie opublikowanego na stronie archidiecezji 
szczecińsko-kamieńskiej oświadczenia rodzica dotyczącego edukacji seksualnej. 
 
Więcej interpelacji i zapytań nie zgłoszono. 
 
Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania zostaną udzielone radnym 
na piśmie. 
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Przystąpiono do realizacji 6 punktu porządku obrad: 
 
6. Sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego w 

Gryfinie na obszarach powiatów gryfińskiego, polickiego, myśliborskiego, 
miasta Szczecin za rok 2018 oraz Sprawozdanie z działań podejmowanych 
na terenie Nadzoru Wodnego w Szczecinie na obszarach powiatów 
polickiego i miasta Szczecin za rok 2018. 

 
Sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego w Gryfinie na 
obszarach powiatów gryfińskiego, polickiego, myśliborskiego, miasta Szczecin za rok 
2018 stanowi załącznik nr 83 do protokołu, a Sprawozdanie z działań 
podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego w Szczecinie na obszarach powiatów 
polickiego i miasta Szczecin za rok 2018 stanowi załącznik nr 84 do protokołu. 
 
Pytań i uwag nie zgłoszono. 
 
 
Przystąpiono do realizacji punktu 7 porządku obrad: 
 
7. Wolne wnioski i sprawy wniesione. 
 
Nie wniesiono. 
 
 
Przystąpiono do realizacji punktu 8 porządku obrad: 
 
8. Zamknięcie obrad. 
 
R. Łażewska - Przewodnicząca obrad poinformowała, że porządek obrad IX sesji 
został wyczerpany i oświadczyła, że zamyka IX zwyczajną sesję Rady Miasta 
Szczecin. 
 
 
 

Przewodnicząca obrad 
 

Renata Łażewska 
Protokołowała: 
 
Edyta Sowińska 
 


