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Protokół  Nr  I/18 
z  sesji  Rady  Miasta  Szczecin 

odbytej  w  dniu  22 i 28  listopada  2018  r. 
w  sali  obrad  Rady  (Szczecin,  pl.  Armii  Krajowej  1) 

 
 
Początek obrad w dniu 22 listopada 2018 r.: 
- godz. 10.00 – 12.30 
Zakończenie obrad w dniu 28 listopada 2018 r.: 
- godz. 10.00 – 13.00 
 
 
W dniu 22 listopada 2018 r. w sesji uczestniczyło 28 radnych. Lista obecności 
stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
 
Ponadto w sesji udział wzięli: Prezydent Miasta i jego zastępcy – lista obecności 
stanowi załącznik nr 2 do protokołu, oraz przedstawiciele mediów i mieszkańcy 
miasta. 
 
 
Przystąpiono do realizacji punktu 1 porządku obrad: 
 

1. Otwarcie inauguracyjnej sesji Rady. 
 
Radny Senior B. Baran otworzył inauguracyjną sesję VIII kadencji Rady Miasta 
Szczecin. Poprosił o wprowadzenie poczto sztandarowego i odegranie hejnału 
Miasta. Powitał przybyłych na sesję inauguracyjną Rady Miasta Szczecin: radnych, 
Prezydenta Miasta i jego zastępców, Skarbnika i Sekretarza Miasta, zaproszonych 
gości przedstawicieli Urzędu Miejskiego, rad osiedlowych, związków zawodowych, 
mieszkańców miasta oraz przedstawicieli szczecińskich mas mediów. 

Następnie Przewodniczący obrad w oparciu o przedłożoną listę obecności 
stwierdził, że na sali jest obecnych 28 radnych, zatem obrady Rady będą 
prawomocne. Oświadczył, że w związku z tym otwiera I zwyczajną sesję Rady Miasta 
Szczecin. 
 
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie w sprawie zwołania pierwszej 
sesji w celu złożenia ślubowania przez radnych i Prezydenta stanowi załącznik nr 3 
do protokołu.   
 
 
Przystąpiono do realizacji punktu 2 porządku obrad: 
 

2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze. 
 
Alicja Kujawa – Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej dokonała wręczenia 
zaświadczeń wyboru na radnych.  
Przewodnicząca życzyła wszystkim radnym, aby to miejsce będące swoistą agorą 
było nie tylko miejscem prowadzenia sporów konstruktywnych ale również 
wyznaczania wspólnych celów dla Miasta Szczecina i jego mieszkańców. 
Zgodnie z art. 449 ustawy Kodeks wyborczy Miejska Komisja Wyborcza w Szczecinie 
stwierdza, że w wyborach które odbyły się w dniu 21 października 2018 r. radnymi 
Miasta Szczecin zostali wybrani: 

- Jolanta Anna Balicka 
- Bazyli Baran 



 2

- Paweł Bartnik 
- Stefania Biernat 
- Marcin Biskupski 
- Marek Chabior 
- Witold Dąbrowski 
- Leszek Duklanowski 
- Władysław Dzikowski 
- Maria Magdalena Herczyńska 
- Dominika Jackowski 
- Patryk Jaskulski 
- Łukasz Kadłubowski 
- Agnieszka Kurzawa 
- Renata Łażewska 
- Edyta Łongiewska-Wijas 
- Dariusz Matecki 
- Urszula Pańka 
- Jan Posłuszny 
- Przemysław Słowik 
- Bartłomiej Sochański 
- Robert Stankiewicz 
- Maciej Szyszko 
- Łukasz Tyszler 
- Maciej Ussarz 
- Michał Wilkocki 
- Grażyna Zielińska 
- Mirosław Żylik 

 
 
Przystąpiono do realizacji punktu 3 porządku obrad: 
 

3. Złożenie ślubowania przez radnych. 
 
Radny Senior B. Baran odczytał rotę ślubowania: 

”Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki 
radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej 
gminy i jej mieszkańców”.  
 
Każdy z nowo wybranych radnych kolejno wstawał i wypowiadał słowo „Ślubuję” lub 
„Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg”.  
 
 
Przystąpiono do realizacji punktu 4 porządku obrad: 
 

4. Wręczenie Prezydentowi zaświadczenia o wyborze. 
 
Alicja Kujawa – Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej dokonała wręczenia 
Piotrowi Tomaszowi Krzystkowi zaświadczenia o wyborze na stanowisko Prezydenta 
Miasta Szczecin. 
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Przystąpiono do realizacji punktu 5 porządku obrad: 
 

5. Złożenie ślubowania przez Prezydenta.  
 
Piotr Krzystek Prezydent Miasta Szczecin złożył ślubowanie o następującej treści: 
 
„Obejmując urząd prezydenta miasta, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności 
prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego 
i pomyślności mieszkańców miasta. Tak mi dopomóż Bóg." 
 
P. Krzystek - Prezydent Miasta  
"Szanowny Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Szanowni Goście, drodzy 
mieszkańcy Szczecina. 
Za nami niezwykle podniosła chwila, chwila złożenia ślubowania przez państwa 
radnych i prezydenta miasta na kolejną kadencję. To moment niezwykle ważny, 
rozpoczynający nowy 5 letni okres naszego wspólnego działania. 
W tym miejscu chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom, 
którzy zarówno 21 października jak i 4 listopada udali się do urn wyborczych 
oddając swój głos. Ponad 52 % frekwencja, ponad 150.000 głosujących z całą 
pewnością w kontekście historii poprzednich wyborów, zasługuje na uznanie 
i stanowi o mocnym mandacie zarówno państwa radnych, jak i prezydenta. 
Gratuluję serdecznie wszystkim państwu, którzy uzyskali mandaty, dziękuję za 
zaangażowanie tym którzy nie zasiedli w radzie miasta, ale podjęli wyzwanie startu 
w wyborach i z zaangażowaniem prowadzili swoje kampanie. Pragnę zapewnić, że 
doceniam ten wysiłek, jak również wielki wkład w dyskusję o naszym mieście 
prowadzoną trakcie przedwyborczej kampanii. Wierzę głęboko, że wiele z pomysłów 
zgłoszonych w jej trakcie, niezależnie kto został w efekcie radnym, uda się nam 
wdrożyć w trakcie nadchodzących 5 lat.  
Dziękuję z całego serca także moim najbliższym, żonie, dzieciom, za wsparcie w tym 
ostatnim, trudnym wyborczym okresie. Wierzę, że wystarczy wam cierpliwości także 
na najbliższą kadencję.  
 Śmiem twierdzić, że wybory samorządowe to najważniejsze wybory w cyklu 
polskich, częstych przecież elekcji, bo dotyczą bardzo bezpośrednio każdego z nas, 
naszych rodzin, przyjaciół, znajomych, naszego najbliższego otoczenia. Jakość ulic, 
opóźniony tramwaj, czy nowa hala sportowa w szkole do której chodzi nasze dziecko 
wpływa przecież istotnie na nasze postrzeganie codziennej rzeczywistości, a czasem 
nawet na nasz nastrój.  
Istotą miasta jest przecież wspólnota, a po co jest nam ona potrzebna? Na to pytanie 
szukano odpowiedzi w pierwszych demokracjach - Arystoteles,  mówi tak: 
Człowiek najlepiej spełnia się w życiu rodzinnym i najbliższej społeczności, gdzie 
zaspokaja swoje potrzeby. Tylko małe polis daje możliwość realnego wpływania na 
rządy. Naszym celem  ma być życie pełne. To tu możemy pracować dla wspólnego 
dobra, wspólnie stworzyć coś, czego nie stworzymy w pojedynkę.  
Ta uniwersalna myśl kieruje nas ku takim wartościom jak rodzina, współdziałanie, 
a w dzisiejszej polskiej rzeczywistości także ku europejskości, rozumianej bardzo 
szczególnie właśnie w naszym Szczecinie, mieście transgranicznym, otwartym, które 
buduje mosty pomiędzy Polską a Niemcami, na bazie niezwykłych ludzi, którzy po 
wojnie trafili właśnie tu, u ujścia Odry  i na bazie wielonarodowej i wielokulturowej 
historii miasta. 
Miasta o niezwykłych atutach naturalnych, pięknej zieleni i niezwykłej, klimatycznej 
przestrzeni. Żebyśmy mogli w pełni dziś i w przyszłości wykorzystać te wyjątkowe 
zalety, potrzebujemy wyjątkowego zaangażowania mieszkańców. Jak napisał w 
jednej ze swych książek dotyczącej miejskości Charles Montgomery: Miasto jest 
w końcu naszym wspólnym przedsięwzięciem.   
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W tym miejscu właśnie chcę Was wszystkich zaprosić do wspólnego przedsięwzięcia 
jakim jest nasz Szczecin.  
A jakie ma być nasze Miasto? Moim celem jest jego jeszcze lepsze dostosowanie do 
potrzeb mieszkańców, mam na myśli wszystkich nas. Dlatego ważne są programy 
aktywności dla naszych seniorów włączające ich w życie całej wspólnoty, czemu 
służyć będzie przygotowywane Centrum Seniora. To właśnie tam najstarsi 
mieszkańcy otrzymają w przyjaznych warunkach wsparcie, pomoc i informacje, które 
w bardzo praktyczny sposób pomogą im w trudach codzienności. Nasza troska o ich 
zdrowie będzie przejawiała się w kolejnych programach profilaktycznych, a wsparcie 
kierowane do klubów seniora i Uniwersytetów III Wieku umożliwi zadbanie o ich 
potrzeby intelektualne i te związane z istniejącą w każdym z nas, niezależnie od 
wieku, ciekawością świata.  
Nieco inne potrzeby mają rodziny. Tu na pierwszy plan wychodzi opieka nad dziećmi. 
Doskonale wiemy jak ważne są miejsca w żłobkach, przedszkolach, a także system 
wsparcia ekonomicznego w postaci naszego bonu. Dziś rozszerzamy go o pierwsze 
dziecko i to staje się naszym szczecińskim standardem. Drugim filarem, który dotyka 
każdej rodziny jest edukacja. Stąd programy jakościowe w szczecińskich szkołach, 
nauka języka niemieckiego poza podstawą programową, projekt lżejszy plecak, który 
pozwoli zakupić dla szkół podstawowych dodatkowe książki, tak aby nasze dzieci 
nie musiały ich stale nosić do domu. Te działania o charakterze miękkim będziemy 
aktywnie wspierać działaniami inwestycyjnymi na ogromną skalę. Rozpoczęta 
budowa nowej szkoły na Północy Szczecina, remonty pływalni, sal gimnastycznych, 
kompleksów sportowych to tylko niektóre z realizowanych w najbliższych latach 
edukacyjnych wyzwań inwestycyjnych. 
Metropolitalność naszego miasta będziemy potwierdzali także ofertą szkół 
ponadpodstawowych skierowaną do młodzieży mieszkającej w sąsiednich gminach. 
Dlatego konsekwentnie będziemy kontynuowali program przebudowy burs 
i internatów, także z myślą o zachęceniu tych młodych ludzi do pozostania 
w Szczecinie i pracy u naszych przedsiębiorców. 
Na szanse rozwojowe naszego miasta mają bez wątpienia wpływ uczelnie wyższe. 
Ich wspieranie to także nasze zadanie jako samorządu, a możemy je realizować 
choćby poprzez przekazanie nieruchomości pod największy w historii PUM projekt 
rozbudowy bazy dydaktycznej tej uczelni. Z całą pewnością będziemy kontynuować 
i dalej rozwijać program Akademicki Szczecin, który w  wielu aspektach wspiera 
uzdolnionych szczecińskich studentów. 
Młodzież to nasza przyszłość, dlatego ważne są atrakcyjne wydarzenia skierowane 
właśnie do nich, ciekawe miejsca spotkań takie jak bulwary, a także wolność 
i możliwość głoszenia przez nich swoich wyrazistych poglądów. Trzeba ich słuchać 
i słyszeć. 
Wreszcie warto powiedzieć o tym, co bez wyjątku dotyczy każdego z nas. Czyste 
powietrze, dobre miejsca rekreacji i wypoczynku, w kontakcie z naturą, czyli coś co 
mamy i o co musimy szczególnie dbać. Dla nas wszystkich. Dlatego ważne są i będą 
realizowane kolejne rewitalizacje parków i skwerów, modernizacje naszych 
otwartych kąpielisk. 
Wiem, że rozwój miasta nie może odbywać się bez mieszkańców. Dlatego jeśli 
planujemy zmiany w Śródmieściu i innych ważnych częściach miasta, to musimy 
wiedzieć że udadzą się one tylko gdy mieszkańcy będą w nich aktywnie 
uczestniczyć.  
Stąd nowe centra aktywności lokalnej, stąd na nowo odzyskiwana przestrzeń 
publiczna na Alei Wojska Polskiego, która będzie kołem zamachowym zmian w sercu 
Śródmieścia. 
Nie zaniechamy przy tym dalszego wspierania bardzo aktywnych i zaangażowanych 
rad osiedli, organizacji pozarządowych współpracujących z miastem w wielu 
przestrzeniach, będziemy rozwijali ideę budżetu obywatelskiego i częstych 
konsultacji społecznych w istotnych dla mieszkańców sprawach. 
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Wiemy też, że mamy w Szczecinie wyjątkowe miejsce, które ma szansę stać się 
przykładem tego jak mogą zmieniać się miasta. To Łasztownia. Realizacja założeń 
rozstrzygniętego nie tak dawno międzynarodowego konkursu urbanistycznego to 
działanie spójne i konsekwentne z przyjętą przez nas ideą FG, a uzyskana w ten 
sposób nowa przestrzeń stanie się kolejnym symbolem nowoczesnego Szczecina. 
Szczecin w nadchodzącej kadencji stanie się jeszcze bardziej nowoczesnym 
proeuropejskim miastem otwartym na mieszkańców, ekologicznym 
i zrównoważonym, takim, w którym dobrze się żyje. 
Położymy duży nacisk na rozwiązanie tych bolączek, o których mieszkańcy mówili 
podczas przedwyborczych spotkań, takich jak problem smogu, czystości na ulicach, 
równych chodników czy braku toalet w lokalach mieszkalnych. Poprawimy proces 
zagospodarowania wolnych komunalnych mieszkań. Nie zapomnimy też o potrzebach 
infrastrukturalnych osób niepełnosprawnych. 
Nowa kadencja samorządu do dla Szczecina także czas kolejnych wielkich 
inwestycji. Wokół miasta pojedziemy wkrótce nową koleją metropolitalną, 
pokibicujemy na zbudowanym, nowoczesnym stadionie piłkarskim, odpoczniemy 
w Aquaparku na nowej Gontynce, przebiegniemy się pierwszą trasą w Parku 
Centralnym, dojedziemy tramwajem pod Arkonkę i dalej do Netto Areny. 
A w śródmieściu będziemy poruszać się w pełni elektrycznymi autobusami. Wierzę 
też że spotkamy się na odzyskanych dla mieszkańców i wyremontowanych 
bulwarach u stóp Wałów Chrobrego, skąd przejdziemy na Łasztownię nowym 
mostem Kłodnym, przy którym rozpoczniemy budowę nowej siedziby Teatru 
Współczesnego. Najbliższe 5 lat to także nowy wjazd do portu, kolejny ważny 
fragment Trasy Średnicowej z węzłem Łękno, nowe rozwiązania komunikacyjne przy 
ul. Granitowej oraz szereg wyremontowanych ulic wraz z torowiskami m.in. przy 
Kolumba, Powstańców Wielkopolskich, Placu Rodła, Wyzwolenia i na trasie do 
dworca Niebuszewo. 
To oczywiście nie wszystkie nasze zadania, a jednocześnie wielkie wyzwania. Żeby 
je zrealizować potrzebujemy zarówno w naszej radzie jak i całym mieście, dialogu, 
wzajemnego zaufania, współdziałania oraz niezwykłego zaangażowania. Deklaruję 
taką postawę zarówno w swoim imieniu, jak i w imieniu moich koleżanek i kolegów 
z klubu Bezpartyjni i o taką postawę na progu nowej kadencji bardzo proszę 
wszystkich, którym dobro Szczecina, jego sukces, leży głęboko na sercu." 
  
B. Baran – radny senior ogłosił 15 minut przerwy. 
 
 
Po przerwie: 
 
Przystąpiono do realizacji punktu 6 porządku obrad: 
 

6. Wybór Przewodniczącego Rady Miasta Szczecin. 
 
B. Baran – poprosił o zgłaszanie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej. 
 
Ł. Tyszler – w imieniu klubu radnych Koalicji Obywatelskiej zgłosił kandydaturę 
radnego Patryka Jaskulskiego. 
 
B. Sochański – w imieniu klubu radnych PiS zgłosił kandydaturę radnego Witolda 
Dąbrowskiego. 
 
J. Balicka – w imieniu klubu radnych Bezpartyjni zgłosiła kandydaturę radnej 
Renaty Łażewskiej. 
 
Zgłoszone osoby wyraziły zgodę na kandydowanie. 
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Skład Komisji Skrutacyjnej został zatwierdzony przez aklamację. 
 
B. Baran – poprosił o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady Miasta 
Szczecin. 
 
J. Balicka – w imieniu klubu radnych Bezpartyjni zgłosiła kandydaturę radnego 
Michała Wilkockiego. 
 
Michał Wilkocki wyraził zgodę na kandydowanie. 
 
B. Sochański – w imieniu klubu radnych PiS zgłosił kandydaturę radnej Stefanii 
Biernat. 
 
Stefania Biernat wyraziła zgodę na kandydowanie. 
 
B. Baran – ogłosił 5 minut przerwy w celu przygotowania kart do głosowania. 
 
 
Po przerwie: 
 
B. Sochański – wycofał wniosek zgłaszający kandydaturę radnej Stefanii Biernat. 
 
B. Baran - radny senior poprosił wszystkich o powstanie i wyprowadzenie sztandaru 
przez poczet sztandarowy.  
 
R. Łażewska - Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej poinformował, że w związku 
z zaistniałą sytuacją konieczne jest ponowne przygotowanie kart do głosowania. 
 
B. Baran – ogłosił 5 minut przerwy w celu przygotowania kart do głosowania. 
 
 
Po przerwie: 
 
R. Łażewska – Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej poinformowała radnych jak 
będzie przebiegało głosowanie. 
 
Rozdano karty do głosowania. Przeprowadzono głosowanie. 
 
Komisja Skrutacyjna udała się do sali w celu przeliczenia głosów i sporządzenia 
protokołu z głosowania.  
 
Ł. Tyszler – zgłosił wniosek o poszerzenie porządku obrad o wybór 
Wiceprzewodniczących Rady Miasta. 
 
B. Sochański – zgłosił wniosek przeciwny. 
 
R. Łażewska – Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej poinformowała, że radny 
Michał Wilkocki został Przewodniczącym Rady Miasta Szczecin. Protokół Komisji 
Skrutacyjnej powołanej dla przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miasta 
Szczecin stanowi załącznik nr 4 do protokołu. Uchwała Nr I/1/18 stanowi załącznik 
nr 5 do protokołu. 
 
Radny senior przekazał prowadzenie obrad nowi wybranemu Przewodniczącemu 
Rady Miasta Michałowi Wilkockiemu. 
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M. Wilkocki – podziękował za okazane zaufanie. Stwierdził, że jest to dla niego wielki 
zaszczyt i jednocześnie wielkie wyzwanie. Licząc na pomoc wszystkich radnych 
przez kolejne 5 lat podkreślił, że jest Przewodniczącym wszystkich radnych. 
 
M. Wilkocki – poddał pod głosowanie wniosek o poszerzenie porządku obrad 
o wybór Wiceprzewodniczących Rady Miasta. 
 
za - 19  przeciw - 9  wstrzym. - 0 
 
W wyniku głosowania większością głosów wniosek został przyjęty. 
 
 
Przystąpiono do realizacji punktu 7 porządku obrad: 
 
7. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miasta Szczecin. 
 
Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatur na Wiceprzewodniczących 
Rady Miasta. 
 
Ł. Tyszler – stwierdził, że uważa iż jako największy klub w Radzie Miasta powinien 
mieć w Prezydium dwóch Wiceprzewodniczących. Zgłosił kandydaturę wieloletniej 
i doświadczonej radnej Grażyny Zielińskiej i radnego Marcina Biskupskiego. 
 
Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na kandydowanie. 
 
S. Biernat – w imieniu klubu PiS zgłosiła  kandydaturę Bartłomieja Sochańskiego. 
 
Bartłomiej Sochański wyraził zgodę na kandydowanie. 
 
Rada Miasta wyraziła zgodę, aby skład Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia 
wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Szczecin pozostał bez zmian. 
 
R. Łażewska – Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej poinformowała radnych jak 
będzie przebiegało głosowanie. 
 
Rozdano karty do głosowania. Przeprowadzono głosowanie.  
 
Komisja Skrutacyjna udała się do sali w celu przeliczenia głosów i sporządzenia 
protokołu z głosowania.  
 
R. Łażewska – Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej poinformowała, że 
Wiceprzewodniczącymi Rady Miasta zostali Marcin Biskupski i Grażyna Zielińska. 
Protokół Komisji Skrutacyjnej powołanej dla przeprowadzenia wyboru 
Wiceprzewodniczących Rady Miasta Szczecin stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
Uchwała Nr I/2/18 stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
M. Wilkocki – w związku z ogłoszonymi wynikami Komisji Skrutacyjnej poprosił 
o zgłaszanie kandydatur na Wiceprzewodniczącego Rady Miasta. 
 
B. Sochański – podziękował za oddane na jego kandydaturę głosy. Uznał to 
głosowanie za demonstrację wobec klubu Prawa i Sprawiedliwości i poinformował, 
że klub nie będzie zgłaszał innego kandydata na Wiceprzewodniczącego.   
 
Przewodniczący Rady M. Wilkocki ogłosił 5 min. przerwy. 
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Po przerwie: 
 
M. Wilkocki – poinformował, że klub Bezpartyjni stoi na stanowisku, że klub PiS 
powinien mieć swojego przedstawiciela w Prezydium i dla uspokojenia emocji ogłosił 
przerwę do wtorku (27.11.2018 r.) do godziny 10.00. 
 
P. Bartnik – w związku z zaplanowanym już posiedzeniem Zarządu Euroregionu 
Pomerania, w którym zasiadają radni B. Baran, P. Bartnik a także Prezydent 
K. Soska, poprosił o zaproponowanie innego termin na dalszy ciąg sesji. 
 
M. Wilkocki – przychylając się do wniosku ogłosił przerwę do środy (28.11.2018 r.) 
do godziny 10.00. 
 
 
Po przerwie:  
 
W dniu 28 listopada 2018 r. w sesji uczestniczyło 29 radnych. Lista obecności 
stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
Ponadto w sesji udział wzięli Prezydent Miasta i jego zastępcy – lista obecności 
stanowi załącznik nr 9 do protokołu, oraz przedstawiciele mediów i mieszkańcy 
miasta. 
 
M. Wilkocki – Przewodniczący obrad powitał przybyłych na sesję Rady Miasta 
Szczecin: radnych, Prezydenta Miasta i jego zastępców, zaproszonych gości 
przedstawicieli Urzędu Miejskiego, rad osiedlowych, związków zawodowych, 
mieszkańców miasta oraz przedstawicieli szczecińskich mas mediów. 
Następnie Przewodniczący obrad w oparciu o przedłożoną listę obecności stwierdził, 
że na sali jest obecnych 29 radnych, zatem obrady Rady będą prawomocne. 
Oświadczył, że w związku z tym otwiera drugie posiedzenie I zwyczajnej sesji Rady 
Miasta Szczecin. 
 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że kilka dni temu dotarła do nas smutna 
wiadomość o śmierci ś.p. Stanisława Czepity. Profesora Wydziału Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, wybitnego znawcy teorii prawa, 
wychowawcy wielu pokoleń absolwentów. W związku z tym Przewodniczący poprosił 
wszystkich o powstanie i uczczenie minutą ciszy pamięci o zmarłym. 
 
 
W trakcie przerwy w sesji, Komisarz Wyborczy w Szczecinie Pan Jacek Szreder 
postanowieniem z dnia 23 listopada 2018 r. postanowił o wstąpieniu na wakujące 
mandaty radnych Pani Marii Jolanty Myśliwiec i Pana Marka Kolbowicza. 
 
Aby umożliwić radnym pracę na rzecz mieszkańców, Przewodniczący obrad wniósł 
o poszerzenie porządku obrad o ślubowanie radnych. 
 
za - 21  przeciw - 0  wstrzym. - 1 
 
W wyniku powyższego głosowania porządek obrad został poszerzony. 
 
 
 



 9

 
Przystąpiono do realizacji punktu porządku obrad: 
 
Złożenie ślubowania przez radnych. 
 
Przewodniczący poinformował, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym przed 
przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają ślubowanie. Ślubowanie 
odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty wywołani kolejno radni powstają 
i wypowiadają słowo "ślubuję". Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: 
"Tak mi dopomóż Bóg".  
 
Przewodniczący M. Wilkocki poprosił o powstanie osób składających ślubowanie 
i odczytał tekst ślubowania: 
 
"Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki 
radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej 
gminy i jej mieszkańców". 
 
Maria Jolanta Myśliwiec - ślubuję 
 
Marek Antonii Kolbowicz - ślubuję 
 
 
Przystąpiono do realizacji punktu porządku obrad: 
 
Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miasta Szczecin. 
 
Przewodniczący przypomniał, że przed ogłoszoną przerwą w dniu 22 listopada 
2018 r. Rada była na etapie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miasta. 
Poinformował, że wznawia ten punkt i poprosił o zgłaszanie kandydatur do Komisji 
Skrutacyjnej (3 osoby). 
 
Ł. Tyszler – w imieniu klubu radnych Koalicji Obywatelskiej zgłosił kandydaturę 
radnego Patryka Jaskulskiego. 
 
B. Sochański – w imieniu klubu radnych PiS zgłosił kandydaturę radnego Witolda 
Dąbrowskiego. 
 
J. Balicka – w imieniu klubu radnych Bezpartyjni zgłosiła kandydaturę radnej 
Renaty Łażewskiej. 
 
Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. 
 
Skład Komisji Skrutacyjnej został zatwierdzony przez aklamację. 
 
P. Krzystek – Prezydent Miasta stwierdził, że ogłoszenie przerwy w obradach 
w dn. 22.11.2018 r. przez Przewodniczącego Michała Wilkockiego była to dobra 
i mądra decyzja, aby można było do tematu pełnego składu Prezydium Rady dziś 
powrócić. Prezydent poprosił o podjęcie przez radnych tej decyzji w interesie, tak 
naprawdę Rady Miasta Szczecin. Nie chciałby aby pracę w tej nowej, pięcioletniej 
kadencji rozpoczynać od sporów personalnych. Powodów do sporów zapewne będzie 
dużo jeszcze w ciągu tych najbliższych sesji, które nas czekają, więc ważne jest 
żebyśmy te prace prowadzili jak najbardziej merytorycznie i w interesie tych 
wszystkich, którzy nas wybrali. W imię koncyliacji i aby tę pracę wykonywać 
rzetelnie i jak najlepiej, Prezydent zwrócił się o powrócenie do głosowania i poprosił 
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o poparcie przez wszystkich kandydatury radnego Bartłomieja Sochańskiego na 
Wiceprzewodniczącego Rady Miasta a radnego Sochańskiego aby się zgodził  
kandydować. To rozwiązanie zapewni pełną reprezentację klubów w Prezydium 
i umożliwi prowadzenie debaty jak najbardziej otwartej na wszystkich wyborców.  
 
M. Wilkocki – Przewodniczący obrad poprosił o zgłaszanie kandydatur na 
stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Miasta. 
 
S. Biernat – w imieniu klubu radnych PiS zgłosiła kandydaturę radnego Bartłomieja 
Sochańskiego. 
 
B. Sochański wyraził zgodę na kandydowanie. 
 
Ł. Tyszler – Przewodniczący klubu radnych Koalicji Obywatelskiej poprosił 
o 5 minut przerwy. 
 
M. Wilkocki – Przewodniczący obrad ogłosił 5 minut przerwy celem przygotowania 
przez komisję kart do głosowania. 
 
 
Po przerwie: 
 
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie skład Komisji Skrutacyjnej 
w osobach: Witold Dąbrowski, Patryk Jaskulski, Renata Łażewska  
 
za - 28  przeciw - 0  wstrzym. - 0 
 
Skład Komisji Skrutacyjnej został przyjęty. 
 
Przewodniczący obrad zapytał, czy są jeszcze inne kandydatury na stanowisko 
Wiceprzewodniczącego Rady Miasta. 
 
Nie zgłoszono. 
 
Ł. Tyszler – Przewodniczący klubu radnych Koalicji Obywatelskiej stwierdził, że 
padły tu przed chwilą mocne słowa o poszanowaniu demokracji, o tym czym są 
wybory. Demokracja to forma sprawowania władzy, ale gwarantem sytemu 
demokracji, a szczególnie demokracji parlamentarnej jest Konstytucja. Na przełomie 
ostatnich lat mieliśmy wyraźny przykład tego w jaki sposób Prawo i Sprawiedliwość 
szanuje Konstytucję i demokrację. Na tej sali sesyjnej, cztery lata temu, po 
uzgodnieniach z przedstawicielem Prawa i Sprawiedliwości ś.p. Piotrem Janią Rada 
uchwaliła skład Prezydium. Kandydatką Platformy Obywatelskiej była radna 
Grażyna Zielińska, doświadczona już wtedy radna, Prawo i Sprawiedliwość 
zagłosowało przeciw jej kandydaturze. Co więcej na kolejnej sesji, kiedy powrócono 
do pewnych ustaleń, rozmów, radni Prawa i Sprawiedliwości nie poszli po "rozum do 
głowy", znowu zagłosowali przeciw, pomimo tego, że były ustalenia i była 
demokracja. Uśmiech na twarzach radnych PiS świadczą o tym, że zrozumienia 
nadal nie ma. Klub Koalicji Obywatelskiej, jego wyborcy i poszczególni radni Klubu 
traktują demokrację inaczej i wyrazem tego będzie to głosowanie. Rady wyraził 
nadzieję, że radni PiS wyciągną z tego dobrą lekcję, która będzie przyczynkiem do 
pewnej zmiany myślenia. 
 
R. Stankiewicz - at vocem uznał że radny Ł. Tyszler postawił siebie w roli belfra 
i bezwzględnego obrońcy demokracji a jednak mija się z prawdą. Stwierdził, że 
pamięta to głosowanie i gdyby tylko PiS głosował przeciwko radnej G. Zielińskiej, to 
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biorąc pod uwagę ilość posiadanych mandatów, nie mógłby o tym zadecydować. 
Radny zwrócił się o nie wyciąganie tak daleko idących wniosków i nie upominanie 
jedynie radnych PiS ale także radnych Bezpartyjnych.  
 
M. Wilkocki – Przewodniczący obrad poprosił Komisję Skrutacyjną 
o przeprowadzenie głosowania. 
 
R. Łażewska - Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej poinformowała radnych jak 
będzie przebiegało głosowanie. 
 
Rozdano karty do głosowania. Przeprowadzono głosowanie. 
 
Komisja Skrutacyjna udała się do sali w celu przeliczenia głosów i sporządzenia 
protokołu z głosowania.  
 
M. Wilkocki – Przewodniczący obrad poprosił Komisję Skrutacyjną o odczytanie 
wyników głosowania. 
 
R. Łażewska – Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej poinformowała, że 
Wiceprzewodniczącym Rady Miasta Szczecin został Bartłomiej Sochański. 
 
Protokół Komisji Skrutacyjnej powołanej dla przeprowadzenia wyboru 
Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Szczecin stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
Uchwała Nr I/3/18 stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 
M. Wilkocki – Przewodniczący ogłosił 5 minut przerwy. 
 
Po przerwie: 
 
M. Wilkocki – Przewodniczący obrad zgłosił wniosek o poszerzenie porządku obrad 
o następujące projekty uchwał: 

− nr 277/18 w sprawie Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 2019 rok, 

− nr 276/18 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Szczecin, 

− nr 274/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie diet oraz kosztów podróży 
radnych Rady Miasta Szczecin, 

 
Głosowanie nad wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad projektu 
uchwały nr 277/18 
 
za - 27  przeciw - 0  wstrzym. - 1 
 
W wyniku powyższego głosowania projekt uchwały został wprowadzony do porządku 
obrad. 
 
Głosowanie nad wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad projektu 
uchwały nr 276/18 
 
za – 28  przeciw - 0  wstrzym. - 0 
 
W wyniku powyższego głosowania projekt uchwały został wprowadzony do porządku 
obrad. 
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Głosowanie nad wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad projektu 
uchwały nr 274/18 
 
za - 26  przeciw - 0  wstrzym. - 0 
 
W wyniku powyższego głosowania projekt uchwały został wprowadzony do porządku 
obrad. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

277/18 – Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2019 rok 
 
Prezentacji przedłożonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonał 
Daniel Wacinkiewicz – Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin oraz Magdalena 
Błaszczyk – Dyrektor Biuro Dialogu Obywatelskiego. Projekt uchwały stanowi 
załącznik nr 12 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 277/18 
 
za – 28  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie Programu 
współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok. Uchwała 
Nr I/4/18 stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

276/18 – ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Szczecin 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 276/18 
 
za – 29  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie ustalenia 
wynagrodzenia Prezydenta Miasta Szczecin. Uchwała Nr I/5/18 stanowi załącznik 
nr 15 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

274/18 – zmiany uchwały w sprawie diet oraz kosztów podróży radnych  
Rady Miasta Szczecin 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
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W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 274/18 
 
za – 28  przeciw - 0  wstrzym. – 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały 
w sprawie diet oraz kosztów podróży radnych Rady Miasta Szczecin. Uchwała 
Nr I/6/18 stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
 
Przewodniczący M. Wilkocki zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad  
projektu nr 283/18 w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz 
ich składów osobowych  
 
za - 27  przeciw - 0  wstrzym. - 0 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania projekt uchwały nr 283/18 został 
wprowadzony do porządku obrad. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: 
 

283/18 - powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin  
oraz ich składów osobowych 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały nr 283/18 
 
za - 28  przeciw - 0  wstrzym. - 0 
 
Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie powołania komisji 
stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych. Uchwała Nr I/7/18 
stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
 
 
Przystąpiono do realizacji punktu porządku obrad: 

 
Zamknięcie obrad. 
 
Przewodniczący obrad poinformował, że porządek obrad sesji został wyczerpany 
i oświadczył, że zamyka I sesję Rady Miasta Szczecin. 
 
 
 

Przewodniczący obrad 
 

Bazyli Baran 
 

Michał Wilkocki 
 
Protokołowała: 
 
Marta Klimek 
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