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Protokół  Nr  X/19 
z  sesji  Rady  Miasta  Szczecin 

odbytej  w  dniu  10  września  2019  r. 
w  sali  obrad  Rady  (Szczecin,  pl.  Armii  Krajowej  1) 

 
Początek obrad w dniu 10 września 2019 r.: 
- godz. 10.00 
Zakończenie obrad: 
- godz. 13.00 
 
 
W dniu 10 września 2019 r. w sesji uczestniczyło 29 radnych. Lista obecności 
stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
 
Radni nieobecni: 
1. Dominika Jackowski 
2. Jan Posłuszny 
 
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. 
 
R. Łażewska – Przewodnicząca obrad powitała przybyłych na kolejną X 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 X zwyczajną sesję Rady 
Miasta Szczecin. 
 
R. Łażewska – poinformowała, że w ubiegłym tygodniu odbył się pogrzeb 
prof. Bronisława Ziemianina znanego szczecinianina, znanego prawnika. 
Przewodnicząca zwróciła się do obecnych na sali aby uczcić pamięć Profesora 
minutą ciszy po wygłoszeniu wspomnienia przez radnego B. Barana.  
 
B. Baran – wygłosił wystąpienie przypominające sylwetkę prof. Bronisława 
Ziemianina. 
 
Przewodnicząca obrad poprosiła wszystkich o powstanie i uczczenie minutą ciszy 
zmarłego prof. Bronisława Ziemianina. 
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Przystąpiono do realizacji punktu 2 porządku obrad: 
 
2. Przyjęcie protokołu z VI zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 

23.04.2019 r. 
 
R. Łażewska - Przewodnicząca obrad poinformowała, że protokół był wyłożony do 
wglądu w Biurze Rady Miasta Szczecin. Radni mieli możliwość zapoznać się z jego 
treścią. Zapytała radnych, czy mają uwagi do zapisów protokolarnych. W związku 
z brakiem uwag poddała jego zatwierdzenie pod głosowanie: 
 
za – 25  przeciw – 0  wstrzym. – 1 
 
W wyniku powyższego głosowania protokół został zatwierdzony. 
 
 
Przystąpiono do realizacji punktu 3 porządku obrad: 
 

3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad. 
 
R. Łażewska - Przewodnicząca obrad poinformowała, że wpłynęły następujące 
wnioski dot. zmian do porządku obrad (porządek obrad stanowi załącznik nr 6 do 
protokołu): 
 
Wniosek Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji o wprowadzenie do porządku 
obrad projektu uchwały nr 268/19 w sprawie skargi na działanie Prezydenta 
Miasta Szczecin w zakresie odmowy realizacji wniosku o wykup lokalu 
komunalnego 
 
za - 23  przeciw - 1  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 269/19 w sprawie skargi na działania Dyrektora 
Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie 
 
za - 24  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 270/19 w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych: placu 
Orła Białego, części ulicy Staromłyńskiej oraz części ulicy Koński Kierat 
poprzez wyłączenie ich z użytkowania 
 
za - 24  przeciw - 3  wstrzym. - 1 
 
W wyniku powyższego głosowania projekt uchwały został wprowadzony do porządku 
obrad  
 
Wniosek Klubu radnych Koalicja Obywatelska oraz Bezpartyjni 
o wprowadzenie do porządku obrad Apelu w sprawie uwzględnienia 
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w programach wyborczych swoich ugrupowań, postulatów określonych 
w "Deklaracji szczecińskiej 2019-2023" 
 
za - 17  przeciw - 4  wstrzym. - 1 
 
W wyniku powyższego głosowania punkt został wprowadzony do porządku obrad. 
 
Więcej wniosków nie zgłoszono. 
 
R. Łażewska - Przewodnicząca obrad oświadczyła, że po rozpatrzeniu wniosków 
przez Radę porządek obrad X zwyczajnej sesji jest następujący: 
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 23 kwietnia 

2019 r. 
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad. 
4. Apel w sprawie uwzględnienia w programach wyborczych swoich ugrupowań, 

postulatów określonych w "Deklaracji szczecińskiej 2019-2023". 
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 

− 228/19 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej będącej własnością 
Gminy Miasto Szczecin położonej w Szczecinie przy ulicy Studziennej - 
działka nr 31 z obrębu ewidencyjnego nr 3033, 

− 229/19 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością 
Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Ustowskiej 35, 
stanowiącej działkę nr 47/2 o powierzchni 799 m2, z obrębu 1073, 
zabudowanej budynkiem niemieszkalnym, 

− 230/19 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprztargowej 
nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin 
położonej w Szczecinie w rejonie ulicy Południowej - działka nr 1/7 z obrębu 
ewidencyjnego 2150 Szczecin–Pogodno, 

− 231/19 - podwyższenia kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego „Prawobrzeże” Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie, 

− 232/19 - pozbawienia części ulicy Aleksandra Fredry kategorii drogi gminnej 
poprzez wyłączenie jej z użytkowania, 

− 233/19 - zmiany przebiegu  ulicy Łowieckiej  zaliczonej do kategorii dróg 
gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin, 

− 234/19 - pozbawienia kategorii dróg gminnych odcinków ulicy Przyszłości 
oraz ulicy Pyrzyckiej na terenie Gminy Miasto Szczecin, 

− 235/19 - zaliczenia drogi łączącej ulicę Walecznych z ulicą Jasną w rejonie 
pętli tramwajowo-autobusowej „Turkusowa" do kategorii dróg powiatowych  
na terenie Gminy Miasto Szczecin 

− 236/19 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy 
aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Szczecin, 

− 237/19 - wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego 
Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. 
z siedzibą w Szczecinie, 

− 238/19 - zmiany uchwały dotyczącej wprowadzenia świadczenia pieniężnego 
"Bon opiekuńczy" dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3, 

− 239/19 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Ośrodka 
Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Nr 4 w Szczecinie, wchodzącego 
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w skład Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie, w centrum kształcenia 
zawodowego, 

− 240/19 - zamiaru likwidacji Centrum Kształcenia Zawodowego nr 6 w 
Szczecinie, wchodzącego w skład Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie, 

− 241/19 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Ośrodka 
Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Nr 1 w Szczecinie, wchodzącego 
w skład Zespołu Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie, w centrum kształcenia 
zawodowego, 

− 242/19 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej placówki kształcenia 
praktycznego pod nazwą „Centrum Kształcenia Praktycznego w Szczecinie”, 
wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 8 im. Stanisława Staszica w Szczecinie, 
w centrum kształcenia zawodowego, 

− 243/19 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Ośrodka 
Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Nr 2 w Szczecinie, wchodzącego 
w skład Zespołu Szkół Elektryczno–Elektronicznych im. prof. Maksymiliana 
Tytusa Hubera w Szczecinie, w centrum kształcenia zawodowego, 

− 244/19 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Ośrodka 
Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Nr 5 w Szczecinie oraz 
dotychczasowej placówki kształcenia praktycznego pod nazwą „Ośrodek 
Kształcenia Praktycznego w Szczecinie”, wchodzących w skład 
Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej 
w Szczecinie, w centrum kształcenia zawodowego, 

− 245/19 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Ośrodka 
Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Nr 6 w Szczecinie oraz 
dotychczasowej placówki kształcenia praktycznego pod nazwą „Centrum 
Kształcenia Praktycznego w Szczecinie”, wchodzących w skład Zespołu Szkół 
nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie, w centrum kształcenia zawodowego, 

− 246/19 - wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do porozumienia pomiędzy 
Wojewodą Zachodniopomorskim a Prezydentem Miasta Szczecin z dnia 
31 lipca 2012 r. w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz wydawania 
decyzji administracyjnych, 

− 247/19 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Centrum – Mazowiecka” w Szczecinie, 

− 248/19 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Drzetowo – Jana Chryzostoma Paska ” 
w Szczecinie, 

− 249/19 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Golęcino – 
Rolna” w Szczecinie, 

− 250/19 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce –  Św. Kingi” w Szczecinie, 

− 251/19 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Nowe Miasto – Plac Zawiszy Czarnego” 
w Szczecinie, 

− 252/19 - uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum – Plac Rodła” 
w Szczecinie, 

− 253/19 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wielgowo – 
Sławociesze – Zdunowo 4” w Szczecinie, 

− 254/19 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Centrum – Brama Portowa 3” 
w Szczecinie, 

− 255/19 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa, 
Drzetowo - Grabowo, Stocznie” w Szczecinie, 
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− 256/19 - zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2019 rok, 
− 257/19 - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 

2019 rok i lata następne, 
− 258/19 - zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2019-

2023, 
− 259/19 - określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji 

przez Prezydenta Miasta Szczecin, 
− 260/19 - podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Szczecińskie 

Przedsiębiorstwo Autobusowe „Klonowica” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, 
− 261/19 - upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecin do zawarcia porozumień 

z Powiatem Polickim, dotyczących realizacji projektu pn. „Wsparcie rozwoju 
gospodarczego obszaru SOM poprzez poprawę dostępności terenów 
inwestycyjnych – przebudowa drogi Police-Szczecin przez miejscowość 
Przęsocin”, 

− 262/19 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego 
wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: 
za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród 
i warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, 

− 263/19 - przyjęcia od Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty zadania 
publicznego z zakresu administracji rządowej, 

− 264/19 - rozwiązania Rady Osiedla Żelechowa, 
− 265/19 - zmieniająca uchwałę w sprawie diet oraz kosztów podróży radnych 

Rady Miasta Szczecin, 
− 266/19 - zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady 

Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych, 
− 267/19 - skargi na działania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 

w Szczecinie, 
− 268/19 - skargi na działanie Prezydenta Miasta Szczecin w zakresie odmowy 

realizacji wniosku o wykup lokalu komunalnego, 
− 269/19 - skargi na działania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji 

i Rehabilitacji w Szczecinie, 
− 270/19 - pozbawienia kategorii dróg gminnych: placu Orła Białego, części 

ulicy Staromłyńskiej oraz części ulicy Koński Kierat poprzez wyłączenie ich 
z użytkowania. 

6. Informacja na temat oświadczeń majątkowych za rok 2018 złożonych przez: 
radnych Rady Miasta Szczecin, Zastępców Prezydenta Miasta, Sekretarza 
Miasta, Skarbnika Miasta, kierowników jednostek organizacyjnych Miasta, 
osoby zarządzające i członków organu zarządzającego osobami prawnymi Miasta, 
osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta. 

7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.  
8. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin 

na 2019 r. i lata następne za I półrocze 2019 r. 
9. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 roku 

samorządowych instytucji kultury. 
10. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 roku 

samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. 
11. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska Miasta Szczecin na lata 

2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024 za lata 2017 i 2018. 
12. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na nie. 
13. Wolne wnioski i sprawy wniesione. 
14. Zamknięcie obrad. 
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Przystąpiono do realizacji punktu 4 porządku obrad: 
 
4. Apel w sprawie uwzględnienia w programach wyborczych swoich 

ugrupowań, postulatów określonych w "Deklaracji szczecińskiej  
2019-2023". 

 
Treść projektu Apelu stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
D. Matecki – uznał, że wprowadzenie przedmiotowego Apelu do porządku obrad 
stanowi skrajne upolitycznienie Rady Miasta Szczecin. Uznał, że w jego odczuciu 
jest to Apel współtworzony przez Prezydenta i jego koalicjantów na czele z Panem 
Sławomirem Nitrasem i Panem Gawłowskim. Radny zapowiedział, że pod takim 
apelem, apelem tych środowisk, podpisywać się nie zamierza a każdy kto się pod 
takim apelem podpisuje, podpisuje się jednocześnie pod programem Koalicji 
Obywatelskiej. Jest to przerzucenie z samorządu na Rząd wielu inwestycji, wielu 
nieudolności wykazanych przez Pana Prezydenta Piotra Krzystka. Ucieszył radnego 
pkt 10, czyli wreszcie publiczne informowanie o tym, że dawna świetlica stoczniowa, 
w której doszło do podpisania historycznych Porozumień Sierpniowych, jest jednak 
czymś o czym będzie się dyskutować. Przez wiele lat, prawie trzy kadencje Pana 
Prezydenta Piotra Krzystka, ta świetlica po prostu niszczała, eksponaty leżą na 
ziemi i Solidarność w Szczecinie nie jest godnie upamiętniona. Pod tym jednym 
punktem radny by się podpisał, ale sam apel, w czasie wyborów, uważa za szantaż 
w stosunku do osób kandydujących na urząd Posła Rzeczpospolitej, ponieważ nie 
może być tak że podpisujemy apel jednego miasta. Radny poinformował, że jest 
szczecinianinem i w sercu ma Szczecin ale kandydując na Posła z 41 okręgu byłby 
również posłem z Goleniowa, Stargardu, Pyrzyc i wszystkich innych miejscowości 
nie tyko Szczecina, dlatego podpisywanie tego apelu jest też po części uderzaniem 
w tamte inne miejscowości. Wymienianie takich inwestycji jak budowa obejścia 
zachodniego Szczecina, coś co Rząd Prawa i Sprawiedliwości w tej chwili realizuje 
też uważa za coś nieodpowiedniego. 
 
M. Chabior – uznał, że od strony formalnej ten Apel jest nieco dziwny, dlatego, że 
jest w nim zapisane: "My kandydaci  w wyborach do Sejmu i Senatu uznajemy ...". 
Z wieloma postulatami, które tutaj są zgadza się i też uważa, że są realizowane. 
Dobrze, że taka dyskusja się toczy ale formuła apelu jest trochę kuriozalna, bo 
z tych zapisów wynikałoby, że w głosowaniu powinni wziąć udział tyko kandydaci do 
Sejmu i Senatu.  
 
K. Soska – Zastępca Prezydenta Miasta podziękował radnemu D. Mateckiemu za 
podjęcie tematu świetlicy stoczniowej. Prezydent poinformował, że pilotuje ten 
temat, dlatego czuje się w obowiązku powiedzenia paru zdań. Tuż przed rocznicą 
opublikowana została biała księga, która pokazuje nieudolność, brak kompetencji 
i brak dobrej woli ze strony Ministerstwa Kultury Rządu, który w tej chwili w Polsce 
funkcjonuje. Trzeba o tym mówić jasno, ponieważ Miasto Szczecin od samego 
początku złożyło deklarację aby świetlica stoczniowa stała się nowym, bardzo 
ważnym centrum, chciałoby się powiedzieć, polityki historycznej w naszym mieście. 
Prezydent złożył deklarację, co do wkładu gotówkowego w to przedsięwzięcie, 
natomiast Minister Kultury, który także publicznie złożył deklarację w Szczecinie, 
nie wywiązał się w żadnym stopniu, ze swoich publicznie złożonych deklaracji. 
Ministerstwo Kultury przesłało do Miasta propozycję listu intencyjnego, który 
Prezydent podpisał w ciągu tygodnia. Minął rok czasu i Ministerstwo Kultury nie 
podpisało własnego listu intencyjnego i zaproponowało, że w przyszłym roku, być 
może podpisze kolejny list intencyjny. To jest po prostu kpina. I jeżeli dzisiaj radny 
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podnosi takie argumenty, to trzeba jasno powiedzieć, że robi to wbrew logice 
i oczywistym faktom. 
 
D. Matecki – radny stwierdził, że ugrupowanie Prezydenta Piotra Krzystka rządzi 
Szczecinem już wiele kadencji, również w latach 2007 - 2015. Świetlica stoi od 
wielu, wielu lat, dlaczego już wtedy nie dokonano choćby zabezpieczenia tego 
miejsca?  
 
K. Soska – Zastępca Prezydenta Miasta - Może dlatego, że nie była nasza tylko 
Skarbu Państwa.  
 
A. Kurzawa – nie podpisując tej deklaracji podkreśla, że dobro naszego województwa 
i Miasta leży kandydatom na Posłów Prawa i Sprawiedliwości szczególnie na sercu.  
Radna zwróciła uwagę, że podczas rządów Prawa i Sprawiedliwości wykonano 
przebudowę ciągów komunikacyjnych, rozbudowę skrzyżowania ul. Floriana 
Krygera z ulicą Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6 - 
72.800.000 zł, budowa centrum szkoleniowego dla dzieci i młodzieży, które 
powstanie przy stadionie Pogoni w Szczecinie - 30 mln zł. Radna zapytała, ile 
pieniędzy dał Urząd Marszałkowski albo inne instytucje? Czy Miasto zwracało się 
o to? Czy Miasto kierowało też taką deklarację szczecińską podczas poprzednich 
wyborów? Czy żądali od kandydatek i kandydatów na Sejm i Senat takich obietnic 
i zobowiązań? Radna wymieniła kolejne inwestycje: przebudowa ciągów 
komunikacyjnych, rozbudowa skrzyżowania Floriana Krygiera z ul. Granitową - 85 
mln zł, przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie etap drugi - 334 mln zł, 
budowa nowych tras tramwajowych - 195 mln zł. Radna stwierdziła, że jako Prawo 
i Sprawiedliwość Posłowie deklarują i zobowiązują się do wykonywania programu 
rządowego i programu, który partia konstruuje. To wyborcy ocenią czy im się to 
spodoba i czy zdecydują się oddać na PiS głos.  
 
P. Krzystek – Prezydent Miasta Szczecin podziękował za przedstawione wyliczenie, 
ponieważ jest ono bardzo ważne dla szczecińskich inwestycji ale zwrócił uwagę, że 
warto pamiętać, że poza jednym wyliczeniem, są to środki z Unii Europejskiej a więc 
są to środki pomocowe. Trudno sobie wyobrazić sytuację, w której inne miasto 
w Województwie Zachodniopomorskim otrzymałoby środki np. na budowę linii 
tramwajowych, ponieważ takich linii tramwajowych poza Szczecinem nie ma. Jedna 
pozycja nie pochodzi z Unii Europejskiej, to jest dofinansowanie Stadionu, to są 
środki Totalizatora Sportowego, który na mocy ustawy jest zobligowany przeznaczać 
odpowiednią część swoich przychodów, bo jest monopolistą w zakresie gier 
i zakładów, na budowę i modernizację infrastruktury sportowej na terenie kraju. 
Żadna z przedstawionych przez radną kwot nie pochodzi wprost z budżetu państwa.  
 
P. Bartnik – zwrócił uwagę, że w propozycji deklaracji są punkty, które są 
uniwersalne i one nie dotyczą tylko Miasta Szczecina. Na przykład punkt pierwszy, 
który dotyczy spraw funkcjonowania systemu oświaty, dotyczy całej Polski a nie 
tylko Miasta Szczecina. Posłowie zasiadający w nowym Parlamencie muszą tak 
zorganizować system światy, żeby wynagrodzenie pracowników oświaty było 
pokrywane w 100%. To samo dotyczy burs i internatów. Młodzież np. z Pyrzyc, 
Goleniowa, Choszczna chce uczyć się w stolicach regionów, ale bez burs 
i internatów jest to trudne do wykonania. To samo dotyczy programów ochrony 
środowiska. Przecież ochrona środowiska w Mieście Szczecinie nie dotyka tylko 
Miasta ale całego regionu, tak naprawdę. W związku z tym mówienie o tym, że 
deklaracja szczecińska wyklucza obszar poza Szczecinem jest mówieniem 
nieprawdy. Wprost przeciwnie. Ta deklaracja pokazuje, że Miasto Szczecin jako 
stolica regionu martwi się także o cały region.  
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A. Marchewka – Poseł na Sejm RP poinformował, że jest to dla niego wielki zaszczyt, 
że może tu być, bo spędził na tej sali wiele wspaniałych chwil i uważa, że dla 
każdego, kto pracował na tej sali a potem został wybrany lub zostanie wybrany do 
Sejmu lub Senatu sprawy Szczecina zawsze powinny być wśród spraw 
najważniejszych. Te propozycje i ta deklaracja, to nie jest tylko kwestia życzeń 
i naszych oczekiwań, to jest kwestia dbania, z punktu widzenia Szczecina, o nasz 
lokalny patriotyzm. Baz względu na to jakie miasta, w naszym regionie decyzje 
podejmują, to powinniśmy takie działania wspierać. Ta deklaracja może być nie 
tylko listą ważnych dla Szczecina inwestycji ale też dokumentem, który pozwoli 
zostawić z boku spory polityczne, które na co dzień toczą się w Parlamencie i zadbać 
o sprawy lokalne, bez względu na to jaką formację reprezentujemy, bo barwy 
Szczecina nie mają barw politycznych. W tej kadencji Sejmu funkcjonował 
Zachodniopomorski Zespół Parlamentarny a celem zespołu było wspieranie 
wszystkich inicjatyw, które służą właśnie naszemu regionowi. Niestety wielokrotnie, 
przez wielu parlamentarzystów inicjatywy, które były w zespole podejmowane, były 
lekceważone. Dlatego Poseł Marchewka uważa, że ta deklaracja może być 
dokumentem, który pozwoli pracować wspólnie nad ważnymi dla Szczecina i całego 
regionu inwestycjami, bo to są dla nas sprawy priorytetowe. Jako Parlamentarzysta 
podziękował Prezydentowi P. Krzystkowi za tą inicjatywę, ponieważ uważa, że 
pozwoli ona popatrzeć na sprawy Miasta ponad podziałami politycznymi, ponad 
codziennymi sporami, które toczą się na scenie politycznej. Sprawy Szczecina są dla 
nas bardzo ważne i wśród spraw najważniejszych powinny się znajdować. 
 
 
W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem apelu 
 
za – 17  przeciw - 1  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła apel w sprawie uwzględnienia 
w programach wyborczych swoich ugrupowań, postulatów określonych 
w "Deklaracji szczecińskiej 2019-2023". Apel Nr 3/19 stanowi załącznik nr 8 do 
protokołu. 
 
 
Przystąpiono do realizacji punktu 5 porządku obrad: 
 

5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 
 
Ścieżka do projektów uchwał stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

228/19 – wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej będącej własnością 

Gminy Miasto Szczecin położonej w Szczecinie przy ulicy Studziennej - 
działka nr 31 z obrębu ewidencyjnego nr 3033 

 
Prezentacji przedłożonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonała 
Sylwia Jakubik-Podolska - Zastępca Dyrektora Wydziału Zasobu i Obrotu 
Nieruchomościami . Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
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R. Łażewska – Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Budownictwa 
i Mieszkalnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
D. Matecki – radny zwrócił uwagę, że Rada Osiedla Żelechowa została rozwiązana 
teraz a w tej sprawie wyraziła negatywną opinię w marcu 2018 r. w związku z tym 
uznał, że w uzasadnieniu do tego projektu jest zapisane kłamstwo. 
 
 
W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 228/19 
 
za – 15  przeciw - 5  wstrzym. – 4 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej 
nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin położonej 
w Szczecinie przy ulicy Studziennej - działka nr 31 z obrębu ewidencyjnego nr 3033. 
Uchwała Nr X/288/19 stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

229/19 – wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością 

Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Ustowskiej 35, 
stanowiącej działkę nr 47/2 o powierzchni 799 m2, z obrębu 1073, 

zabudowanej budynkiem niemieszkalnym 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 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 229/19 
 
za – 18  przeciw - 0  wstrzym. – 4 
 
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. Ustowskiej 35, stanowiącej działkę nr 47/2 o powierzchni 
799 m2, z obrębu 1073, zabudowanej budynkiem niemieszkalnym. Uchwała 
Nr X/289/19 stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

230/19 – wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprztargowej 
nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin położonej 

w Szczecinie w rejonie ulicy Południowej - działka nr 1/7 z obrębu 
ewidencyjnego 2150 Szczecin–Pogodno 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 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 230/19 
 
za – 23  przeciw - 0  wstrzym. – 3 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż w drodze bezprztargowej nieruchomości gruntowej będącej 
własnością Gminy Miasto Szczecin położonej w Szczecinie w rejonie ulicy 
Południowej - działka nr 1/7 z obrębu ewidencyjnego 2150 Szczecin–Pogodno. 
Uchwała Nr X/290/19 stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

231/19 – podwyższenia kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego „Prawobrzeże” Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 16 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 231/19 
 
za – 23  przeciw - 0  wstrzym. – 2 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie podwyższenia 
kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółki 
z o.o. z siedzibą w Szczecinie. Uchwała Nr X/291/19 stanowi załącznik nr 17 do 
protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
232/19 – pozbawienia części ulicy Aleksandra Fredry kategorii drogi gminnej 

poprzez wyłączenie jej z użytkowania 
 
Prezentacji przedłożonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonał . 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 
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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 232/19 
 
za – 24  przeciw - 0  wstrzym. – 1 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie pozbawienia 
części ulicy Aleksandra Fredry kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej 
z użytkowania. Uchwała Nr X/292/19 stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

233/19 – zmiany przebiegu ulicy Łowieckiej zaliczonej do kategorii dróg 
gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 20 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 233/19 
 
za – 23  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmiany przebiegu  
ulicy Łowieckiej  zaliczonej do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto 
Szczecin. Uchwała Nr X/293/19 stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

234/19 – pozbawienia kategorii dróg gminnych odcinków ulicy Przyszłości 
oraz ulicy Pyrzyckiej na terenie Gminy Miasto Szczecin 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 22 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 234/19 
 
za – 21  przeciw - 0  wstrzym. – 1 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie pozbawienia 
kategorii dróg gminnych odcinków ulicy Przyszłości oraz ulicy Pyrzyckiej na terenie 
Gminy Miasto Szczecin. Uchwała Nr X/294/19 stanowi załącznik nr 23 do 
protokołu. 
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

235/19 – zaliczenia drogi łączącej ulicę Walecznych z ulicą Jasną w rejonie 
pętli tramwajowo-autobusowej „Turkusowa" do kategorii dróg powiatowych na 

terenie Gminy Miasto Szczecin 
 
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 związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 235/19 
 
za – 23  przeciw - 0  wstrzym. – 1 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zaliczenia 
drogi łączącej ulicę Walecznych z ulicą Jasną w rejonie pętli tramwajowo-
autobusowej „Turkusowa" do kategorii dróg powiatowych na terenie Gminy Miasto 
Szczecin. Uchwała Nr X/295/19 stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

236/19 – zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy 
aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Szczecin 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 
 
R. Łażewska – Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Zdrowia 
i Pomocy Społecznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 236/19 
 
za – 23  przeciw - 0  wstrzym. – 1 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zmieniająca 
uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na 
terenie Miasta Szczecin. Uchwała Nr X/296/19 stanowi załącznik nr 27 do 
protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

237/19 – wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego 
Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o.  

z siedzibą w Szczecinie 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 
 
R. Łażewska – Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Budownictwa 
i Mieszkalnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 237/19 
 
za – 21  przeciw - 0  wstrzym. – 3 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia 
zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie. Uchwała 
Nr X/297/19 stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
238/19 – zmiany uchwały dotyczącej wprowadzenia świadczenia pieniężnego 

"Bon opiekuńczy" dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3 
 
Prezentacji przedłożonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonał 
Krzysztof Soska – Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin. Projekt uchwały stanowi 
załącznik nr 30 do protokołu. 
 
R. Łażewska – Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Zdrowia 
i Pomocy Społecznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
D. Matecki – podziękował, za to że ten bon jest poszerzany. Przypomniał, że 
apelował o to z radną M. Jacyną-Witt. Zapytał, o ile wzrośnie liczba osób 
korzystających z tego Bonu? Czy są jakieś przewidywania, że dzięki tym zmianom 
gwałtownie wzrośnie liczba osób korzystających z tego bonu? 
 
K. Soska – Zastępca Prezydenta Miasta poinformował, iż uważa że gwałtownie nie 
wzrośnie ale bez wątpienia wzrośnie i będzie to bardzo ważne rozszerzenie dla 
rodzin, które mają trójkę lub więcej dzieci. W tej chwili korzysta z bonu około 500 
rodzin i warto mieć tego świadomość, bo to jest jak byśmy wybudowali 5 dużych 
żłobków w mieście. Jest to dość ważny element uzupełniający ofertę. Dajemy także 
rodzicom prawo wyboru, nie koniecznie preferujemy opiekę instytucjonalną ale 
wspieramy rodziny bezpośrednio w ich miejscu zamieszkania. W tym przypadku 
zdejmujemy konieczność rezygnacji z kolejki do żłobków publicznych. 
 
D. Matecki – radny uznał, że to wsparcie opieki poza żłobkowej jest bardzo ważne 
ale niestety korzysta z tego bonu tylko 500 rodzin a nie aż 500. W kolejce do 8 
żłobków publicznych czeka ponad 1000 - 1200 osób i czas oczekiwania wynosi 
nawet do roku. Radny zapytał, czy Miasto planuje wprowadzenie kolejnych ułatwień 
w uzyskaniu tego bonu np. przez likwidację tej wielkiej biurokracji, bo opis jak 
uzyskać bon zajmuje prawie półtorej strony A4. 
 
K. Soska – Zastępca Prezydenta Miasta poinformował, że cały czas liberalizowane 
jest oświadczenie, upraszczane, także poszerzana jest liczba beneficjentów. 
Prezydent przypomniał, że poprzednia modyfikacja dotyczyła także podniesienia 
progów finansowych, tak że zasadnicza większość szczecińskich rodzin kwalifikuje 
się do tego świadczenia. Sytuacje rodzinne są jednak bardzo różne. Pewna barierą 
jest to, że rynek przedszkoli i żłobków prywatnych, czy też niań również ma swoje 
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ograniczenia. Uznał jednak, że rynek reaguje na te potrzeby i nowe miejsca opieki 
nad małymi dziećmi powstają. 
 
W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 238/19 
 
za – 27  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zmiany 
uchwały dotyczącej wprowadzenia świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy" dla 
rodzin z dziećmi w wieku do lat 3. Uchwała Nr X/298/19 stanowi załącznik nr 31 
do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

239/19 – stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Ośrodka 
Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Nr 4 w Szczecinie, wchodzącego 
w skład Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie, w centrum kształcenia 

zawodowego 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 32 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 239/19 
 
za – 23  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia 
Zawodowego Nr 4 w Szczecinie, wchodzącego w skład Centrum Edukacji 
Ogrodniczej w Szczecinie, w centrum kształcenia zawodowego. Uchwała 
Nr X/299/19 stanowi załącznik nr 33 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

240/19 – zamiaru likwidacji Centrum Kształcenia Zawodowego nr 6 
w Szczecinie, wchodzącego w skład Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 34 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 240/19 
 
za – 20  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
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Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji 
Centrum Kształcenia Zawodowego nr 6 w Szczecinie, wchodzącego w skład Centrum 
Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie. Uchwała Nr X/300/19 stanowi załącznik nr 35 
do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

241/19 – stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Ośrodka 
Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Nr 1 w Szczecinie, wchodzącego 

w skład Zespołu Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie, w centrum kształcenia 
zawodowego 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 36 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 241/19 
 
za – 21  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia 
Zawodowego Nr 1 w Szczecinie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół 
Rzemieślniczych w Szczecinie, w centrum kształcenia zawodowego. Uchwała 
Nr X/301/19 stanowi załącznik nr 37 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

242/19 – stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej placówki kształcenia 
praktycznego pod nazwą „Centrum Kształcenia Praktycznego w Szczecinie”, 
wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 8 im. Stanisława Staszica w Szczecinie, 

w centrum kształcenia zawodowego 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 38 do protokołu. 
 
R. Łażewska – Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Edukacji 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
 
W związku z barkiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 242/19 
 
za – 22  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowej placówki kształcenia praktycznego pod nazwą 
„Centrum Kształcenia Praktycznego w Szczecinie”, wchodzącej w skład Zespołu 
Szkół nr 8 im. Stanisława Staszica w Szczecinie, w centrum kształcenia 
zawodowego. Uchwała Nr X/302/19 stanowi załącznik nr 39 do protokołu. 
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

243/19 – stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Ośrodka 
Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Nr 2 w Szczecinie, wchodzącego 
w skład Zespołu Szkół Elektryczno–Elektronicznych im. prof. Maksymiliana 

Tytusa Hubera w Szczecinie, w centrum kształcenia zawodowego 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 40 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 243/19 
 
za – 22  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia 
Zawodowego Nr 2 w Szczecinie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Elektryczno–
Elektronicznych im. prof. Maksymiliana Tytusa Hubera w Szczecinie, w centrum 
kształcenia zawodowego. Uchwała Nr X/303/19 stanowi załącznik nr 41 do 
protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

244/19 – stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Ośrodka 
Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Nr 5 w Szczecinie oraz 

dotychczasowej placówki kształcenia praktycznego pod nazwą „Ośrodek 
Kształcenia Praktycznego w Szczecinie”, wchodzących w skład 

Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej 
w Szczecinie, w centrum kształcenia zawodowego 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 42 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 244/19 
 
za – 22  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia 
Zawodowego Nr 5 w Szczecinie oraz dotychczasowej placówki kształcenia 
praktycznego pod nazwą „Ośrodek Kształcenia Praktycznego w Szczecinie”, 
wchodzących w skład Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej 
i Politechnicznej w Szczecinie, w centrum kształcenia zawodowego. Uchwała 
Nr X/304/19 stanowi załącznik nr 43 do protokołu. 
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

245/19 – stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Ośrodka 
Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Nr 6 w Szczecinie oraz 

dotychczasowej placówki kształcenia praktycznego pod nazwą „Centrum 
Kształcenia Praktycznego w Szczecinie”, wchodzących w skład Zespołu Szkół 

nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie, w centrum kształcenia zawodowego 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 44 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 245/19 
 
za – 23  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia 
Zawodowego Nr 6 w Szczecinie oraz dotychczasowej placówki kształcenia 
praktycznego pod nazwą „Centrum Kształcenia Praktycznego w Szczecinie”, 
wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie, w centrum 
kształcenia zawodowego. Uchwała Nr X/305/19 stanowi załącznik nr 45 do 
protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

246/19 – wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do porozumienia pomiędzy 
Wojewodą Zachodniopomorskim a Prezydentem Miasta Szczecin z dnia 

31 lipca 2012 r. w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz wydawania 
decyzji administracyjnych 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 46 do protokołu. 
 
R. Łażewska – Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Kultury 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 246/19 
 
za – 23  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie aneksu do porozumienia pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim 
a Prezydentem Miasta Szczecin z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie powierzenia 
prowadzenia spraw oraz wydawania decyzji administracyjnych. Uchwała 
Nr X/306/19 stanowi załącznik nr 47 do protokołu. 
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
247/19 – przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Centrum – Mazowiecka” w Szczecinie 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 48 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 247/19 
 
za – 20  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum – 
Mazowiecka” w Szczecinie. Uchwała Nr X/307/19 stanowi załącznik nr 49 do 
protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
248/19 – przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Drzetowo – Jana Chryzostoma Paska ” w Szczecinie 
 
Prezentacji przedłożonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonała 
Zofia Dymek – Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta. Projekt uchwały 
stanowi załącznik nr 50 do protokołu. 
 
R. Łażewska – Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Budownictwa 
i Mieszkalnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
B. Baran - poinformował, że Rada Osiedla Drzetowo-Grabowo w lipcu 2018 r. 
przyjęła uchwałę z wnioskiem o zmianę miejscowego planu zagospodarowania 
właśnie dotyczącego tej działki. Między przedszkolem a Kościołem Św. Stanisława 
Kostki jest plac traktowany jako teren zieleni. Jak kończono remont Parku 
im. Stanisława Nadratowskiego wydzielono miejsca postojowe. Radny zawnioskował 
aby przy okazji tej zmiany doprowadzić do tego aby była to droga publiczna. 
 
Zofia Dymek – Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta wyjaśniła, że 
uchwała obejmuje tylko tą jedną działkę, ponieważ jest to temat pilny dla Biura 
Partnerstwa Publicznego. Sporządzenie nowego planu dla całego tego terenu 
powinno zostać również podjęte dlatego, że jest tu dużo takich terenów 
niezainwestowanych, na których różne niespodzianki się zdarzają. Zaproponowała 
objęcie terenu całego osiedla w odrębnym trybie, dlatego że większy obszar będzie 
wymagał większego czasu.  
 
B. Baran - uznał, że rozszerzenie tego planu niczego by nie zmieniło a Rada Osiedla 
czeka na decyzję od roku, chodzi przecież jedynie o zalegalizowanie tego co jest. 
Radny zawnioskował aby planiści wzięli ten wniosek pod uwagę.   
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W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 248/19 
 
za – 20  przeciw - 1  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Drzetowo – 
Jana Chryzostoma Paska ” w Szczecinie. Uchwała Nr X/308/19 stanowi załącznik 
nr 51 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

249/19 – miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
„Golęcino – Rolna” w Szczecinie 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 52 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 249/19 
 
za – 17  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Golęcino – Rolna” w Szczecinie. Uchwała 
Nr X/309/19 stanowi załącznik nr 53 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
250/19 – przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Gumieńce –  Św. Kingi” w Szczecinie 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 54 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 250/19 
 
za – 16  przeciw - 0  wstrzym. – 1 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce –  
Św. Kingi” w Szczecinie. Uchwała Nr X/310/19 stanowi załącznik nr 55 do 
protokołu. 
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
251/19 – przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Nowe Miasto – Plac Zawiszy Czarnego” w Szczecinie 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 56 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 251/19 
 
za – 19  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowe Miasto – 
Plac Zawiszy Czarnego” w Szczecinie. Uchwała Nr X/311/19 stanowi załącznik 
nr 57 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

252/19 – uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum – Plac Rodła” 

w Szczecinie 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 58 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 252/19 
 
za – 22  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie uchylenia uchwały 
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Centrum – Plac Rodła” w Szczecinie. Uchwała Nr X/312/19 
stanowi załącznik nr 59 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

253/19 – miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wielgowo – 
Sławociesze – Zdunowo 4” w Szczecinie 

 
Prezentacji przedłożonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonała 
Zofia Dymek – Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta. Projekt uchwały 
stanowi załącznik nr 60 do protokołu. 
 
R. Łażewska – Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Budownictwa 
i Mieszkalnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 253/19 
 
za – 24  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Wielgowo – Sławociesze – Zdunowo 4” 
w Szczecinie. Uchwała Nr X/313/19 stanowi załącznik nr 61 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
254/19 – przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Centrum – Brama Portowa 3” w Szczecinie 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 62 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 254/19 
 
za – 21  przeciw - 0  wstrzym. – 2 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum – 
Brama Portowa 3” w Szczecinie. Uchwała Nr X/314/19 stanowi załącznik nr 63 do 
protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

255/19 – miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
„Żelechowa, Drzetowo - Grabowo, Stocznie” w Szczecinie 

 
Prezentacji przedłożonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonała 
Andżelika Szereniewicz – Biuro Planowania Przestrzennego Miasta. Projekt uchwały 
stanowi załącznik nr 64 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 255/19 
 
za – 19  przeciw - 1  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa, Drzetowo - Grabowo, 
Stocznie” w Szczecinie. Uchwała Nr X/315/19 stanowi załącznik nr 65 do 
protokołu. 
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

256/19 – zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2019 rok 
 
Prezentacji przedłożonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonał 
Stanisław Lipiński – Skarbnik Miasta. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 66 do 
protokołu. Autopoprawka stanowi załącznik nr 67 do protokołu. 
 
R. Łażewska – Przewodnicząca obrad poinformowała, że: 
− Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności zgłosiła wniosek 

o zabezpieczenie środków w wysokości 40.000,- na działalność bieżącą dla OSP 
Śmierdnica, 

− Komisja ds. Kultury zaopiniowała projekt pozytywnie, w części dot. „Kultury 
i ochrony dziedzictwa kulturowego”, 

− Komisja ds. Edukacji zaopiniowała projekt pozytywnie, w części „Edukacja 
i nauka”, 

− Komisja ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zaopiniowała projekt 
pozytywnie, 

− Komisja ds. Budżetu i Rozwoju zaopiniowała projekt pozytywnie z autopoprawką. 
 
S. Lipiński – Skarbnik Miasta poinformował, że w rozmowie z Przewodniczącym 
Komisji ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności wyjaśnił, że ta 
wnioskowana zmiana zostanie wprowadzona do budżetu na sesji w październiku.  
 
W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 256/19 z autopoprawką 
 
za – 19  przeciw - 4  wstrzym. – 2 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zmian 
w budżecie Miasta Szczecin na 2019 rok. Uchwała Nr X/316/19 stanowi załącznik 
nr 68 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

257/19 – zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin 
na 2019 rok i lata następne 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 69 do protokołu. Autopoprawka stanowi 
załącznik nr 70 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 257/19 z autopoprawką 
 
za – 18  przeciw - 3  wstrzym. – 5 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2019 rok i lata następne. 
Uchwała Nr X/317/19 stanowi załącznik nr 71 do protokołu. 
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

258/19 – zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2019-
2023 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 72 do protokołu. Autopoprawka stanowi 
załącznik nr 73 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 258/19 z autopoprawką 
 
za – 16  przeciw - 2  wstrzym. – 4 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zmiany 
Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2019-2023. Uchwała 
Nr X/318/19 stanowi załącznik nr 74 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

259/19 – określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji 
przez Prezydenta Miasta Szczecin 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 75 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 259/19 
 
za – 17  przeciw - 1  wstrzym. – 2 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie określenia 
zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta 
Szczecin. Uchwała Nr X/319/19 stanowi załącznik nr 76 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

260/19 – podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Szczecińskie 
Przedsiębiorstwo Autobusowe „Klonowica” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 77 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 260/19 
 
za – 23  przeciw - 0  wstrzym. – 2 
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Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie podwyższenia 
kapitału zakładowego Spółki Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe 
„Klonowica” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie. Uchwała Nr X/320/19 stanowi 
załącznik nr 78 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
261/19 – upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecin do zawarcia porozumień 

z Powiatem Polickim, dotyczących realizacji projektu  
pn. „Wsparcie rozwoju gospodarczego obszaru SOM poprzez poprawę 

dostępności terenów inwestycyjnych – przebudowa drogi Police-Szczecin  
przez miejscowość Przęsocin” 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 79 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 261/19 
 
za – 22  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie upoważnienia 
Prezydenta Miasta Szczecin do zawarcia porozumień z Powiatem Polickim, 
dotyczących realizacji projektu pn. „Wsparcie rozwoju gospodarczego obszaru SOM 
poprzez poprawę dostępności terenów inwestycyjnych – przebudowa drogi Police-
Szczecin przez miejscowość Przęsocin”. Uchwała Nr X/321/19 stanowi załącznik 
nr 80 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
262/19 – zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego 

wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za 
wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród 

i warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 
i godziny doraźnych zastępstw 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 81 do protokołu. 
 
R. Łażewska – Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Edukacji 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
U. Pańka – podziękowała za przedstawioną zmianę. Jako radna, jako członek 
Komisji ds. Edukacji a także jako nauczyciel bardzo się cieszy, że ten projekt 
uchwały się zmaterializował i liczy, że kolejne projekty dotyczące wyrównywania 
wynagrodzeń dla nauczycieli będą przez Radę przyjmowane.  
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W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 262/19 
 
za – 23  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmieniająca uchwałę 
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki 
przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, 
za warunki pracy oraz nagród i warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za 
godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. Uchwała Nr X/322/19 
stanowi załącznik nr 82 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

263/19 – przyjęcia od Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty zadania 
publicznego z zakresu administracji rządowej 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 83 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 263/19 
 
za – 21  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia od 
Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty zadania publicznego z zakresu 
administracji rządowej. Uchwała Nr X/323/19 stanowi załącznik nr 84 do 
protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

264/19 – rozwiązania Rady Osiedla Żelechowa 
 
Prezentacji przedłożonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonał 
Rafał Miszczuk – Dyrektor Biura Rady Miasta. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 
85 do protokołu. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
D. Matecki - zapytał, kiedy nastąpią wybory do Rady Osiedla Żelechowa? Radny 
poinformował, że ma przed sobą interpelację radnego Ł Kadłubowskiego, który 
domaga się żeby zamiast powoływać tą radę przekazać pieniądze jakiejś organizacji 
trzeciego sektora na wypełnianie zadań tej Rady. Radny uznał, że ten pomysł jest 
wbrew jakimkolwiek zasadom demokracji. Stwierdził, iż oczekuje że wybory do tej 
Rady Osiedla zostaną ogłoszone jak najszybciej.  
 
R. Miszczuk – Dyrektor Biura Rady Miasta poinformował, że Miejska Komisja 
Wyborcza zadecydowała o rozwiązaniu Rady Osiedla a następnie odbędzie się 
spotkanie w sprawie wyznaczenia daty wyborów. 
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W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 264/19 
 
za – 16  przeciw - 1  wstrzym. – 3 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie rozwiązania 
Rady Osiedla Żelechowa. Uchwała Nr X/324/19 stanowi załącznik nr 86 do 
protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
265/19 – zmieniająca uchwałę w sprawie diet oraz kosztów podróży radnych 

Rady Miasta Szczecin 
 
Prezentacji przedłożonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonał 
Rafał Miszczuk – Dyrektor Biura Rady Miasta. Projekt uchwały stanowi załącznik 
nr 87 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 265/19 
 
za – 24  przeciw - 1  wstrzym. – 1 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zmieniająca 
uchwałę w sprawie diet oraz kosztów podróży radnych Rady Miasta Szczecin. 
Uchwała Nr X/325/19 stanowi załącznik nr 88 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

266/19 – zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady 
Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 89 do protokołu. Przewodnicząca przedstawiła 
autopoprawkę polegającą na dokonaniu następujących zmian:  
− Radny Witold Dąbrowski rezygnuje z pracy w Komisji ds. Gospodarki 

Komunalnej i Ochrony Środowiska, 
− Radna Agnieszka Kurzawa rezygnuje z pracy w Komisji Rewizyjnej, 
− Radna Grażyna Zielińska zgłosiła chęć pracy w Komisji ds. Kultury. 
 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 266/19 z autopoprawką 
 
za – 25  przeciw - 0  wstrzym. – 1 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zmieniająca 
uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin 
oraz ich składów osobowych. Uchwała Nr X/326/19 stanowi załącznik nr 90 do 
protokołu. 
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
267/19 – skargi na działania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 

w Szczecinie 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 91 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 267/19 
 
za – 21  przeciw - 0  wstrzym. – 2 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie skargi na 
działania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie. Uchwała 
Nr X/327/19 stanowi załącznik nr 92 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
268/19 – skargi na działanie Prezydenta Miasta Szczecin w zakresie odmowy 

realizacji wniosku o wykup lokalu komunalnego 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 93 do protokołu. 
 
W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 268/19 
 
za – 24  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie skargi na 
działanie Prezydenta Miasta Szczecin w zakresie odmowy realizacji wniosku 
o wykup lokalu komunalnego. Uchwała Nr X/328/19 stanowi załącznik nr 94 do 
protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 
269/19 – skargi na działania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji 

i Rehabilitacji w Szczecinie 
 
Prezentacji przedłożonego projektu uchwały dokonała Hanna Durka – radca 
prawny. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 95 do protokołu. 
 
D. Matecki - stwierdził, że na posiedzeniu Komisji Dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Sportu Rekreacji i Rehabilitacji kłamał, ponieważ mówił że MOSRiR rozwiązał 
umowę z FC AQUILA, zespołem który przez dany okres czasu prowadził ten stadion, 
co jest nieprawdą. Tą umowę wypowiedział sam klub ze względu na nie 
wywiązywanie się z umowy przez MOSRiR. W tej chwili przez pół roku ludzie 
czekają, żeby MOSRiR wyremontował zniszczone piłkochwyty. Klub sam również 
często kosi trawę na tym boisku. Rady uznał, że skarga osób, które troszczą się o to 
boisko, bo także z ich inicjatywy poprzez Budżet Obywatelski to boisko zostało 
wybudowane, jest w pełni zasadna. To co przedstawił dyrektor MOSRiR na Komisji 
to są jakieś absurdy. Mówił, że pojawiły się liczne skargi na działalność tego klubu. 
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Na pytanie jakie to są skargi i czy może przedstawić cokolwiek na piśmie, powiedział 
że nie było żadnych skarg na piśmie, były same skargi ustne.  
 
W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 269/19 
 
za – 15  przeciw - 4  wstrzym. – 2 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie skargi na 
działania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji 
w Szczecinie. Uchwała Nr X/329/19 stanowi załącznik nr 96 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

270/19 – pozbawienia kategorii dróg gminnych: placu Orła Białego,  
części ulicy Staromłyńskiej oraz części ulicy Koński Kierat  

poprzez wyłączenie ich z użytkowania 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 97 do protokołu. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
W. Dzikowski – w imieniu Komisji ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa zgłosił wniosek 
o odesłanie projektu uchwały do projektodawcy z tego względu, że na Komisji nie 
był omawiany ten projekt uchwały. Jak się okazuje projekt ten wiele zmienia w tej 
dzielnicy, wyłącza z ruchu ulice, warto by było o tym podyskutować.  
 
P. Słowik – zgłosił wniosek przeciwny. Stwierdził, że nie będzie możliwe 
rozpatrywanie tego projektu na sesji w październiku, ponieważ tylko do końca 
trzeciego kwartału jest możliwe wprowadzanie takich zmian, które wejdą w życie od 
pierwszego stycznia 2020 r. Radny uznał, że jest to zmiana kosmetyczna, która tak 
czy inaczej pozwoli na dopuszczenie tam ruchu, ewentualnie będzie to strefa 
z pierwszeństwem dla pieszych, a nie powoduje, że nie może być tam ruchu 
samochodowego, będzie on po prostu ograniczony.  
 
D. Wacinkiewicz – Zastępca Prezydenta Miasta poinformował, że faktycznie w sensie 
proceduralnym jest tak, że uchwała musi być podjęta do końca trzeciego kwartału, 
stąd w tym trybie jest składana pod obrady teraz. Jeżeli nie zostanie ta uchwała 
podjęta do końca września, to nie możliwe jest wprowadzenie zmian w tym obszarze 
od początku przyszłego roku. Zmiana dotyczy zmiany statusu drogi z publicznej na 
wewnętrzną. To nadal jest droga po której możemy się poruszać. Daje to większą 
elastyczność i możliwość funkcjonowania w tej przestrzeni placowej. Wyłączamy 
cały kompleks terenu w obszarze Starego Miasta, co jest zgodne z dyspozycjami 
Studium, dokumentów strategicznych, które wyznaczają pewne funkcje w mieście. 
W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,  
w Tomie III jest mowa o obszarach o szczególnym znaczeniu, wśród nich wymienia 
się wprost Plac Orła Białego, cyt.: "tereny organizacji imprez masowych w tym 
punkcie wskazuje się dla celu organizacji imprez społecznych, kulturalnych oraz 
integracji środowisk mieszkańców planuje się zagospodarowanie Placu Orła Białego 
i rynku Starego Miasta". W tym samym dokumencie w pkt. 8.5, kiedy jest mowa 
o parkowaniu, postuluje się aby różnego rodzaju działania o zróżnicowanym stopniu 
różnorodności transportowej miały miejsce w obszarze śródmiejskim a w punkcie 
poświęconym wprost możliwości parkowania w mieście mówi się o uspokojeniu 
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ruchu samochodowego w Śródmieściu oraz o ustaleniu opłat wymuszających 
rotację. Mówi się także o zaspokojeniu potrzeb parkingowych w pierwszej kolejności 
mieszkańców Śródmieścia i osób niepełnosprawnych, natomiast zaspokojeniu 
potrzeb parkingowych związanych z dojazdem do miejsca pracy, usług, handlu, 
w niepełnym zakresie, w drugiej kolejności. Zmiana o której tutaj mówimy, pozwoli 
w praktyce na to aby w obszarze objętym tą zmianą wyznaczyć miejsca parkowania 
tylko i wyłącznie dla mieszkańców, co jest niemożliwe w statusie drogi publicznej. 
Intencją tej zmiany jest również wytyczenie nowych miejsc dla osób 
niepełnosprawnych, takie potrzeby ujawniły się w procesie prototypowym i chcemy 
tą strefę rozszerzać. Opierając się na dokumentach jakimi jest Studium, plan 
zagospodarowania, powinniśmy patrzeć na to jako na początek procesu, który 
właściwie całe Stare Miasto docelowo powinien w statusie drogi wewnętrznej 
uporządkować, wyznaczając możliwości parkowania dla osób tam mieszkających 
i ograniczając tam znacząco ruch samochodów komunikacji indywidualnej. Przyjęte 
zostało założenie dotyczące ograniczenia transportu indywidualnego oraz 
honorowania w sposób szczególny terenów o specjalnych właściwościach 
historycznych, turystycznych także pod kątem organizacji imprez kulturalnych oraz 
społecznych.   
 
G. Zielińska – uznała, że przerwa wakacyjna radnych była długa i można było 
przygotować ten projekt uchwały tydzień, dwa tygodnie wcześniej. Zapytała dlaczego 
tak się stało? 
 
W. Dzikowski – w obliczu przedstawionych wyjaśnień wycofał swój wniosek 
o odesłanie projektu uchwały do projektodawcy. Przypomniał, że w takich 
przypadkach była możliwość zorganizowania posiedzenia Komisji na cito ale nie 
chce robić tego w tym przypadku, dlatego zawnioskował do Przewodniczącej Rady 
o możliwość przeprowadzenia szerszej dyskusji teraz na sesji. 
 
M. Chabior – zawnioskował o odesłanie przedmiotowego projektu uchwały do 
projektodawcy, ponieważ uważa że ta zmiana jest niekorzystna dla osób 
korzystających z banków dla studentów i pracowników Akademii Sztuki. Sprawa 
powinna być jednak wyjaśniona i kwestia tego projektu powinna być najpierw 
rozpatrzona. Radny uznał, że nie ma takiego pośpiechu aby tą kwestię teraz 
rozwiązywać.  
 
Ł. Tyszler – odnosząc się do sytuacji mieszkańców ul. Końskiego Kieratu, Łaziebnej, 
Staromłyńskiej, poinformował, że do niego osobiście się oni zgłaszają mówiąc, że już 
teraz mają kłopot z parkowaniem. Zapytał, że jak rozumie te zmiany pozwolą na to 
żeby wprowadzić miejsca do parkowania dla mieszkańców, co jest teraz utrudnione, 
bo jest to droga publiczna i na takiej drodze nie można wyznaczać takich 
specjalnych miejsc?  
 
D. Wacinkiewicz – Zastępca Prezydenta Miasta wyjaśnił, że istota jest taka, że na 
drodze publicznej nie mamy możliwości wprowadzenia ograniczeń, różnego rodzaju, 
także takich o których mówił radny Ł. Tyszler. Żeby np. wytypować miejsca tylko 
i wyłącznie dla mieszkańców, albo miejsca tylko i wyłącznie do postoju 
krótkotrwałego, albo miejsca nieparametryczne dla osób niepełnosprawnych, jest to 
możliwe tylko wtedy gdy droga nie ma statusu drogi publicznej. Należy na to patrzeć 
jako na pewien kierunek zmiany, która docelowo w obszarze Starego Miasta 
Szczecina pozwoli dawać preferencje dla mieszkańców, to zostało wyrażone wprost 
w dokumentach strategicznych miasta i ich preferencje a także osób 
niepełnosprawnych, powinny być brane pod uwagę.   
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M.M. Herczyńska – stwierdziła, że teren Starego Miast jest też terenem pacjentów 
i w rozmowach z pacjentami słychać opinie, że rzeczywiście jest bardzo trudno 
zaparkować już w tej chwili. Starsi ludzie myśleli, że będzie to teren spacerowy 
z ławeczkami a nie miejsce organizacji głośnych imprez w nocy. Plac Orła Białego 
jest jak studnia, hałas niesie się bardzo wysoko, dlatego nie jest to miejsce 
odpowiednie dla młodzieży. Radna zwróciła uwagę, że w założeniach miejsca 
parkingowe miały być zachowane i zakładano spowolnienie ruchu. Miejsca 
parkingowe miały być ukośne, żeby nie tracić miejsca dla osób odwiedzających w tej 
okolicy instytucje różnego rodzaju. Gdyby przed realizacją tych planów została 
zapewniona odpowiednia ilość miejsc parkingowych poprzez parkingowiec, to by 
miało sens, natomiast w tej sytuacji pospiech nie jest wskazany. Radna wskazała 
na plac przed pomnikiem Adama Mickiewicza, który jest obszerny i nie przeszkadza 
mieszkańcom, pozwala na organizację różnorodnych imprez. Trzeba się nad tym 
zastanowić.  
 
W. Dąbrowski - uznał, że to co się dzisiaj stało jest to kolejny dowód na to, że 
Miasto nie ma pomysłu na kompleksowe zagospodarowanie całego tego placu. 
Wniosek o odesłanie tego projektu do projektodawcy a nawet wycofanie go z pod 
obrad Rady Miasta jest słuszny z tego powodu, że już trwają prace na Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Wrzucenie takiej 
ważnej sprawy, przy tylu kontrowersjach, taką ścieżką na sesję jest wysoce 
niestosowne. Radny zapowiedział, że będzie głosował przeciwko temu projektowi ale 
za wnioskiem o odesłanie i ma nadzieję, że Pan Prezydent się zreflektuje i może sam 
go wycofa.  
 
D. Matecki – uznał, że kolejne przeciąganie budowy Centrum Szczecina jest czymś 
nieodpowiednim. Jedziemy do Torunia, do Warszawy, Wrocławia, Poznania mamy 
piękne centra, w których są hamaki, w których młodzież może spędzać czas 
a w Szczecinie nie mamy żadnego takiego miejsca. Im szybciej takie miejsce 
stworzymy, w tym na Placu Orła Białego, tym lepiej.  
 
P. Słowik – zwrócił się do radnych o wzięcie udziału w spotkaniach z mieszkańcami 
w tym miejscu. Przedmiotowa uchwała ma tylko ułatwić m.in. wyznaczanie miejsc 
parkingowych dla osób niepełnosprawnych. W trakcie trwania prototypu plac jest 
poddawany zmianom nie tylko tym które widzimy i o których jest głośno, że zabrano 
miejsca parkingowe ale również zmianom drobnym, kiedy przychodzą 
przedsiębiorcy, mieszkańcy i mówią, że w danym miejscu brakuje jakiegoś miejsca, 
czy trzeba rozszerzyć zakres śluz do parkowania dostaw. Te postulaty są zbierane 
i wdrażane w miarę szybko w ramach trwania prototypu. Ta uchwała jest tylko po to 
byśmy mogli lepiej sprostać tym zmianom, aby dla mieszkańców i dla osób 
z niepełnosprawnościami, dojeżdżającym zarówno do lekarza, czy poradni, by te 
miejsca wyznaczać. Nie powoduje to, że samochodów nie będzie można tam 
wprowadzić kiedy prototyp się zakończy. 
 
Ł. Tyszler – poprosił o 10 minut przerwy. 
 
R. Łażewska – Przewodnicząca obrad ogłosiła 10 minut przerwy. 
 
Po przerwie: 
 
M. Chabior – podtrzymał swój wniosek o odesłanie projektu uchwały 270/19 do 
projektodawcy. Jednocześnie w związku z przedstawianiem różnych rozwiązań na 
placu Orła Białego uznał, że najważniejszym rozwiązaniem tego problemu byłoby 
najpierw zbudowanie parkingu podziemnego na 200 miejsc i w trakcie budowy 
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rozpoczęcie dyskusji nad zagospodarowaniem placu. Radny zgłosił wniosek 
formalny o przegłosowanie w dniu dzisiejszym terminu wyborów do Rady Osiedla 
Żelechowa. 
 
U. Pańka - zwróciła uwagę, że w porządku obrad nie ma takiego projektu uchwały, 
a taką inicjatywę podejmuje MKW. 
 
J. Balicka - oświadczyła, że nie będzie brała udziału w głosowaniu nad projektem 
uchwały 270/19. 
 
R. Łażewska – poddała pod głosowanie wniosek o odesłanie projektu uchwały 
nr 270/19 do projektodawcy 
 
za - 9  przeciw - 16  wstrzym. - 0 
 
W wyniku powyższego głosowania wniosek nie został przyjęty. 
 
E. Łongiewska-Wijas – dokonała prezentacji wyników badań przeprowadzonych 
przez siebie na placu Orła Białego podczas jednej z imprez. Wykorzystała techniki, 
które wyniosła podczas kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim w zakresie 
badania publiczności. Próbą badawczą objęła osoby chętne, które chciały wziąć 
udział w tej ankiecie.  
 
P. Słowik – uznał, że wiele osób, które są przeciwko temu projektowi uchwały nie 
bierze udziału w tym co dzieje się tam na miejscu. Chodzi o to aby radni nie 
decydowali z tych ław, tylko tam z poziomu ulicy, słuchając tego co mówią 
mieszkańcy. Dane statystyczne pokazują jakie jest zainteresowanie, jaka jest siła 
tego placu z ludźmi, nie z samochodami. Uchwała którą chcemy przyjąć nie jest dla 
samochodów, jest dla ludzi. Radny przyznał, że jest problem z miejscem do 
parkowania dla mieszkańców dla ludzi z niepełnosprawnościami ale po to też jest ta 
uchwała, żeby łatwiej było takie miejsca wyznaczyć, ponieważ w tej chwili jesteśmy 
ograniczeni przepisami prawa, kiedy jest to droga gminna. Radny posiłkując się 
zdjęciami przedstawił jak wygląda plac Orła Białego podczas różnych imprez tj. 
pchli targ, targ śniadaniowy, koncerty, lekcje tanga. Radny zwrócił uwagę, że jeżeli 
będzie to droga wewnętrzna, to nadal pozwala na przejazd samochodów. Zachęcił do 
głosowania za przyjęciem tego projektu uchwały dla przyszłości placu Orła Białego 
i tego jak będzie on funkcjonował.  
 
M. Chabior – stwierdził, że przedstawiona prezentacja bardzo mu się podobała 
i może się zgodzić z tym, że jest to miejsce bardzo atrakcyjne. Zwrócił uwagę, że 
odbywa się tam również Jarmark Jakubowy i cały ten teren też jest w tym czasie 
oblegany przez mieszkańców.  Słusznym jest że takie miejsce jest ale zmiana tego 
miejsca powinna być taka aby uwzględniała interesy instytucji, banków i firm, które 
w tym miejscu się znajdują. Na pewno jest to korzystne miejsce dla restauracji, 
które tam funkcją. Radny uznał, że ankieta nie była wiarygodna, ponieważ nie 
została przeprowadzona w dniu roboczym, między godz. 9.00 a 15.00 kiedy banki są 
czynne, kiedy instytucje, Sąd Administracyjny funkcjonuje. Radny był przekonany, 
że wtedy wyniki ankiety byłyby inne. To pokazuje pewien rozdźwięk między 
potrzebami osób, które chciałyby korzystać z przestrzeni publicznej w dniach 
wolnych od pracy i plac Orła Białego powinien być tak przeorganizowany aby taką 
możliwość spełniać. Radny zgodził się z radną E. Łongiewską-Wijas i radnym 
P. Słowikiem, że jest to bardzo fajny pomysł. Jednak aby być jako radni i Miasto 
uczciwi w stosunku do tych firm i instytucji, które tam zainwestowały ogromne 
środki, to powinien tam powstać najpierw parking podziemny, oczywiście odpłatny, 
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na 200 samochodów. Inaczej dokonamy zmiany niekorzystnej dla tych firm. Jako 
mieszkaniec korzystający z tamtej przestrzeni z przedstawioną propozycją się nie 
zgadza.  
 
P. Słowik - odnosząc się do zarzutów dotyczących niedostępności do różnych 
instytucji poinformował, że w tej chwili żadna znajdująca się tam restauracja nie 
może narzekać na brak klientów a jeżeli chodzi o dostęp do instytucji, do banków to 
jest również konsultowane. Po pierwsze pracownicy instytucji, banków mają prawo 
wjazdu na podwórka od strony placu Orła Białego, również mieszkańcy kamienicy 
mogą wjechać na swoje podwórko. Radny uznał, że z punktu widzenia klienta 
zachęcił radnego M. Chabiora do tego aby trochę więcej chodzić, ponieważ należy 
robić dziennie co najmniej 10.000 kroków dla zdrowia nie wszędzie podjeżdżać pod 
drzwi. Polecił również mobilne załatwienie spraw aby nie tworzyć kolejek.    
 
D. Wacinkiewicz - zapewnił, że w przedłożonym projekcie chodzi tylko i wyłącznie 
o pewną techniczną zmianę, która umożliwi w większym stopniu realizowanie 
wszystkiego tego co radni mieli okazję zobaczyć na przedstawianych zdjęciach. 
Zrobiła się z tego dyskusja dotycząca prototypowania i tego co dalej. Prezydent 
zapewnił, że co do tego co dalej, stanie przed Radą Miasta z rekomendacjami w jaki 
sposób przekształcać tą przestrzeń na przyszłość, w jaki sposób ma ona służyć 
mieszkańcom i w jaki sposób musi ulec zmianie otoczenie, w tym również w 
odniesieniu do parkingów zbiorczych. To wszystko będzie przedmiotem wniosków, 
które będą płynęły z prototypownia. Propozycja przedłożenia prototypowania nie jest 
wymierzona przeciwko komukolwiek, jest wyjściem naprzeciw głosom, które mówią: 
badacie ten plac w końcówce lipca i sierpnia, to są wakacje, ruch jest mniejszy, co 
to za wiarygodność badań. Badania prowadzone są też we wrześniu, kiedy ruch 
wzmaga się. W otoczeniu znajduje się pięć szkół, one spowodowały zmianę. 
Przeprowadzane są badania transportowe i stąd też bierze się propozycja wejścia 
z prototypowaniem w październiku, zgodnie z oczekiwaniami. Z całą koncepcją, tego 
co na samym placu, w jego otoczeniu musimy to widzieć całościowo a nie punktowo. 
Plac Orła Białego zawsze będzie oddziaływał na otoczenie a całe Stare Miasto 
powinno być przedmiotem naszej troski i kompleksowego sposobu widzenia. 
Prezydent zapewnił, że w tej sprawie wróci do radnych i będzie stawiał 
rekomendacje, które wynikną z całego procesu prototypowania. Wszystkie 
instytucje, o których losy się obawiamy, to są instytucje z którymi Miasto jest 
w kontakcie: banki, przedsiębiorcy, usługodawcy, jest ich tam bardzo wielu. 
 
 
W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 270/19 
 
za – 16  przeciw - 6  wstrzym. – 2 
 
Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie pozbawienia 
kategorii dróg gminnych: placu Orła Białego, części ulicy Staromłyńskiej oraz części 
ulicy Koński Kierat poprzez wyłączenie ich z użytkowania. Uchwała Nr X/330/19 
stanowi załącznik nr 98 do protokołu. 
 
 
W związku z ponowieniem przez radnego M. Chabiora wniosku o przegłosowanie 
terminu wyborów do Rady Osiedla Żelechowa, Przewodnicząca Rady poprosiła radcę 
prawnego o ustosunkowanie się do tej kwestii.  
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H. Durka - radca prawny wyjaśniła, że zgodnie ze statutami rad osieli, które są 
jednakowe we wszystkich Radach Osiedli, Rada Miasta decyduje o wyznaczeniu 
nowych wyborów, jednak projekt uchwały w tej sprawie nie został przedstawiony na 
obecnej sesji. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie aby na kolejnym posiedzeniu Rady 
była ta kwestia procedowana, po przygotowaniu projektu uchwały przez Miejską 
Komisję Wyborczą. Zwróciła uwagę, że to wybrana Rada Osiedla sama doprowadziła 
do tego, że została rozwiązana.  
 
 
Przystąpiono do realizacji 6 punktu porządku obrad: 
 
6. Informacja na temat oświadczeń majątkowych za rok 2018 złożonych 

przez: radnych Rady Miasta Szczecin, Zastępców Prezydenta Miasta, 
Sekretarza Miasta, Skarbnika Miasta, kierowników jednostek 
organizacyjnych Miasta, osoby zarządzające i członków organu 
zarządzającego osobami prawnymi Miasta, osoby wydające decyzje 
administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta. 

 
Informacja stanowi załącznik nr 99 do protokołu. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
 
Przystąpiono do realizacji 7 punktu porządku obrad: 
 
7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.  
 
Informacja stanowi załącznik nr 100 do protokołu. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
 
Przystąpiono do realizacji 8 punktu porządku obrad: 
 
8. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Szczecin na 2019 r. i lata następne za I półrocze 2019 r. 
 
Informacja stanowi załącznik nr 101 do protokołu. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
 
Przystąpiono do realizacji 9 punktu porządku obrad: 
 

9. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 oku 
samorządowych instytucji kultury. 

 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 102 do protokołu. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
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Przystąpiono do realizacji 10 punktu porządku obrad: 
 

10. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 roku 
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. 

 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 103 do protokołu. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
 
Przystąpiono do realizacji 11 punktu porządku obrad: 
 

11. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska Miasta Szczecin na 
lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024 za lata 2017 i 2018. 

 
Raport stanowi załącznik nr 104 do protokołu. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
 
Przystąpiono do realizacji 12 punktu porządku obrad: 
 

12. 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 105 do protokołu. 
 
Odpowiedzi na zgłoszone zapytania i interpelacje zostaną udzielone radnym na 
piśmie. 
 
 
Radny L. Duklanowski zgłosił interpelację w sprawie tablicy znajdującej się przy 
ul. Dworcowej (załącznik nr 106 do protokołu). 
 
 
Radny D. Matecki zgłosił zapytania w sprawie: 
− polowania na kierowców na ul. Potulickiej (załącznik nr 107 do protokołu),  
− wyposażenia przedszkoli i oddziałów przedszkolnych (załącznik nr 108 do 

protokołu) 
oraz interpelację w sprawie zaangażowania Gminy Miasto Szczecin w marsz 
skrajnych środowisk (załącznik nr 109 do protokołu). 
 
M. Chabior - poinformował, że złożył dwie interpelacje w sprawie przejęcia przez 
Miasto dwóch działek, które są w posiadaniu Krajowego Ośrodka Wsparcia 
Rolnictwa i nie otrzymał na nie odpowiedzi.  
 
 
 
Przystąpiono do realizacji punktu 13 porządku obrad: 
 

13. Wolne wnioski i sprawy wniesione. 
 
Nie wniesiono. 
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Przystąpiono do realizacji punktu 14 porządku obrad: 
 

14. Zamknięcie obrad. 
 
R. Łażewska - Przewodnicząca obrad poinformowała, że porządek obrad sesji został 
wyczerpany i oświadczyła, że zamyka X zwyczajną sesję Rady Miasta Szczecin. 
 
 
 

Przewodnicząca obrad 
 

Renata Łażewska 
Protokołowała: 
 
Marta Klimek 
 


