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Protokół  Nr  XVII/2020
z  sesji  Rady  Miasta  Szczecin

odbytej  w  dniu  28  kwietnia  2020  r.
(z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość)

Początek obrad w dniu 28 kwietnia 2020 r.:
- godz. 10.00
Zakończenie obrad:
- godz. 15.20

W dniu 28 kwietnia 2020 r. w sesji uczestniczyło 31 radnych. Lista obecności 
stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ponadto w sesji udział wzięli:
- Prezydent Miasta i jego zastępcy,
- Dyrektorzy Urzędu Miasta
oraz przedstawiciele mediów i mieszkańcy miasta.

Przystąpiono do realizacji punktu 1 porządku obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

R. Łażewska – Przewodnicząca obrad powitała na kolejnej XVII zwyczajnej sesji
Rady Miasta Szczecin: radnych, Prezydenta Miasta i jego zastępców, przedstawicieli 
Urzędu Miejskiego, mieszkańców miasta oraz przedstawicieli szczecińskich mas 
mediów.

Następnie Przewodnicząca obrad w oparciu o przedłożoną listę obecności 
stwierdziła, że obecnych jest 31 radnych, zatem obrady Rady będą prawomocne. 
Oświadczyła, że w związku z tym otwiera XVII zwyczajną sesję Rady Miasta 
Szczecin.

Przewodnicząca obrad przypomniała, że dwa dni temu była siedemdziesiąta piąta
rocznica polskiego Szczecina, a w dniu dzisiejszym jest okrągła data, kiedy prof. 
Piotr Zaremba przyjechał i przejął administrowanie Szczecinem.

Przystąpiono do realizacji punktu 2 porządku obrad:

2. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 28 
stycznia 2020 r.

R. Łażewska - Przewodnicząca obrad w związku z brakiem uwag do zapisów 
protokolarnych poddała jego zatwierdzenie pod głosowanie:

za – 27 przeciw – 0 wstrzym. – 1

W wyniku powyższego głosowania protokół został zatwierdzony.
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Przystąpiono do realizacji punktu 3 porządku obrad:

3. Złożenie ślubowania przez radnego.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 16 kwietnia 2020 r. -
stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

R. Łażewska - Przewodnicząca obrad odczytała 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.”, a następnie poprosiła radnego o powstanie i wypowiedzenie słowa 
„Ślubuję” z możliwością dodania słów „Tak mi dopomóż Bóg”.

R. Lewandowski – "Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg".

R. Łażewska - Przewodnicząca obrad ogłosiła 3 minuty przerwy.

Po przerwie:

Przystąpiono do realizacji punktu 4 porządku obrad:

4. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miasta. 

R. Łażewska - Przewodnicząca obrad zwróciła się do radnych z prośbą aby ten 
punkt przenieść na kolejną sesję, która odbędzie się w sali sesyjnej, ponieważ musi 
się odbyć głosowanie tajne.

M. Pawlicki - przypomniał, że na Prezydium były zupełnie inne ustalenia. Na sesji 
mieli być zgłoszeni kandydaci na Wiceprzewodniczącego Rady Miasta, a później 
miało się odbyć głosowanie korespondencyjne. Jest zaskoczony, że to co zostało 
ustalone na Prezydium teraz zostaje zmienione.

R. Łażewska - Przewodnicząca obrad stwierdziła, że w tym przypadku nie ma złej 
woli, jest to kwestia dotycząca zachowania warunków bezpieczeństwa. Uznała, że 
jeśli klub radnych Prawo i Sprawiedliwość zechce dzisiaj przedstawić swoją 
kandydaturę, to może to zrobić.

Ł. Tyszler - Przewodniczący klubu radnych Platformy Obywatelskiej zwracając się 
do radnego Marcina Pawlickiego stwierdził, że w obecnej sytuacji skomplikowaność 
metodologii tajnego głosowania powoduje, że jest to trochę abstrakcyjne. Uważa, że 
jeżeli klub radnych Prawa i Sprawiedliwości poda kandydaturę, to nawet jeśli to 
głosowanie nie może się odbyć teraz, to przed kolejnym posiedzeniem Rady Miasta 
Przewodnicząca mogłaby zaprosić kandydata na Prezydium jako gościa, który 
trochę w sposób nieformalny, ale jednak uczestniczyłby w prezydium. Radny jest 
chętny do wysłuchania i zaakceptowania kandydatury klubu radnych PiS.

M. Pawlicki - Przewodniczący klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości przedstawił 
kandydaturę radnej Stefanii Biernat na Wiceprzewodniczącą Rady Miasta Szczecin. 
Jest ona absolwentką Instytutu Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Fizyki oraz 
studiów podyplomowych jako menedżer oświaty. Całe jej życie zawodowe to praca z 
dziećmi i młodzieżą. Przez 26 lat pełniła funkcję dyrektora szkoły zawodowej oraz 
podstawowej. Jej duża wiedza oraz bogate doświadczenie życiowe i zawodowe, a 
także ogromna życzliwość w podejściu do ludzi, bezstronność, niezachwiane poglądy 
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moralne pozwoliły na dwukrotne pełnienie funkcji Przewodniczącej Komisji 
Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Zachodniopomorskim. Za swoje 
zasługi często nagradzana m.in. Nagrodą Prezydenta oraz odznaczeniem Złotym 
Krzyżem Zasługi. Aktywnie uczestniczy w życiu społecznym i politycznym. Zasiadała 
również w Radzie Miasta w pierwszej kadencji, do której weszła jako kandydat 
niezależny. W 2006 roku zrezygnowała z pracy zawodowej w związku z wyborem na 
radną Rady Miasta Szczecin z ramienia Prawa i Sprawiedliwości i do tej pory pełni 
tą funkcję. Przez 2 kadencje była Przewodniczącą Komisji Edukacji, pracowała i 
pracuje w Komisji Zdrowia, Komisji Bezpieczeństwa. Przez ostatni rok poprzedniej
kadencji była Przewodniczącą Rady Miasta. Podczas tej kadencji zorganizowała
Konwent Przewodniczących Rad Miast Wojewódzkich oraz doprowadziła do 
zakończenia prac nad statutem miasta i nad regulaminem pracy radnych na 
komisjach. Od 1995 roku zaangażowana w działalność Akcji Katolickiej w naszej 
Archidiecezji, gdzie od 4 lat jest Prezesem, a przez jedną kadencję była w Zarządzie 
Krajowym. Pani Stefania jest zaangażowana w życie politycznie. Jest
pełnomocnikiem komitetu Prawobrzeże, członkiem Krajowej Rady Politycznej oraz 
Wiceprezesem Zarządu Okręgowego. Prywatnie mężatka, mama oraz babcia 
wspaniałych wnuków.

R. Łażewska - Przewodnicząca obrad podziękowała za rekomendację z nadzieją, że 
formalności zostaną dopełnione na następnej sesji.

Przystąpiono do realizacji punktu 5 porządku obrad:

5. Informacja Prezydenta Miasta o podejmowanych działaniach w związku z 
ogłoszeniem na terenie Rzeczypospolitej stanu epidemii.

Piotr Krzystek – Prezydent Miasta pogratulował nowemu radnemu objęcia funkcji w
Radzie Miasta, a następnie przedstawił i omówił prezentację, która stanowi 
załącznik nr 3 do protokołu.

P. Słowik - wrócił do tematu Urzędu Pracy i wniosków składanych przez 
przedsiębiorców. Zdaniem radnego przedstawione dane są niepokojące. Jeśli 
przerabianych jest 150 wniosków dziennie, a jest ich 65.000, to zajmie ponad 400 
dni żeby je wszystkie przeprocesować, a wtedy już dawno może być po epidemii 
zanim przyjdzie pomoc dla przedsiębiorców. Zapytał ile osób w Urzędzie Pracy jest 
delegowanych do opracowania wniosków? Ile trwa opracowanie wniosku gdyż 150 
wniosków dziennie wydaje się bardzo małą liczbą. W tych dokumentach nie ma 
skomplikowanych kwestii poza oświadczeniami składanymi przez przedsiębiorców. 
Radny uważa, że należy przesunąć pracowników aby wnioski były szybciej 
załatwiane.
Uważa, że miasto powinno kłaść duży nacisk na to aby uprościć i przyśpieszyć 
realizację wniosków składanych przez przedsiębiorców po to, żeby mogli oni 
skorzystać z pomocy już teraz, a nie za rok.

P. Krzystek - Prezydent Miasta poinformował, że mówiąc o 150 wnioskach miał na 
myśli skuteczne wnioski, natomiast obróbce podlega znacznie więcej wniosków. W
większości obarczone są one mniejszymi lub większymi błędami, a to wymaga 
kontaktu z przedsiębiorcami i powoduje, że pracownik zajmuje się parunastoma
wnioskami, ale skutecznie wykonuje 3-4 dziennie. Ta skuteczność będzie się 
poprawiała. W tej chwili trwają rozmowy Pani Dyrektor z Sekretarzem Miasta gdyż 
chcą skierować do Urzędu Pracy grupę pracowników z Urzędu Miasta i wtedy 
skuteczność będzie wyższa. Załączników we wniosku jest sporo i nie wszyscy 
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dokładnie potrafią zastosować się do instrukcji więc dlatego potrzebują kontaktu z 
Urzędem Pracy.
Prezydent poinformował, że również przez Urząd Pracy będzie wypłacane wsparcie 
dla dopłat do pensji pracowników, a tutaj sprawa jest jeszcze bardziej 
skomplikowana, bo będzie jeszcze więcej problemów do rozwiązania i dlatego Urząd 
Pracy musi mieć wzmocnienie żeby zamknęli ten proces w terminie maksymalnie 2 
miesięcy. Jest to duże wyzwanie, ale Prezydent zapewnił, że zrobi wszystko aby to 
usprawnić.

M. Ussarz - radny ma kilka niepokojących wiadomości z domu pomocy społecznej i 
w związku z tym zadał Prezydentowi kilka pytań:

- czy to prawda, że personel miał otrzymać po 900 zł dodatkowo za pracę 
podczas epidemii (do tej pory część personelu się żali, że nie otrzymała, są 
osoby zatrudnione na tzw. śmieciówkach, atmosfera w domach pomocy 
społecznej wśród pracowników jest coraz bardziej napięta więc te osoby na 
"śmieciówkach" mogą zrezygnować z pracy),

- jak wygląda zabezpieczenie leków dla podopiecznych (podobno personel się 
martwi, że powoli zaczynają się braki),

- jaka jest sytuacja ze środkami bezpieczeństwa, maseczkami (podobno jakieś
stowarzyszenia dostarczają maseczki, radny im ogromnie podziękował),

- czy to prawda, że w DPS-ach nie działają termometry na wejściach (radny 
poprosił o interwencję w tej sprawie),

- czy prawdą jest, że pojawiła się propozycja busa, który będzie woził personel 
DPS-ów z domu do DPS-ów ponieważ dużo z tych osób korzysta z 
komunikacji miejskiej co jest dużym zagrożeniem, gdyż w łatwiejszy sposób 
mogą się zarazić?

Radny przypomniał, że na poprzedniej sesji proponował, aby pracownicy DPS-ów 
pracowali rotacyjnie co 2 tygodnie czyli 2 tygodnie bez wychodzenia z DPS-u pracuje 
pierwsza część, a następne dwa tygodnie druga część.

A. Kurzawa - zadała następujące pytania:
- czy będzie przewidziana dezynfekcja na przystankach komunikacji miejskiej i 

jakie są koszty tych działań,
- ile maseczek zostało rozdanych mieszkańcom Szczecina oraz kiedy będą 

kolejne dostawy, czy są wstępnie obliczone koszty tej akcji,
- czy będą fakultety dla uczniów ósmych klas szkół podstawowych przed 

ważnym dla nich egzaminem końcowym?

B. Baran - odnośnie informacji dotyczącej przeniesienia imprez związanych z dniami 
morza na koniec sierpnia radny zapytał czy Dni Rzeki Odry też będą przeniesione,
gdyż jego zdaniem druga połowa lipca, to będzie z wcześnie na organizowanie tego 
typu wydarzeń. Radny zapytał również czy pracownicy z Ukrainy, zatrudnieni w 
szczecińskich firmach wyjechali ze Szczecina i czy szczecińskie firmy sobie poradzą 
wychodząc z problemów?

P. Krzystek - Prezydent Miasta odnosząc się do wypowiedzi radnego Bazylego 
Barana poinformował, że jego zdaniem Dni Odry nie będzie, bo nic nie wskazuje na 
to żeby imprezy masowe w lipcu się odbywały. Formalnie nie jest to jeszcze 
odwołanie, bo rząd odnośnie miesiąca lipca nie podjął jeszcze żadnych decyzji. 
Najwcześniejsze terminy wydarzeń według Prezydenta Miasta będą w sierpniu, ale 
to też się może zmienić.
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Prezydent potwierdził, że parę tysięcy pracowników z Ukrainy wyjechało, a ich 
powrót będzie możliwy na zasadach, które określi rząd, dlatego, że jest to kwestia 
otwarcia granicy i kwarantanny, którą będą te osoby odbywać przed powrotem.
Odnośnie pytania radnej Agnieszki Kurzawy o fakultety dla ósmoklasistów 
Prezydent poinformował, że nie będzie fakultetów, bo mają oni lekcje on-line. 
Odnośnie maseczek - kończona jest dystrybucja pierwszych 25 tysięcy maseczek. 
Są one kupowane u lokalnych przedsiębiorców. W tej chwili zakupywane są 
następne maseczki i będą one sukcesywnie rozdysponowane. Najpierw było to 85+,
potem 75+, a aktualnie 65+. Nie wydaje się, żeby była konieczność dostarczenia
maseczek wszystkim mieszkańcom Szczecina dlatego, że widać na ulicach, iż
mieszkańcy Szczecina generalnie mają maseczki. Oczywiście jeżeli ktoś się zgłosi po 
maseczkę to w oddziałach Straży Miejskiej maseczki są dostępne i każdy 
mieszkaniec Szczecina ją dostanie. Miasto zadbało o seniorów, ponieważ nie 
wychodzą oni z domu, często mają problemy zdrowotne i są w grupie ryzyka.
Odnośnie dezynfekcji Miasta Prezydent poinformował, że dezynfekowane są środki 
komunikacji publicznej czyli te wszystkie miejsca (tak samo w urzędzie), które 
potencjalnie są dotykane przez mieszkańców Szczecina tj. klamki, wszystkie toalety 
w każdej instytucji miejskiej, wszystkie poręcze, siedziska w autobusach i
tramwajach. Nie są dezynfekowane przystanki ponieważ generalnie ich się nie 
dotyka. Aby dezynfekowanie przystanków było skuteczne należałoby przeprowadzać
je dwa razy na dobę, a to są ogromne środki i lepiej przeznaczyć je na dwa razy 
większe sprzątanie w szkołach gdy dzieci do nich wrócą, żeby ich toalety były 
dezynfekowane trzy razy dziennie, niż wylać to na chodniki.
Prezydent poinformował, że w sprawie DPS-ów wypowie się Dyrektor Wydziału 
Spraw Społecznych - Beata Bugajska.
Sytuacja w DPS-ach na dzień dzisiejszy jest opanowana. Rozważana była praca 
rotacyjna, ale tam pracują również matki dzieci. Mogłoby się zdarzyć, że znaczna 
część pracowników nie zaakceptowałaby takiego rozwiązania i poszła w opiekę nad 
dziećmi czy inne rozwiązania, a wtedy stracono by możliwość funkcjonowania. 
Rygory są tam dość mocno prowadzone już od początku marca.
Co do termometrów Prezydent stwierdził, że wszystko zależy od sposobu mierzenia i 
tak naprawdę temperatury nie powinno się mierzyć bezpośrednio na samym wejściu
tylko chwilę po wejściu i też nie na głowie tylko na szyi. Wszyscy pracownicy DPS 
mają świadomość odpowiedzialności stąd też nikt nie przychodzi w stanie gorączki.

B. Bugajska - Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych zauważyła, że od samego
początku trwania stanu epidemii wszyscy wyrażają duży niepokój związany 
z zabezpieczeniem najstarszych mieszkańców Szczecina przebywających w domach 
pomocy społecznej i myśli, że to naturalna emocja, która tak naprawdę wszystkich 
mobilizuje i sprawia, że koncentrują się mocno na zadaniach. Stwierdziła, że 
3 marca br. Prezydent zobowiązał Wydział do tego, żeby monitorować stan zdrowia 
podopiecznych, jak również zorganizować system odwiedzin. 7 marca wprowadzono 
zakaz odwiedzin, a wszystkie kluczowe procedury, do których 14 marca br.
zobowiązał Wojewoda były już do tego czasu opracowane. Sytuacja się rozwija więc 
również procedury dotyczące wejścia służb ratowniczych do DPS-u musiały zostać 
opracowane. Udawało się to wszystko przewidywać wcześniej, podobnie jak miejsca 
noclegowe (również dużo wcześniej przed rekomendacjami Minister Rodziny) są 
zarezerwowane i przygotowane dla każdego domu pomocy społecznej oddzielnie.
Wiadomo od wczoraj, że internaty muszą być przygotowane na matury, egzaminy 
zawodowe i już ta sytuacja jest rozwiązywana.
Jeżeli chodzi o dowóz pracowników to jeden z domów pomocy społecznej jeździ po 
tych pracowników, którzy muszą więcej niż jednym środkiem komunikacji dojeżdżać 
do pracy. Kwestie te są rozwiązywane na bieżąco. Dyrektorzy zostali zobowiązani do 
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tego, żeby szczególną troskę przykładać do rozmów. ze swoimi pracownikami tak, 
żeby wczuwać się w ich nastroje.
Rotacyjny system pracy został bardzo wcześnie poddany analizie i wówczas pojawił 
się największy problem taki, że nie ma możliwości wykonywania testów pomiędzy 
kolejnymi turami. Wiele osób nie jest gotowych do takiego systemu pracy z uwagi na 
swoją sytuację rodzinną. Pracownicy deklarują, że się zabezpieczają sanitarnie,
chronią na każdy możliwy sposób, troszczą się też o podopiecznych. Miasto 
zamierza przekazać tablety dla mieszkańców domu pomocy społecznej po to, żeby 
wzmocnić dotychczasowy kontakt z rodziną. Podjęto rozmowy z dyrektorami 
jednostek, których działalność została zawieszona w sferze pomocy społecznej np. 
Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej, Ośrodek Wsparcia dla Dzieci, Dorosłych i
Młodzieży na Jakuba Wujka, ale również o żłobkach miejskich w celu przygotowania 
kadry wspierającej pracowników domów pomocy społecznej. Siłami miasta 
zabezpieczone zostały środki niezbędne do bieżącego funkcjonowania. W pewnym 
momencie zostali zobowiązani przez Ministra do wydzielenia miejsc na kwarantannę 
czy wręcz się izolatoriów. Zostało to zrobione. Jest prowadzona kwarantanna dla 
osób, które wracają, bo przecież mieszkańcy domów pomocy społecznej dalej 
chorują i również z innych powodów muszą się znaleźć w szpitalach. Boją się 
kontaktów ze szpitalami i dlatego po każdorazowym powrocie ze szpitala 
mieszkaniec jest poddawany kwarantannie, mimo, że nie miał kontaktu i nie ma 
objawów wskazujących na chorobę.
Miasto liczy na to, że środki przekazywane przez Wojewodę będą większe, bo one w 
tej chwili nie są wystarczające. Otrzymali informację o podziale dotacji celowych z 
tych zapowiadanych przez Panią Minister Rodziny 20 000 000 zł. wsparcia na rzecz 
DPS. Dnia 24 kwietnia Szczecin otrzymał informację o przyznaniu 29.500 zł., z tym, 
że to nie są środki tak naprawdę na walkę z koronawirusem, a coroczne dotacje dla 
tych osób, które były umieszczone w DPS przed 2004 rokiem. Jest ich 41 i stąd ta 
kwota niespełna 30 tysięcy złotych. Żadnego innego wsparcia miasto nie otrzymało.
Pani Dyrektor stwierdziła, że będą myśleć o dodatkach dla pracowników domów 
pomocy społecznej bowiem ta grupa pracowników jest zawsze przedmiotem troski.

M. Ussarz - zapytał czy dodatek dla pracowników DPS-ów w kwocie 900 zł jest 
realny i jakie będą kryteria przyznawania?

B. Bugajska - Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych stwierdziła na dzień dzisiejszy 
nie było żadnego stanowiska Wydziału odnośnie o tej samej wysokości dodatku. To 
jest kompetencja dyrektora w ramach planu finansowego. Nie wie czy dodatki już 
zostały przyznane i w jakiej wysokości. Stwierdziła, że dyrektorzy zawsze mogli 
doceniać pracowników poprzez dodatki. Mogą to robić również teraz.

M. Ussarz - zapytał o umowy podpisywane z pracownikami domów pomocy 
społecznej. Poprosił aby wszystkie osoby zatrudnić na stałe i porządnie podejść do 
tego tematu.

B. Bugajska - Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych zapewniła, że porządnie 
podchodzą do wszystkich zadań w sferze społecznej. Poinformowała, że umowy są w 
kompetencji dyrektorów jednostek, a muszą oni weryfikować opiekunów i stąd 
pierwsza umowa jest podpisywana na czas próbny.

P. Krzystek - Prezydent Miasta stwierdził, że wszystkie kwestie zatrudnieniowe są w 
gestii kierownika jednostki. On ponosi pełną odpowiedzialność za tą sytuację i nikt 
tutaj nie będzie w żaden sposób wpływał na decyzje kierownika. On ma najlepsze 
rozeznanie w tym jaką umowę ma zawrzeć. Nie ma mowy o żadnych stałych czy 
czasowych dodatkach dla wszystkich w kwocie 900 zł. Dyrektorzy mają prawo 
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doceniać pracowników, którzy są bardzo zaangażowani i robią więcej niż inni
poprzez przyznanie dodatku w ramach budżetu jednostki.

U. Pańka - uważa, że po to powołuje się dyrektorów jednostek, żeby dyrektor 
wydziału nie wtrącał się w zarządzanie. On może kontrolować, może wspierać, ale to 
dyrektor DPS-u odpowiada, to on określa kryteria i on nagradza. Wie kto, ile i jak 
się angażuje, a już na pewno nie radni powinni w te kwestie wchodzić. W każdej 
jednostce jest okres próbny 3 miesiące zanim jest następna umowa. Radna ma 
nadzieję, że dyrektorzy jednostek nie będą kierowali się tym co przygotowuje rząd, 
jakie daje uprawnienia pracodawcom i będą się starać zachować jak najwięcej 
miejsc pracy.
Radna zapytała czy Prezydent Miasta rozważa możliwość udostępnienia części 
terenów zielonych (tak jak robią niektóre samorządy) na okres letni dla 
szczecińskich restauratorów bądź też innych podmiotów, które ewentualnie zgłoszą
się w celu odrobienia obecnie ponoszonych strat.

D. Jackowski - zapytała o możliwość zorganizowania posiłków dla pracowników 
szpitala psychiatrycznego przy ulicy Broniewskiego. Tam jest aktualnie 8 osób, 
które już przebywają w hotelu Dana i nie mają dostępu do ciepłych obiadów.

P. Krzystek - Prezydent Miasta odnośnie terenów zielonych poinformował, że Miasto 
będzie takie wnioski rozpatrywało i wesprze restauratorów.
W sprawie posiłków dla pracowników szpitala psychiatrycznego przy ulicy 
Broniewskiego Prezydent obiecał, że zajmie się tym tematem i na pewno znajdzie się 
rozwiązanie.

R. Sankiewicz - uważa, że Miasto powinno wejść w relację nie z hotelami, a z 
apartamentowcami, gdyż tam są aneksy kuchenne.

P. Krzystek - Prezydent Miasta poinformował, że są również do dyspozycji 
mieszkania miejskie.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

Przystąpiono do realizacji punktu 6 porządku obrad:

6. 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 4 do 
protokołu):

Wniosek Komisji ds. Inicjatyw Społecznych, Sportu i Młodzieży 
o wprowadzenie do porządku obrad Apelu w sprawie przeciwdziałania 
kryzysowi klimatycznemu

za - 21 przeciw - 7 wstrzym. - 1

W wyniku powyższego głosowania apel został wprowadzony do porządku obrad.

Wniosek Klubu radnych Koalicji Obywatelskiej o wprowadzenie do porządku 
obrad Apelu w sprawie pracowników transgranicznych
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za - 22 przeciw - 3 wstrzym. - 5

W wyniku powyższego głosowania apel został wprowadzony do porządku obrad.

Wniosek Przewodniczącej Rady Miasta o wprowadzenie do porządku obrad 
projektu uchwały nr 90/20 zmieniającego uchwałę w sprawie powołania 
komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych

za - 29 przeciw - 0 wstrzym. - 1

W wyniku powyższego głosowania projekt uchwały został wprowadzony do porządku 
obrad.

Więcej wniosków nie zgłoszono.

R. Łażewska - Przewodnicząca obrad oświadczyła, że po rozpatrzeniu wniosków 
przez Radę porządek obrad XVII zwyczajnej sesji jest następujący:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 28 stycznia 

2020 r.
3. Złożenie ślubowania przez radnego.
4. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miasta. 
5. Informacja Prezydenta Miasta o podejmowanych działaniach w związku z 

ogłoszeniem na terenie Rzeczypospolitej stanu epidemii.
6. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

- 40/20 - ustalenia cen urzędowych za przewozy taksówkami na obszarze 
Miasta Szczecina,

- Apel w sprawie przeciwdziałania kryzysowi klimatycznemu,
- Apel w sprawie pracowników transgranicznych,
- 79/20 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego 

nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością 
Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ulicy Sebastiana 
Klonowica, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 23/21 z obrębu 
2046,

- 80/20 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej 
własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. 
Kobaltowej, stanowiącej działkę numer 25/2 z obrębu ewidencyjnego numer 
4014,

- 81/20 - wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od cen netto nieruchomości 
gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie 
warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych,

- 82/20 - zasad udzielania stypendiów edukacyjnych uzdolnionym uczniom 
uczęszczającym do szkół na terenie Gminy Miasto Szczecin,

- 83/20 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie 
osiedle - boisko” w Szczecinie,

- 84/20 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum –
Brama Portowa 3” w Szczecinie,

- 85/20 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zawadzkiego 
- Klonowica 8” w Szczecinie,
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- 86/20 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Gumieńce – Południowa – rz. Bukowa 3” w Szczecinie,

- 87/20 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Pogodno – Wincentego Pola” w Szczecinie,

- 88/20 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Śródmieście Północ – P. Skargi, Felczaka” w Szczecinie,

- 89/20 - skargi na nieprawidłowe wykonywanie obowiązków przez 
kierownictwo Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi 
Szczecińskiej” przy ul. Romera 21/29 w Szczecinie,

- 90/20 - zmiany uchwały w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta 
Szczecin oraz ich składów osobowych.

8. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na nie.
9. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Szczecin z udzielonych ulg i umorzeń za 2019 

r.
10.Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Szczecin 
na rok 2019.

11.Sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2019 rok samorządowych 
instytucji kultury.

12.Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2019 rok 
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

13.Wolne wnioski i sprawy wniesione.
14.Zamknięcie obrad.

Przystąpiono do realizacji punktu 7 porządku obrad:

7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

Ścieżka do projektów uchwał stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

40/20 – ustalenia cen urzędowych za przewozy taksówkami na obszarze 
Miasta Szczecina

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu. Autopoprawka do projektu 
uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

R. Łażewska - Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Budżetu i 
Rozwoju pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały z autopoprawką.

B. Baran - bardzo się cieszy, że opłata zostanie podwyższona gdyż szczecińscy 
taksówkarze mają poczucie dużej krzywdy, bo właściwie są oni takimi najemnymi 
pracownikami właścicieli korporacji. Zdaniem radnego, ta zmiana polepszy ich 
warunki materialne.

D. Matecki - zaapelował o poparcie tego projektu uchwały. W Szczecinie od dawna 
są jedne z najniższych cen za taksówki więc projekt uchwały jest słuszny i zasadny.
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R. Stankiewicz - podziękował pani Danucie Falkowskiej za precyzyjne 
przedstawienie projektu uchwały na Komisji ds. Budżetu i Rozwoju. Radny uważa, 
że projekt uchwały jest jak najbardziej zasadny.

M. Żylik - również podziękował pani Danucie Falkowskiej za zaangażowanie w 
sprawę szczecińskich taksówkarzy. Dodał, że poprze projekt uchwały.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały nr 40/20 z autopoprawką

za – 30 przeciw - 0 wstrzym. – 0

Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie ustalenia cen 
urzędowych za przewozy taksówkami na obszarze Miasta Szczecina. Uchwała Nr 
XVII/553/20 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Danuta Falkowska - podziękowała za zrozumienie sprawy i podjęcie uchwały.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu apelu w sprawie:

przeciwdziałania kryzysowi klimatycznemu

Prezentacji przedłożonego apelu w imieniu projektodawców dokonał Mateusz 
Gieryga. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

W imieniu Klubów głos zabrali:

M. Pawlicki - Przewodniczący klubu radnych Prawo i Sprawiedliwość poinformował, 
że w imieniu klubu głos zabierze radny Marek Chabior, który jest klimatologiem, 
doktorem nauk o ziemi, byłym Wiceprezesem Stowarzyszenia Klimatologów 
Polskich.

M. Chabior - w imieniu klubu radnych Prawo i Sprawiedliwość zauważył, że w 
projekcie apelu są błędy językowe, niezgodne z prawdą stwierdzenia, a przede 
wszystkim jest pomieszanie pojęć przypominające żargon aktywistów ekologicznych. 
Radny uważa, że jeżeli Rada Miasta miałaby przyjmować taki apel, to jego autorzy 
powinni go skonsultować z radnymi i ze środowiskiem naukowym, by miał on 
większą powagę. Apel miesza kwestie środowiskowe z klimatem, skalę globalną z 
regionalną. Radny zastanawia się o co chodzi autorom pisząc o temperaturze w 
Suwałkach. Zauważył, że polska nie znajduje się w światowej czołówce emitentów 
CO2 - jest na 20 miejscu. Polska zajmuje dopiero 38 miejsce w emisji CO2 w 
przeliczeniu na jednego mieszkańca. W Unii Europejskiej wyższy wynik mają 
Luksemburg, Estonia, Czechy, Niemcy, Holandia i Belgia. Zdaniem radnego nie 
powinno się w apelu pomawiać Polski poprzez niezgodne z prawdą stwierdzenia. W 
ocenie radnego apel w takiej formie powinien zostać skierowany do największych 
emitentów CO2, do których w Europie należą Rosja i Niemcy, których jednak łączna 
emisja jest ponad cztery razy mniejsza niż Chin.
Radny zastanawia się dlaczego autorzy apelu nie chcą rozumieć i wspierać ochrony 
klimatu w duchu ONZ. Polska jest członkiem Unii Europejskiej i to Unii Europejska 
powinna udzielać wsparcia finansowego biedniejszym krajom takim jak Polska, 
które dodatkowo muszą ponosić gigantyczne koszty transformacji energetycznej. Z 
apelu wynika, że autorzy chcieliby wydrenować budżet państwa, który i tak poniesie 
gigantyczne koszty ratując gospodarkę w związku ze skutkami epidemii 
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koronawirusa. W okresie epidemii koronawirusa i kryzysu gospodarczego, który
dotknie Europę należy pamiętać o kosztach polityki klimatyczno-energetycznej. Do
2040 r. koszty te miały wynieść 500 mld. zł. Skoro Unia Europejska i państwa 
członkowskie wskazują na tak ogromne zagrożenie jakie niesie obserwowane 
ocieplenie klimatu to powinny Polskę wesprzeć technologicznie, a nie traktować 
Polski jako przymusowych importerów urządzeń OZE. Brakuje solidarności 
europejskiej, czego dobitnym przykładem jest gazociąg Nord Stream 1 i 2. Radny 
rozumie, że władze Szczecina są zainteresowane współfinansowaniem tych działań i
mają prawo oczekiwać wsparcia rządowego. Władze Miasta powinny określić w jaki 
sposób to miałoby się to odbyć. W Szczecinie brakuje realnego programu adaptacji 
do zmian klimatu. Radny chciałby się dowiedzieć co to jest "strategia klimatyczna 
Szczecina" gdyż takie sformułowanie znalazło się w apelu.
W Szczecinie należy w sposób znaczący przyspieszyć przyłączanie budynków, 
szczególnie w centrum, do miejskiej sieci ciepłowniczej. To już się dzieje, ale zbyt 
wolno, a w centrum miasta nie powinno być budynków ogrzewanych węglem. 
Bardzo dużo jest do zrobienia na osiedlach domków jednorodzinnych. Powinna być 
edukacja i surowe kary dla trucicieli. Reasumując radny może ten apel potraktować 
w kategoriach działania na szkodę Polski w toczących się negocjacjach w sprawie
zmiany zasad polityki klimatyczno-energetycznej oraz w związku z epidemią 
koronawirusa, która przyniesie dla Polski gigantyczne koszty. Uważa, że jeżeli apel 
ma być przyjęty, to powinien to być apel wspierający pozycję negocjacyjną Polski, bo 
przecież każdy kraj Unii Europejskiej chciałby mieć jak najlepsze warunki wsparcia 
w tych trudnych czasach i jednocześnie stanowić wyzwanie dla rządu żeby 
podejmował ambitne cele klimatyczne.

W dyskusji głos zabrali:

M. Biskupski - uważa, że jest ewidentny problem ze zmianami klimatu. Jeśli ktoś 
tego nie widzi i uważa, że 33 stopnie to fajna temperatura, to chyba coś nie tak.
Podziękował Młodzieżowemu Strajkowi Klimatycznemu, panu Mateuszowi Gierydze,
uważa, że zrobili bardzo dobrą robotę i będzie głosował za przyjęciem tego apelu. 
Namawiał radnych do poparcia apelu. Przed nami trudna przyszłość i musimy 
zacząć działać teraz, a nie czekać ani nie modlić się o deszcz, bo jak widać słabo to 
wychodzi.

D. Matecki - przytoczył fragment szczecińskiej gazety dotyczący wycięcia drzew na 
działce przez szczecińskiego radnego. Uważa, że zamiast podejmować apele można 
poprosić Przewodniczącą Rady Miasta o zorganizowanie radnym akcji "Sprzątanie 
lasów".

G. Zielińska - stwierdziła, że ten apel jest po to żeby lepiej się żyło i wzywa do 
działania.

L. Duklanowski - zauważył, że w Polsce już w roku 1921 były temperatury 
dochodzące do 40 stopni. Był okres w średniowieczu kiedy średnia temperatura w 
Europie była wyższa niż obecnie. To nie było spowodowane emisją dwutlenku węgla 
tylko aktywnością słońca. Natomiast w XVI i XVII wieku nastąpiło ochłodzenie 
klimatu. Radny jest za ochroną środowiska, ale to ciągłe opowiadanie o efekcie 
cieplarnianym oraz o tym, że główną przyczyną tego efektu jest Polska, wskazywanie 
na Polskę jest troszeczkę niewłaściwe. Poprosił żeby apel zmodyfikować tak żeby był
prawdziwy, a nie atakujący Polskę.

A Kurzawa - przypomniała, że rada miasta jest samorządem i nie należy cały czas 
skupiać się na polityce ogólnopolskiej. Radna Zielińska stwierdziła, że ten apel jest 
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wyzwaniem dla rady miasta, a już w pierwszym zdaniu jest napisane, że "Rada 
Miasta Szczecin apeluje do Parlamentu RP oraz Rady Ministrów RP czyli do władz 
ogólnopolskich. Podkreśliła, że priorytetem na dziś jest walka z koronawirusem, z 
pandemią, ze skutkami, które niedługo będą odczuwalne. Jeśli chodzi o politykę 
ogólnopolską radna przypomniała, że w ostatnich tygodniach Polska jako jeden z 
pierwszych krajów w Europie wystąpiła do ministrów klimatu Unii Europejskiej z 
inicjatywą do podtrzymywania dostaw inwestycji w kwestii odnawiania źródeł 
energii odnawialnych w Europie w trakcie i po pandemii. Także nie należy mówić, że 
władze ogólnopolskie nie podejmują działań, bo występują w Europie jako jedne z 
pierwszych. Najpierw trzeba pomyśleć o podejmowaniu działań zapewniających 
płynność finansową przedsiębiorcom aby przedsiębiorstwa mogły stanąć na nogi w 
dobie kryzysu gospodarczego, które często borykają się z wielkimi problemami, a nie 
zajmować się kryzysem klimatycznym, który też jest jednym z priorytetów rządu, ale
na chwilę obecną jest w kolejności następny po kryzysie gospodarczym.

P. Słowik - podziękował młodzieży za ten apel, za zaangażowanie, za to, że chcą i 
działają. Już od 15 miesięcy działają w Szczecinie, walczą o klimat, o to żeby 
zatrzymać katastrofę klimatyczną.
Przypomniał, że energia w Polsce w znacznej większości pochodzi z węgla i jest 
najbrudniejszą energią, jaką mamy w Europie. To są fakty. 45 000 Polek i Polaków 
tracimy rocznie z powodu zanieczyszczenia powietrza, z powodu smogu, z powodu 
tego co wytwarzamy poprzez palenie węglem w piecach, poprzez palenie innymi 
niezdrowymi (dla naszych płuc i naszego zdrowia) środkami.
Unia Europejska daje środki na transformację energetyczną tylko ciężko dawać i
dopychać nogą te środki i oczekiwać, że państwo je wykorzysta, a tak to wygląda od 
5 lat z Polską. Unia chce nam dać te środki, chce zasilić transformację energetyczną 
tylko obecny rząd nie chce środków wykorzystać należycie.
Przypomniał o 35 miliardach zł. na program "Czyste powietrze", z którego miało być 
wymienionych 4 000 000 pieców. Czy środki dotarły do nas? Unia prosi wręcz, aby
skorzystać z tych środków, musiała w końcu zmienić swoją decyzję, ponieważ 
Ministerstwo Środowiska nie przygotowało programu na czas. Wielokrotnie 
upominano o to żeby ten program przygotować. Zdaniem radnego należy się opierać
na faktach naukowych, na tym co jest i co się dzieje z klimatem, a nie na 
zabobonach, bo to co przed chwilą mówiono to głównie zabobony i wstyd radnemu
przed młodzieżą, która poniesie konsekwencje tej katastrofy. Poczują to jak będzie 
wyglądać planeta w związku z globalnym ociepleniem, w związku z suszami,
drastycznymi zmianami w pogodzie i tym, że nie będzie to planeta przyjazna do 
życia, ponieważ ją niszczymy, a zmiana na katastrofę klimatyczną jest faktem 
potwierdzonym przez kilkunaście tysięcy naukowców.
Za katastrofę klimatyczną odpowiadamy wszyscy, a przede wszystkim rządzący, 
którzy nie podejmują decyzji odpowiedzialnych, długofalowych, takich, które mają 
uchronić przed katastrofą, a nie takich, które tu i teraz politycznie się opłacają, bo 
mamy górników na utrzymaniu, bo mamy węgiel, który wykopujemy i nie patrzymy 
na to, że długofalowo będzie to dla nas śmiertelne. Nie tylko dla Polski, ale ogólnie 
globalnie. Dlatego, zdaniem radnego, trzeba przyjąć ten apel jednogłośnie i nie robić
polityki na naszym życiu i naszej planecie. Radny zaapelował o podjęcie apelu.

M. Ussarz - radny widzi wielką hipokryzję u części radnych Koalicji Obywatelskiej, 
bo w kampanii samorządowej bronili przed wycinką drzew przy inwestycji na 
Głębokim, a kiedy są już w radzie, to doprowadzili do tej wycinki.

D. Jackowski - rozumie podejście radnych PiS-u, bo to nikt inny jak właśnie PiS 
zabił OZE w Polsce. To PiS zabronił budowania wiatraków wprowadzając ustawę 
potocznie zwaną "10H". Do dziś dnia nie ma aukcji energii odnawialnych, możliwe 
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jest budowanie wyłącznie mikroinstalacji. Makroinstalacje dla przeciętnej osoby są 
niemożliwe, a to oznacza, że każdy z nas może wytwarzać prąd z paneli 
fotowoltaicznych tylko na własny użytek, ale nie może tej energii odsprzedawać do 
zakładów energetycznych, ponieważ URE to cały czas blokuje.
Odnośnie wypowiedzi radnego Chabiora stwierdziła, iż rozumie, że radny jest w tej 
dziedzinie dosyć zorientowany, ale to co opowiada to są dyrdymały. Omawiany jest 
apel młodych ludzi. Nie jest to doktorat. Mogą stosować pojęcia nie naukowe, nie 
jest to wiedza ekspercka, jak najbardziej radni muszą ten apel przyjąć. Jest on 
skierowany do odpowiedniego odbiorcy czyli Rządu RP. Radny Chabior mówił o 
likwidowaniu pieców w Szczecinie, to jest działanie w skali mikro, a jeżeli chcemy 
zmienić cokolwiek jeśli chodzi o nasz klimat musimy działać makro. Radna 
przytoczyła informacje z audycji w radiowej trójce dotyczące stanu wód w Polsce 
gdzie mówiono, że mamy do czynienia prawdopodobnie z klęską żywiołową jeżeli 
chodzi o stan wód w Polsce. Natomiast za wody w Polsce tj. 60% ich poboru 
opowiadają duże firmy, które wytwarzają energię z paliw kopalnych. Apelując do 
rządu RP apelują o zmianę sposobu wytwarzania energii elektrycznej, o zmianę 
również gospodarowania naszymi zasobami wody, bo my próbując oszczędzić wodę 
w kranie, nie podlewając trawników nie zmienimy nic. To wszystko jest w rękach 
rządzących i to oni te zmiany mogą spowodować.
Odnosząc się do wypowiedzi radnego Duklanowskiego stwierdziła, że dzięki temu, że 
w latach osiemdziesiątych naukowcy zaczęli apelować i informować o tym, że mamy 
do czynienia z dziurą ozonową ta dziura właśnie się zmniejszyła dlatego, że w 
tamtych latach wyeliminowano freon, zmieniono sposób wytwarzania lodówek, 
zmieniono spraye, to wszystko miało wpływ. Natomiast tutaj należy podjąć o wiele 
szersze kroki. I to, że mamy do czynienia ze zmianą klimatu to, że temperatura 
wzrasta gdzieś tam w Suwałkach czy w Szczecinie, to może nie jest tak odczuwalne, 
ale odczuwalne jest to na Antarktydzie gdzie topnieją lodowce, gdzie za 150 lat nie 
będzie ani jednego lodowca. W Stanach Zjednoczonych w Południowej Karolinie są 
pierwsi migranci klimatyczni. Są to osoby, które były zmuszone wyprowadzić się ze 
swoich domów i przenieść się na wyżej położone tereny. Podobnie jest w Anglii.
Wybrzeża Anglii również spadają po prostu do morza, ponieważ może pochłania ląd.
To powoduje, że ludzie muszą migrować. To samo czeka nasze miasto gdyż nasze 
położenie geograficzne jest takie, że jeżeli nie zrobimy nic, to wiele osób 
zgromadzonych na tej sesji będzie zmuszonych wyprowadzić się w inne rejony. 
Zaapelowała o przyjęcie apelu. Wszelkie działania, które zmierzą do poprawy 
sytuacji jest jak najbardziej oczekiwane.

R. Łażewska - Przewodnicząca obrad poinformowała, że radny Łukasz Tyszler zgłosił 
wniosek formalny o zamknięcie listy mówców.

M. Chabior - odnośnie dziury ozonowej radny stwierdził, że naukowcy informują, iż 
zmniejszanie dziury ozonowej spowodowane jest właśnie ociepleniem klimatu. W
latach 50 - 60-tych była ona tak duża ze względu na to, że klimat był wtedy 
chłodniejszy. A jeżeli chodzi o freon, to w latach sześćdziesiątych Stany
Zjednoczone, które wynalazły freon lobbowały właśnie za działaniami na rzecz 
likwidacji freonu jako tego, który odpowiada za dziurę ozonową, którą wtedy 
zaobserwowano nad Antarktydą.
Stwierdził, że w apelu znalazły się błędy, których nie powinno być w apelu, który ma 
przyjąć rada miasta. Uważa, że członkowie Platformy Obywatelskiej, którzy, 
zachęcili prawdopodobnie młodych ludzi do napisania tego apelu, mogli się 
skonsultować z naukowcami i mogli poprawić apel żeby nie zawierał takich 
rażących błędów. Uważa, że nie można głosować nad proponowaną treścią apelu i 
nie można go przyjąć.
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Radny przytoczył zapis w stanowisku "Polska plasuje się w niechlubnej czołówce 
światowych emitentów CO2, odpowiadając za ponad 10% emisji Unii Europejskiej,
dlatego konieczne są przemiany w sferze energetyki" i przypomniał, że w swoim 
wcześniejszym wystąpieniu wskazał, że Polska nie jest głównym emitentem, bo 
Polska w przeliczeniu na 1 mieszkańca zajmuje siódme miejsce, więc nie można 
pisać o tym, że jesteśmy w czołówce Unii Europejskiej. Radny zgadza się z tym, że 
warto taki apel przyjąć, że warto mobilizować rząd, Ministerstwo Środowiska,
Ministerstwo Klimatu, władze miasta Szczecina do działań na rzecz ochrony 
klimatu, ale to trzeba robić z sensem. Trzeba napisać tak, żeby to wyglądało ładnie i
składnie, tak żeby dało się to czytać, żeby ludzie później nie śmiali się z radnych, że 
przyjmujemy rzeczy nieprawdziwe i z błędami. Zaapelował o poprawienie apelu.

R. Łażewska - Przewodnicząca obrad poprosiła o zabranie głosu wnioskodawcę 
Apelu Klimatycznego - Mateusza Gierygę.

Mateusz Gieryga - odnosząc się do wypowiedzi radnych z klubu Prawo i 
Sprawiedliwość zastanawia się czy są świadomi tego co się dzieje, co nas spotyka, co 
widzimy np. w Narwi, Noteci, to, że rzeki, które jeszcze w zeszłym roku czy 2 lata 
temu wylewały dzisiaj po prostu nie istnieją, tych rzek nie ma. Są doliny, 
wyschnięte koryta. Widzimy to co się działo w Biebrzańskim Parku Narodowym. Pan 
Marek Chabior wspominał o florze, faunie oraz smogu i w związku z tym Pan 
Gieryga jest bardzo zaniepokojony, że doktor nauk o ziemi wspomina o smogu 
mówiąc o klimacie. Pomija fakt, że smog tak naprawdę działa dobrze na klimat, 
ponieważ jest mniejsza przepustowość promieni słonecznych poprzez cząsteczki.
Odnośnie dofinansowania z Unii Europejskiej poprosił o przypomnienie sobie czyja 
grupa Wyszehradzka zablokowała ustawę w Unii Europejskiej, a także Polska jako 
jedyny kraj, który odrzucił ustawę Rady Europy o transformacji energetycznej, gdzie 
Rada Europy dawała dofinansowanie i Polska jako jedyny kraj nie został do tego 
dopuszczony.
Radny Matecki wspominał o pustych apelach. Puste apele są dlatego, że jako młodzi 
są nierespektowani przez władzę i dlatego zgłosili się do magistratu o pomoc, o 
dotarcie do władzy.
Pan Leszek Duklanowski wspominał o ataku na Polskę. Ten apel został 
sformułowany tak żeby nie był stygmatyzujący. Nigdzie nie jest obrażany Rząd RP. 
Nigdzie nie jest napisane, że Rząd robi coś źle. Jest napisane, że działania są 
niewystarczające.
Nie ma kraju na świecie, który robi działania wystarczające. Taki sam apel można 
skierować w każdym państwie.
Odnośnie wypowiedzi na temat tego, że aktualnie ważniejsze są sprawy dotyczące
koronawirusa stwierdził "myjcie ręce, ale nie umywajcie rąk od odpowiedzialności".

E. Łongiewska-Wijas - zaproponowała odesłanie projektu apelu do wnioskodawcy 
dlatego, że Rada Miasta powinna dbać o powagę podejmowanych dokumentów.
Zaproponowała również aby za wnioskiem o odesłanie do wnioskodawcy stała 
jednocześnie prośba o skonsultowanie treści tego dokumentu ze środowiskiem 
akademickim. W Szczecnie jest świetnie funkcjonujący Wydział Nauk Ścisłych i 
Przyrodniczych. Wiele dokumentów, publikacji przed podjęciem jest 
konsultowanych, posiada często nawet recenzje naukowe. Myśli, że należy z tego 
skorzystać dlatego, że zarzucane jest operowanie złą terminologią i dokument może 
mieć znamiona wadliwie przygotowanego stanowiska przez radę. Zdaniem radnej o
ile młodzież może pozwolić sobie na operowanie językiem potocznym, to jednak 
Rada Miasta jest ciałem poważnym i nie może sobie pozwolić na przyjmowanie 
bałamutnych treści. Radna opowiada się za jakością i prosi o poddanie tego 
dokumentu konsultacji naukowej i wtedy przedstawienie go Radzie Miasta.
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Zgłosiła wniosek formalny o odesłanie projektu apelu do wnioskodawcy.

R. Łażewska - Przewodnicząca obrad zapytała radcę prawnego w jakiej kolejności 
należy przegłosować wnioski: zgłoszony przez radnego Tyszlera dotyczący 
zamknięcia listy mówców i przejścia do głosowania oraz radną Łongiewską-Wijas 
dotyczący odesłania projektu apelu do wnioskodawcy.

J. Martyniuk - radca prawny stwierdziła, że regulamin nie rozstrzyga kwestii 
wniosków formalnych i kolejności głosowania. Powinny one być głosowane 
bezpośrednio po zgłoszeniu. Wniosek radnego Tyszlera należy potraktować jako 
wniosek o zamknięcie listy mówców. Ponieważ dalej idącym wnioskiem jest wniosek 
radnej Łongiewskiej-Wijas o odesłanie projektu apelu do wnioskodawcy 
racjonalnym wydaję się przegłosowanie go jako pierwszego.

R. Łażewska - Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie wniosek formalny 
radnej Edyty Łongiewskiej-Wijas o odesłanie projektu apelu do wnioskodawcy

za - 10 przeciw - 19 wstrzym. - 1

W wyniku powyższego głosowania wniosek nie został przyjęty.

U. Pańka - stwierdziła, że przygotowane przez młodych ludzi stanowisko powinno 
być dla wszystkich budujące i należałoby za nie podziękować. W ONZ występuje 13-
letnia Szwedka, która mówi o ochronie klimatu i nikt nie cenzuruje jej wypowiedzi, 
podpisują się pod tym wybitne postaci.
Radna uważa, że wszyscy dbamy o oto, żeby środowisko lokalne, w którym 
funkcjonujemy, żyjemy, nasze miasto, nasze osiedle, nasze ulice i nasze ogrody były
czyste i takie działania są podejmowane przez szkoły, dyrektorów, uczniów czy 
rodziców. Przypomniała, że w Szczecinie przez wiele lat był tzw. program Kawka 
dopóki rząd Prawa i Sprawiedliwości nie zabrał pieniędzy z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i stracono możliwość wymiany pieców i dbanie o czyste 
powietrze.
Obecnie 80% Polskiej gospodarki energetycznej oparta jest na węglu. Niszczone są 
farmy wiatrowe. Radna poprze apel. Podziękowała młodym ludziom za jego 
przygotowanie. Jej zdaniem ochrona klimatu jest ponad podziałami politycznymi i 
regionalnymi.

J. Balicka - podziękowała za apel młodych osób. Będzie głosowała za jego 
przyjęciem jednakże zaniepokoiło radną to, że jest bardzo mało informacji na temat
tego jakie programy miasto Szczecin realizuje od kilku lat. Radna Pańka mówiła o 
programie Kawka 1 i 2, a od zeszłego roku w Szczecinie jest bardzo popularny w 
mieście program Mewa, który był cały finansowany z naszych podatków i cieszy się 
wielkim zainteresowaniem. W tym roku jest program Zefirek, który jest 
dofinansowany przez Marszałka. Rada Miasta Szczecin również bardzo dużo działa 
np. w lutym tego roku przyjęta została poprawka uchwały w sprawie planu
gospodarki niskoemisyjnej dla gminy miasto Szczecin. To jest program, który jest od 
kilku lat. Nie wszyscy radni o tym, wiedzą że prawie rok temu, w maju 2019 roku 
przyjęty został taki program w ramach dużego ogólnopolskiego programu "Wczujmy 
się w klimat" projekt pod nazwą "Plan adaptacyjny do zmian klimatu dla miasta 
Szczecin". To jest taki program, który ma prawie 100 stron i który mówi jakie są 
wytyczne, co miasto musi robić.
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M. Żylik - uważa, że należy cenić młodzież za podejmowanie różnych inicjatyw. 
Zdaniem radnego najważniejszą wartością omawianego apelu jest przymiotnik 
"młodzieżowa". Poinformował, że poprze projekt uchwały.

P. Jaskulski - Przewodniczący Komisji ds. Inicjatyw Społecznych, Sportu i Młodzieży 
wyraził swoje zdziwienie i zdumienie gdyż miał przekonanie, że temat kryzysu 
klimatycznego przed którym dzisiaj Miasto Szczecin jako Polska, a także cała Unia 
Europejska stoi będzie tematem który zyska przychylność wszystkich radnych, 
zwłaszcza radnych z klubu Prawa i Sprawiedliwości, zważywszy na to, że rząd Prawa 
i Sprawiedliwości jako pierwszy powołał Ministerstwo Klimatu, które właśnie za 
zadanie ma chronić nasz klimat.
Apel tematyczny jest tematem, nad którym Komisja pracowała ponad 3 miesiące i 
został dość dobrze przepracowany i w związku z tym zaapelował aby wszyscy 
zagłosowali za jego przyjęciem.

J. Posłuszny - poinformował, że poprze projekt uchwały.

M. Pawlicki - uważa, że proponowany apel jest próbą zwalenia na Rząd RP 
odpowiedzialności za to czego nie potrafi zdziałać koalicja rządząca. Radny odniósł 
się do wycinania drzew w Szczecinie. Poinformował, że klub radnych Prawa i 
Sprawiedliwości nie poprze projektu apelu.

R. Stankiewicz - uważa, że projekt apelu przypomina tanią demagogię o subtelnym 
podłożu politycznym. Stwierdził, że nasza piękna ziemia Gaja wchodzi w cykle,
okresy ocieplenia i ochłodzenia. Nie można mówić tutaj o jakimkolwiek kryzysie 
klimatycznym, dlatego że jesteśmy właśnie w tej chwili w fazie ocieplenia planety.
Jako ludzie i jako przemysł mamy na to niewielki wpływ. Mamy wpływ w minimalny 
sposób na tzw. ocieplenie cieplarniane. Efekt cieplarniany to nie jest to samo co 
kryzys klimatyczny. Mówi się o rzekach, w których jest mniej wody, a przecież od 3 
lat nie mamy śnieżnej zimy, a to powoduje, że stan wód gruntowych bardzo opadł.
Radny zaapelował do Pana Mateusza Gierygi aby ten apel zatytułował w 
następujący sposób "dramatyczna sytuacja u naszych niemieckich sąsiadów". 
Należy mieć świadomość jak wielki wpływ na nasz klimat mają nasi zachodni 
sąsiedzi. Oni korzystają z elektrowni również węglowych i to z najgorszego sortu 
węgla jakim jest brunatny odkrywkowy, więc ich elektrownie pracując pełną parą, 
dostarczają nam olbrzymich ilości zanieczyszczeń pyłów gdyż w Polsce przeważają 
wiatry południowo-zachodnie czyli nasi sąsiedzi eksportują nam olbrzymie ilości 
zanieczyszczenia i należy mieć tego świadomość.
Nie ma mowy o jakimkolwiek kryzysie klimatycznym, nasza ziemia wchodzi w fazę
ocieplenia. Potrwa to 200 - 300 lat i temperatury ponad 40 stopni będą się teraz 
zdarzały i nie jest to jakimś wielkim, niesamowitym wydarzeniem.

R. Łażewska - Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie wniosek formalny 
radnego Łukasza Tyszlera o zamknięcie listy mówców

za - 20 przeciw - 6 wstrzym. - 4

W wyniku powyższego głosowania wniosek został przyjęty.

Przewodnicząca obrad zarządziła głosowanie nad projektem apelu

za – 19 przeciw - 8 wstrzym. – 2
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Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła apel w sprawie przeciwdziałania 
kryzysowi klimatycznemu. Apel Nr 4/20 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

pracowników transgranicznych

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

W dyskusji głos zabrali:

E. Łongiewska-Wijas - stwierdziła, że Rada Miasta przyjmuje różne pozytywne 
stanowiska, ale zastanawia ją to, czy ktoś śledzi później ich skuteczność, czy ktoś 
śledzi co z tych stanowisk wynika, czy nie pozostaje to tylko jakimś symbolicznym 
gestem. Radnej wydaje się, że często jest tak, że radni przyjmują stanowisko, bo jest
ono bardzo łatwe do przyjęcia, a potem już do tematu się nie wraca i stanowisko to
w istocie niczego nie zmienia. Radną do tego pytania zainspirowała dzisiejsza 
wypowiedź Pana Prezydenta w której relacjonował dystrybucję maseczek dla 
mieszkańców. Sposób przekazywania całkiem zresztą racjonalny w tej wypowiedzi 
Pana Prezydenta, ale okazał się sprzeczny ze stanowiskiem Rady Miasta przyjętym 
na poprzedniej sesji gdzie przyjęto, że maseczki będą dystrybuowane dla wszystkich 
mieszkańców. Najbardziej radną zdziwiło to, że nie spotkało się to z żadną reakcją 
żadnego z radnych.

D. Matecki - zapytał inicjatorów w jaki sposób trzeba rozwiązać tę trudną sytuację 
ponieważ zarówno w Czechach jak i w Niemczech ilość osób zarażonych 
koronawirusem w tej chwili jest kilkukrotnie wyższa niż w Polsce.
Radny zastanawia się jak rozwiązać ten problem i co ten apel do Prezydenta ma dać, 
ponieważ to nie Prezydent ustala tego typu działania tylko rząd, więc to jest jakiś 
kolejny pusty apel. Radny jest jak najbardziej za tym, żeby znaleźć rozwiązanie, 
które pomoże pracownikom przygranicznym i pozwoli im normalnie dalej pracować,
ale poprosił o informacje jakie to są rozwiązania, żeby to bezpiecznie mogło być 
przeprowadzane.

D. Jackowski - poinformowała, że na dzień dzisiejszy jest taka sytuacja, że kierowcy 
tirów, busów mogą przekraczać granice naszego kraju bez żadnej kontroli. Nie są 
oni objęci żadną kwarantanną, nikt ich nie kontroluje, to są często osoby, które 
jadą począwszy od Hiszpanii przez Francję i przez pozostałe państwa europejskie. 
Tym samym mogą one ściągnąć całą zarazę do nas. W związku z tym blokowanie 
naszych mieszkańców, którzy pracują po stronie niemieckiej i odwrotnie oraz 
naszych uczniów uczących się po tamtej stronie jest nieprzemyślane.
Niemcy uruchomią już edukację i nasi uczniowie muszą pójść do szkoły. Mamy też 
nauczycielki po naszej stronie, które są zamknięte i jest to ogromny problem. Takie 
przepisy, które nakładają na te osoby obowiązkową dwutygodniową kwarantannę są 
nieprzemyślane i nieskuteczne. Te przepisy są dziurą w systemie. Z jednej strony 
objęte zakazem są osoby, które poruszają się w obrębie granicy, a nie objęte żadną
kontrolą są osoby, które przejeżdżają przez kilka państw. Tak więc rząd musi 
stworzyć systemowe rozwiązania, które w jakiś sposób ochronią nasz kraj. Na dzień 
dzisiejszy jest ogromna dziura w systemie. Kierowcy tirów przejeżdżają sobie bez 
żadnej kontroli i to jest właśnie niesprawiedliwość, ponieważ nie ma sensu 
blokować mieszkańców przygranicznych.
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P. Bartnik - zauważył, że problem tkwi w tym, iż toczy się dyskusja nie o Niemcach 
tylko o Polakach związanych ze Szczecinem. Z jednej strony są to obywatele 
Szczecina, którzy po prostu pracują po stronie niemieckiej, tak jak to wynika z 
proponowanego apelu, a z drugiej strony są to obywatele Polscy, którzy mieszkają 
na terenie powiatu po drugiej stronie granicy, a pracują w Szczecinie. W sumie jest
to kilka tysięcy rodzin po jednej i kilka tysięcy rodzin po drugiej stronie. W sumie 
kilkaset osób po jednej i kilkaset osób po drugiej stronie. Odległość między urzędem 
miasta, a Leknitz jest mniejsza niż między Prawobrzeżem, a Urzędem Miasta czyli 
geograficznie to nie jest tak daleko. Po drugiej stronie granicy mamy do czynienia 
tak naprawdę z wioskami lub bardzo małymi miastami typu Pasewalk, tam gdzie 
pracuje bardzo dużo polskich lekarzy czy pielęgniarek itd. Problem polega na tym 
żeby znaleźć rozwiązanie, które pozwoli tym ludziom powrócić do pracy. Tak jak do 
pracy chodzi bardzo wielu szczecinian mieszkających w Szczecinie i wykonujących
swoje obowiązki, bo tamci ludzie i po niemieckiej stronie i po polskiej stronie 
niestety musieli albo stracić pracę albo zawiesić swoje obowiązki wynikające z 
możliwości pełnienia pracy. Zaproponowano rozwiązanie polegające na
wprowadzeniu takiego małego ruchu granicznego, który by obejmował tylko 50 km 
od granicy po polskiej i po niemieckiej stronie i odbywałby się tylko na podstawie 
przepustki, którą wydawałby Wojewoda Zachodniopomorski. Przepustka 
dotyczyłaby tylko pracowników, a nie wszystkich ludzi, którzy chcieliby przekraczać
granice tych, którzy albo mieszkają po jednej albo po drugiej stronie i którzy jadą do 
pracy po prostu po jednej albo po drugiej stronie. To byłaby dosyć wąska grupa 
ludzi, która by się przemieszczała. Być może trzeba by było jeszcze powiązać także 
wykonywanie jakiś czynności medycznych, żeby ci ludzie przejeżdżali zdrowi co 
jakiś czas. Zdaniem radnego z tego co widać nie jest tak, że to jest problem nie do 
rozwiązania w państwie.

W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem apelu

za – 20 przeciw - 2 wstrzym. – 7

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie pracowników 
transgranicznych. Apel Nr 5/20 stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

79/20 – wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością 

Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ulicy Sebastiana 
Klonowica, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 23/21 z obrębu 

2046

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

R. Łażewska - Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Budownictwa i 
Mieszkalnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

W dyskusji głos zabrali:

M. Pawlicki - zapytał czy aktualizowane były wyceny nieruchomości, bo większość 
wycen nieruchomości było robione przed pandemią koronawirusa, a to ma bardzo 
duże znaczenie. Zaapelował aby się zastanowić nad ponowną wyceną. To nie jest 
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korzystny czas na sprzedaż gruntów, w dobie wstrzymania transakcji na rynku 
nieruchomości. Radny uważa, że lepiej wstrzymać się ze sprzedażą i wystawić 
nieruchomość za wyższą cenę.

W. Dąbrowski - chciałby aby zastanowić się nad tą uchwałą. Radny na Komisji ds. 
Budownictwa i Mieszkalnictwa wnioskował aby ją zdjąć z porządku obrad sesji i 
jeszcze raz przeanalizować, ale nie spotkało się to z przychylnością komisji. Na 
komisji nie uzyskano wyczerpujących informacji na temat tego terenu i radny 
poprosił Prezydenta żeby się odniósł do tej sprzedaży trochę szerzej.
Radnego boli eliminacja usług z tego terenu. Oczywiście to jest zgodne z planem 
zagospodarowania przestrzennego (radny nie głosował nad tym planem) i trochę go
to dziwi, bo hasło jest takie, że wszystko oddamy pod budownictwo, czyli za chwilę, 
wyeliminujemy stamtąd straż miejską, która została tam niedawno wprowadzona, a 
w następnej kolejności pewnie zajezdnię autobusową, a może i straż pożarną, bo 
będą tam osiedla mieszkaniowe i tym osiedlom taka działalność będzie 
przeszkadzała. Radny poprosił o wypowiedź dotyczącą straży miejskiej, bo ma ona 
około 30 jednostek taboru, korzystała z tych obiektów i w tej chwili ten tabor 
wyląduje na świeżym powietrzu, ewentualnie zostanie wybudowana, za kolejne 
pieniądze, jakaś wiata. Radny uważa, że w dzisiejszej dobie kiedy zainteresowanie i 
ceny będą niższe nierozsądne jest organizowanie przetargu w tym miejscu.

M. Ussarz - uważa, że do tego projektu uchwały powinna być opinia rady osiedla 
Zawadzkiego - Klonowica oraz Krzekowo - Bezrzecze gdyż ta działka znajduje się na 
granicy dwóch osiedli. Jest to bardzo kluczowa działka inwestycyjna. W planie 
budowy jest tam nowa Nowoszeroka. Rada osiedla Krzekowo - Bezrzecze jest 
zaniepokojona tą sytuacją.

M. Latkowska - Dyrektor Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami odnośnie 
Straży Miejskiej oraz Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego poinformowała, że od 
samego początku obie jednostki miały pełną świadomość i jasność, że zajmowanie 
tych pomieszczeń ma charakter tymczasowy. Jeszcze wczoraj prowadzone były 
rozmowy z komendantem straży miejskiej i uzyskano informację, że mają 
rozwiązanie tej sytuacji. Tak samo finalizowane są sprawy przeniesienia lokalizacji 
magazynu ZDiTM-u. Niebawem temat będzie zakończony.
Odnośnie wyceny Pani Dyrektor poinformowała, że przed wyrażeniem zgody przez 
radę miasta w przypadkach terenów inwestycyjnych nie są wykonywane wyceny.
Wycena jest wykonywana dopiero po uzyskaniu zgody rady miasta. Jedyne 
przypadki, kiedy wycena jest wykonywana wcześniej, to są działki, od których 
udzielana jest bonifikata, bo radni muszą mieć świadomość od jakiej kwoty i w 
jakim procencie tą bonifikatę udzielają. Poinformowała. że zainteresowanie nie tylko 
w tym miejscu, ale w innych częściach miasta zabudową mieszkaniową,
wielorodzinną nie słabnie i raczej nie będzie słabło wg wszelkich prognoz.
Odnosząc się do fragmentu działki, o której wspominał radny Ussarz
poinformowała, że teren inwestycyjny ma prawie 27 989 metrów. Fragment działki,
który jest w innej jednostce planistycznej, wyłączony z zabudowy liniami 
nieprzekraczalnym zabudowy ma powierzchnię 845 m, więc przy tej skali, przy tak 
niewielkim fragmencie, który nie podlega zabudowie decyzja drugiej rady osiedla nie 
ma znaczenia.

M. Bagiński - stwierdził, że nie należy ograniczać inwestycji, bo trzeba pomóc 
szczecińskim przedsiębiorcom.

W. Dzikowski - Przewodniczący Komisji ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa 
poinformował, że grunt, który jest wystawiony do sprzedaży w trybie przetargu 
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nieograniczonego był ujęty w wykazie gruntów do sprzedaży i był brany pod uwagę 
podczas planowania budżetu miasta na ten rok.

M. Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta poinformował, że nie przewiduje się 
jakiegoś drastycznego spadku cen wartość nieruchomości i co ciekawe jeżeli chodzi 
o rynek finansowy jest nadmiar gotówki na rynku. Wręcz jest ryzyko ze strony tych
inwestorów, którzy posiadają gotówkę co do tego, że straci ona na swojej wartości 
np. na skutek procesów inflacyjnych lub innych zjawisk i chcą ją lokować.
Odnośnie wypowiedzi radnego Dąbrowskiego Prezydent uważa, że te nieruchomości
są na tyle wartościowe, że nie powinny mieć przeznaczenia takiego jak stare 
hangary i miejsca magazynowe.
Prezydent zapewnił, że zajezdnia autobusowa Spółki Klonowica nie będzie nigdzie 
przenoszona, będzie w tamtym miejscu i będzie dostosowana do autobusów 
elektrycznych.

W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 79/20

za – 21 przeciw - 7 wstrzym. – 3

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości 
gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej 
w Szczecinie przy ulicy Sebastiana Klonowica, oznaczonej w ewidencji gruntów jako 
działka nr 23/21 z obrębu 2046. Uchwała Nr XVII/554/20 stanowi załącznik nr 14
do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

80/20 – wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej 
własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. 

Kobaltowej, stanowiącej działkę numer 25/2 z obrębu ewidencyjnego numer 
4014

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 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 80/20

za – 28 przeciw - 0 wstrzym. – 3

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości 
gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej 
w Szczecinie przy ul. Kobaltowej, stanowiącej działkę numer 25/2 z obrębu 
ewidencyjnego numer 4014. Uchwała Nr XVII/555/20 stanowi załącznik nr 16 do 
protokołu.
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

81/20 – wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od cen netto nieruchomości 
gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie 

warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 17 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 81/20

za – 27 przeciw - 0 wstrzym. – 4

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia 
zgody na udzielnie bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych 
sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków 
zagospodarowania nieruchomości przyległych. Uchwała Nr XVII/556/20 stanowi 
załącznik nr 18 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

82/20 – zasad udzielania stypendiów edukacyjnych uzdolnionym uczniom 
uczęszczającym do szkół na terenie Gminy Miasto Szczecin

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

R. Łażewska - Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Edukacji 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

W dyskusji głos zabrali:

B. Baran - podziękował Wydziałowi Oświaty za przygotowanie, mimo pandemii, całej
procedury dotyczącej stypendiów dla uzdolnionych uczniów. Wyraził ogromne 
zadowolenie i satysfakcję, że minęły czasy kiedy dzielono uczniów szczecińskich 
szkół na jakieś sorty, bo pamięta, że było przydzielanie nagród albo stypendiów
uczniom szczecińskich szkół, którzy są mieszkańcami Szczecina natomiast około 
6000 uczniów z innych gmin, którzy dojeżdżali albo mieszkali w internatach było tej 
możliwości pozbawionych.

W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 82/20

za – 30 przeciw - 0 wstrzym. – 0

Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zasad udzielania 
stypendiów edukacyjnych uzdolnionym uczniom uczęszczającym do szkół na terenie 
Gminy Miasto Szczecin. Uchwała Nr XVII/557/20 stanowi załącznik nr 20 do 
protokołu.
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

83/20 – miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie osiedle -
boisko” w Szczecinie

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 21 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 83/20

za – 28 przeciw - 0 wstrzym. – 1

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie osiedle - boisko” w Szczecinie. 
Uchwała Nr XVII/558/20 stanowi załącznik nr 22 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

84/20 – miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum –
Brama Portowa 3” w Szczecinie

Prezentacji przedłożonego projektu uchwały w imieniu Prezydenta Miasta dokonała 
Zofia Fiuk-Dymek - Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta. Projekt 
uchwały stanowi załącznik nr 23 do protokołu.

R. Łażewska - Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Budownictwa i 
Mieszkalnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

W dyskusji głos zabrali:

R. Stankiewicz - zapytał o czas realizacji inwestycji.

M. Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta poinformowała, że jak tylko zostanie 
podjęta zmiana, to inwestor przystąpi do realizacji. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 84/20

za – 20 przeciw - 4 wstrzym. – 6

R. Łażewska - zawnioskowała o reasumpcję głosowania.

Głosowanie nad wnioskiem o reasumpcję głosowania wniosek o reasumpcję 
głosowania

za - 26 przeciw - 1 wstrzym. - 2

W wyniku powyższego głosowania wniosek został przyjęty.

Reasumpcja głosowania nad projektem uchwały nr 84/20
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za - 18 przeciw - 3 wstrzym. - 10

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum – Brama Portowa 3” 
w Szczecinie. Uchwała Nr XVII/559/20 stanowi załącznik nr 24 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

85/20 – miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zawadzkiego -
Klonowica 8” w Szczecinie

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 25 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 85/20

za – 28 przeciw - 0 wstrzym. – 3

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego „Zawadzkiego - Klonowica 8” w Szczecinie. 
Uchwała Nr XVII/560/20 stanowi załącznik nr 26 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

86/20 – przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Gumieńce – Południowa – rz. Bukowa 3” w Szczecinie

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 27 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 86/20

za – 30 przeciw - 0 wstrzym. – 1

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce –
Południowa – rz. Bukowa 3” w Szczecinie. Uchwała Nr XVII/561/20 stanowi 
załącznik nr 28 do protokołu.
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Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

87/20 – przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Pogodno – Wincentego Pola” w Szczecinie

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 29 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 87/20

za – 30 przeciw - 0 wstrzym. – 0

Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pogodno –
Wincentego Pola” w Szczecinie. Uchwała Nr XVII/562/20 stanowi załącznik nr 30
do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

88/20 – przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Śródmieście Północ – P. Skargi, Felczaka” w Szczecinie

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 31 do protokołu.

R. Łażewska - Przewodnicząca obrad poinformowała, że Komisja ds. Budownictwa i 
Mieszkalnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 88/20

za – 30 przeciw - 0 wstrzym. – 0

Rada Miasta Szczecin jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście 
Północ – P. Skargi, Felczaka” w Szczecinie. Uchwała Nr XVII/563/20 stanowi 
załącznik nr 32 do protokołu.

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

89/20 – skargi na nieprawidłowe wykonywanie obowiązków przez 
kierownictwo Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi 

Szczecińskiej” przy ul. Romera 21/29 w Szczecinie

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 33 do protokołu.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały nr 89/20

za – 23 przeciw - 0 wstrzym. – 5
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Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie skargi na 
nieprawidłowe wykonywanie obowiązków przez kierownictwo Domu Pomocy 
Społecznej „Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej” przy ul. Romera 21/29 
w Szczecinie. Uchwała Nr XVII/564/20 stanowi załącznik nr 34 do protokołu.

R. Łażewska - Przewodnicząca obrad ogłosiła 5 minut przerwy.

Po przerwie:

Ł Tyszler - Przewodniczący klubu radnych Koalicja Obywatelska poprosił o 10 
minut przerwy.

Po przerwie:

Przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie:

90/20 – zmiany uchwały w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta 
Szczecin oraz ich składów osobowych

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 35 do protokołu. Zgłoszone poprawki 
stanowią załącznik nr 36 do protokołu.

R. Łażewska - Przewodnicząca obrad poinformowała, że po rozesłaniu radnym 
propozycji poprawek do projektu uchwały zgłosił się jeszcze radny Jan Posłuszny do 
pracy w Komisji Rewizyjnej. W związku z tym, najpierw zostaną przegłosowane trzy 
pierwsze propozycje poprawek, a czwarta dotycząca zgłoszenia dwóch radnych do 
Komisji Rewizyjnej gdzie jest tylko jedno miejsce będzie głosowana alternatywnie. 
Na końcu zostanie przegłosowany projekt uchwały wraz z przyjętymi poprawkami.

E. Łongiewska-Wijas - nie zgodziła się z tokiem prac nad projektem uchwały 
zaproponowanym przez Przewodniczącą obrad. Uważa, że głosowanie dotyczące 
wprowadzenia radnego do Komisji Rewizyjnej powinno być tajne gdyż w statucie jest 
zapis mówiący o tym, że głosowania personalne są tajne.

Przewodnicząca obrad rozpoczęła głosowania nad poszczególnymi poprawkami:

Głosowanie nad propozycją poprawki nr 1 dotyczącą wstąpienia radnej 
Dominiki Jackowski do Komisji ds. Inicjatyw Społecznych, Sportu i Młodzieży

za - 28 przeciw - 0 wstrzym. - 2

W wyniku powyższego głosowania poprawka została przyjęta.

Głosowanie nad propozycją poprawki nr 2 dotyczącą wstąpienia radnego 
Łukasza Kadłubowskiego do Komisji ds. Inicjatyw Społecznych, Sportu 
i Młodzieży

za - 29 przeciw - 0 wstrzym. - 1

W wyniku powyższego głosowania poprawka została przyjęta.



26

Głosowanie nad propozycją poprawki nr 3 dotyczącą rezygnacji radnej Marii 
Magdaleny Herczyńskiej z prac w Komisji ds. Kultury

za - 29 przeciw - 0 wstrzym. - 0

W wyniku powyższego głosowania poprawka została przyjęta.

R. Łażewska - Przewodnicząca obrad poprosiła radcę prawnego o informację na 
temat tego jak prawidłowo przeprowadzić głosowanie alternatywne nad propozycją 
poprawki nr 4.

J. Martyniuk - radca prawny odnośnie wypowiedzi radnej Łongiewskiej-Wijas 
zwróciła uwagę na to, że głosowanie tajne w regulaminie rady miasta jest 
przewidziane tylko wtedy kiedy stanowi tak ustawa o samorządzie gminnym. 
Ustawa bardzo precyzyjnie określa przypadki wyłączenia jawności głosowań w 
przypadku głosowań personalnych. Jeżeli chodzi o składy komisji, głosowanie jest 
jawne i w tym przypadku głosowanie również powinno być jawne. Jawność 
głosowań jest zasadą i ograniczyć może je tylko ustawa, dlatego też tutaj to 
głosowanie również będzie przeprowadzone w sposób jawny. Natomiast jeżeli chodzi 
o sposób głosowania, jeżeli są dwie wersje poprawek rozstrzyga o tym § 44 ust. 2 
regulaminu, który stanowi, że kolejność głosowania wniosków w sprawach
dotyczących projektów uchwał jest następująca: jeżeli mamy dwie wersje poprawek 
głosujemy nad każdą z wersji poprawek "za", "przeciw", "wstrzymuję się" przy czym 
radny może oddać tylko jeden głos "za". W związku z tym w pierwszej kolejności 
Pani Przewodnicząca podda pod głosowanie pierwszą z wersji poprawek, następnie 
drugą z wersji, a każdy z radnych odda jeden głos "za". Przy czym ta wersja z 
poprawek przejdzie, która otrzyma większą liczbę głosów "za".

E. Łongiewska-Wijas - uważa, że wchodzi się w jakieś niewłaściwe zachowanie, złą 
praktykę, ponieważ zgłosiła się do Komisji Rewizyjnej między godziną 11 a 12 i 
dopiero gdy wpłynęła uchwała z poprawkami radni Koalicji Obywatelskiej zobaczyli, 
że składa akces do Komisji Rewizyjnej. Nie bez znaczenia jest układ głosów w tej 
komisji. W czasie przerwy technicznej radni Koalicji Obywatelskiej zgłosili 
kandydaturę swojego kolegi z koalicji. Wszystko oczywiście w celu uniemożliwienia 
radnej pracy w komisji, do której się zgłosiła. Jest jedyną radną niezależną. Jeśli 
przejdzie kandydatura radnego Posłusznego do tej komisji to rozkład sił będzie 
kształtował się w ten sposób, że radnych Koalicji Obywatelskiej będzie w tej komisji 
5, a radnych opozycji - 2. Radna uważa, że jest to działanie celowe, które ma
zmierzać do tego, żeby jako radna niezależna nie mogła pracować w tej komisji, a jej 
zdaniem jako radna niezależna powinna mieć prawo pracy w tej komisji. Zwróciła
się do radnych z prośbą o wsłuchanie się w jej prośbę i głosowanie za jej osobą.

Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie propozycję poprawki nr 4
(wariant 1) dotyczącą wstąpienia radnej Edyty Łongiewskiej-Wijas do Komisji 
Rewizyjnej

za - 7 przeciw - 7 wstrzym. - 16

Następnie Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie propozycję poprawki nr 
4 (wariant 2) dotyczącą wstąpienia radnego Jana Posłusznego do Komisji 
Rewizyjnej

za - 18 przeciw - 3 wstrzym. - 9
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W wyniku powyższego głosowania alternatywnego do Komisji Rewizyjnej wstąpił 
radny Jan Posłuszny.

Następnie Przewodnicząca obrad zarządziła głosowanie nad projektem uchwały nr 
90/20 wraz z poprawkami

za – 24 przeciw - 2 wstrzym. – 4

Rada Miasta Szczecin większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz 
ich składów osobowych. Uchwała Nr XVII/565/20 stanowi załącznik nr 37 do 
protokołu.

Zestawienie zbiorcze głosowań stanowi załącznik nr 38 do protokołu.

Przystąpiono do realizacji 8 punktu porządku obrad:

8. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na nie.

Wykaz interpelacji i zapytań radnych zgłoszonych na sesji Rady Miasta oraz w 
okresie międzysesyjnym stanowi załącznik nr 39 do protokołu.

M. Pawlicki - zgłosił interpelację: "Szanowny Panie Prezydencie, w ostatnich 
tygodniach sytuacja wielu instytucji diametralnie się zmieniła przez pandemię 
koronawirusa. Dotarły do nas niepokojące informacje dot. przychodni przy ul. 
Staromłyńskiej, z których wynika, że obecny stan jest niezwykle trudny dla lekarzy i 
pracowników tej placówki. Przedstawione zostały nam problemy przychodni, które 
w ciągu ostatnich dwóch miesięcy są dla wielu ekstremalne i niedługo mogą 
skutkować zamykaniem gabinetów. Z informacji wynika, że lekarze wynajmujący 
gabinety przeprowadzają remonty bez partycypacji kosztów przez spółkę miejską 
Nieruchomości i Opłaty Lokalne, a pomimo to podwyższane są im opłaty za 
dzierżawę. Personel ponadto przekazuje, że regularnie opłacają czynsze od wielu lat, 
a w obecnej sytuacji, od blisko dwóch miesięcy, nie mają żadnych dochodów. W 
placówce znajdują się gabinety dermatologów, okulistów, laryngologów, ginekologów, 
czy też stomatologów. Wymagane zabezpieczenia w celu realizowania usług 
medycznych w czasie pandemii generuje niebotyczne koszty dla lekarzy, dla 
przykładu: paczka rękawiczek to 80 zł, kombinezon jednorazowy 200 zł. W związku 
z powyższym, zakładając duże prawdopodobieństwo, że takie standardy zostaną z 
nami na dość długi okres, gabinety lekarskie zostaną zamknięte z powodu zbyt 
wysokich kosztów utrzymywania działalności. Lekarze podkreślają, że to nie oni są 
na pierwszym planie, ale pacjenci, którzy powinni mieć dostęp do podstawowego 
leczenia. Zależy im na wykonywaniu rzetelnie pracy, ale muszą mieć do tego 
zapewnione odpowiednie warunki. W związku z opisaną sytuacją kierujemy prośbę 
o wyjaśnienie następujących spraw: - jakie są wpływy z czynszów od dzierżawców 
w przychodni przy ul. Staromłyńskiej do spółki NIOL (ze wskazaniem każdego roku, 
od 2015)? - jak wykorzystywane są pieniądze z czynszów przez NIOL?(z podaniem 
wykonanych remontów i ich kosztów) - w jaki sposób przeprowadzane jest 
sprzątanie i odkażanie wszystkich pomieszczeń wspólnych przychodni oraz jaki 
podmiot za to odpowiada? Jednocześnie, dbając o jak najwyższe standardy życia 
naszych mieszkańców, ochronę miejsc pracy lokalnych przedsiębiorców, ale przede 
wszystkim doceniając personel medyczny, który często musi wiele poświęcić dla 
dobra innych, kierujemy prośbę o umorzenie czynszów w przychodni przy ul. 
Staromłyńskiej oraz podjęcie innych działań wspierających placówkę. Lekarze, 
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będący na pierwszej linii frontu, niejednokrotnie narażając swoje zdrowie, teraz, 
bardziej niż kiedykolwiek potrzebują pomocy ze strony miasta."

M. Chabior - interpelował w sprawie informacji odnośnie działań dotyczących 
ochrony klimatu jakie miasto Szczecin zaplanowało podjąć zgodnie ze strategią 
klimatyczną Szczecina. Radny chciałby również zapoznać się ze strategią 
klimatyczną Szczecina.

Odpowiedzi na zgłoszone zapytania i interpelacje zostaną udzielone radnym na 
piśmie.

Przystąpiono do realizacji 9 punktu porządku obrad:

9. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Szczecin z udzielonych ulg i umorzeń za 
2019 r.

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Szczecin z udzielonych ulg i umorzeń za 2019 r.
stanowi załącznik nr 40 do protokołu.

Pytań i uwag nie było.

Przystąpiono do realizacji 10 punktu porządku obrad:

10. Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 
dla Miasta Szczecin na rok 2019.

Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Szczecin na 
rok 2019 stanowi załącznik nr 41 do protokołu.

Pytań i uwag nie było.

Przystąpiono do realizacji 11 punktu porządku obrad:

11. Sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2019 rok 
samorządowych instytucji kultury.

Sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2019 rok samorządowych
instytucji kultury stanowi załącznik nr 42 do protokołu.

Pytań i uwag nie było.

Przystąpiono do realizacji 12 punktu porządku obrad:

12. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2019 rok 
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2019 rok samodzielnych 
publicznych zakładów opieki zdrowotne stanowi załącznik nr 43 do protokołu.
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Pytań i uwag nie było.

Przystąpiono do realizacji punktu 13 porządku obrad:

13. Wolne wnioski i sprawy wniesione.

R. Łażewska - poprosiła kluby radnych o zgłoszenie kandydata na Przewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej.

S. Biernat - podziękowała za obdarzenie ją zaufaniem i zgłoszenie jej kandydatury 
na Wiceprzewodniczącą Rady Miasta Szczecin. Jednocześnie zapewniła wszystkich, 
że jeżeli zostanie jej powierzona ta funkcja, to dołoży wszelkich starań aby pełnić 
funkcję dobrze ku zadowoleniu wszystkich.

Więcej wolnych wniosków i spraw wniesionych nie zgłoszono.

Przystąpiono do realizacji punktu 14 porządku obrad:

14. Zamknięcie obrad.

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

Przewodnicząca obrad

Renata Łażewska
Protokołowała:

Edyta Sowińska


