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Istniejący model samorządu terytorialnego określa ustawa z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym.

Zgodnie z tą ustawą Rada Miasta jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. Kadencja 

jej trwa cztery lata licząc od dnia wyboru. W ściśle określonych przez prawo granicach Rada 

Miasta decyduje o najważniejszych sprawach dla Miasta i jego mieszkańców.

Do jej właściwości należy m.in.

- uchwalanie statutu gminy,

- powołanie i odwołanie skarbnika gminy oraz sekretarza gminy – na wniosek wójta 

(prezydenta),

- uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz 

podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium wójtowi 

(prezydentowi) z tego tytułu,

- uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

- uchwalanie programów gospodarczych,

- ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych (rad osiedli),

- podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres 

zwykłego zarządu dotyczących: określania zasady nabycia, zbycia i obciążania 

nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy 

lata, zaciągania długoterminowych pożyczek, emitowania obligacji, określenia wysokości 

sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,

- podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych

w odrębnych ustawach,

- nadanie honorowego obywatelstwa gminy,

- podejmowanie uchwał w zakresie udzielania stypendiów dla uczniów,

- podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz 

wznoszenia pomników,

- kontrolowanie działalności wójta (prezydenta), gminnych jednostek organizacyjnych oraz 

jednostek pomocniczych gminy; w tym celu powołuje komisje rewizyjną,

- stanowienie aktów prawa miejscowego obowiązującego na terenie gminy w formie 

uchwał.

Organem wykonawczym gminy jest Prezydent Miasta. Kadencja Prezydenta rozpoczyna 

się w dniu rozpoczęcia kadencji Rady Miasta i upływa z dniem upływu kadencji Rady. 



3

Zgodnie z art. 30 ustawy o samorządzie gminnym, prezydent wykonuje uchwały rady gminy

i zadnia gminy określone przepisami prawa, a w szczególności:

- przygotowuje projekty uchwał rady gminy,

- określa sposoby wykonywania uchwał,

- gospodaruje mieniem komunalnym,

- wykonuje budżet,

- zatrudnia i zwalnia kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

- kieruje bieżącymi sprawami  gminy i reprezentuje ją na zewnątrz.

Obecnie kończąca się IV kadencja Rady Miasta różniła się od poprzednich liczbą 

wybieranych radnych. W poprzednich trzech kadencjach w Radzie Miasta Szczecina 

zasiadało 60 radnych, a obecnie tylko 31.

W kadencji tej nie było kolegialnego organu wykonawczego – Zarząd Miasta – wybieranego 

przez Radę. Zadania Zarządu Miasta wykonywał jednoosobowo Prezydent Miasta, który 

wybrany był w wyborach bezpośrednich przez mieszkańców miasta.

Rada Miasta Szczecina na kadencję lat 2002 – 2006 wybrana została 27 października 

2002 r. w liczbie 31 radnych.

Mandaty radnych w wyniku wyborów uzyskało: 14 radnych Komitetu Wyborczego Sojuszu 

Lewicy Demokratycznej – UP, 5 radnych Komitetu Wyborczego Wyborców Teresy 

Lubińskiej, 5 radnych Komitetu Wyborczego N.K. Mariana Jurczyka, 5 radnych Komitetu 

Wyborczego „POPiS dla Szczecina, 1 radny Komitetu Wyborczego Ligi Polskich Rodzin

i 1 radny z Komitetu Wyborczego „Razem Polsce”.

Prezydentem Miasta wybranym w II turze wyborów został Pan Marian Jurczyk.

Inauguracyjną sesję nowo wybranej Rady, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym 

zwołał Przewodniczący Rady poprzedniej kadencji, ustalając jej termin na dzień 21 listopada 

2002 r.

Obradom sesji inauguracyjnej przewodniczył najstarszy wiekiem radny – Jan Stopyra.

Na sesji radni oraz Prezydent elekt złożyli ślubowanie.

Następnie przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Rady Miasta. W głosowaniu tajnym 

radni zdecydowali, że funkcję tę pełnić będzie Jan Stopyra.
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Na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji w dniu 26 listopada 2002 r. wybrano trzech 

wiceprzewodniczących Rady w składzie: Małgorzata Jacyna–Witt (Od Nowa), Teresa 

Grażyna Kochańska (SLD), Władysław Dzikowski (POPIS).

W trakcie kadencji z funkcji wiceprzewodniczącej Rady odwołano Małgorzatę Jacynę-Witt

i w to miejsce wybrano Grzegorza Durskiego (NRS).

Na tym samym posiedzeniu Rada powołała 8 stałych komisji Rady Miasta: Komisję 

ds. Budżetu i Finansów, Komisję ds. Rozwoju, Promocji i Gospodarki Morskiej, Komisję ds. 

Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Mienia, Komisję ds. Budownictwa

i Mieszkalnictwa, Komisję ds. Edukacji, Kultury i Sportu, Komisję ds. Zdrowia i Pomocy 

Społecznej, Komisję ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności, Komisję Rewizyjną

i określiła zakres ich działania.

W trakcie kadencji z  zakresu obowiązków Komisji ds. Edukacji, Kultury i Sportu wyłączono 

zagadnienia związane ze sportem i powierzono je powołanej na sesji w dniu 27 września

2005 r. Komisji ds. Sportu.

Na podstawie odrębnych ustaw Rada Miasta powołała Komisję Inwentaryzacyjną, 

która z mocy prawa uległa rozwiązaniu z dniem 31 grudnia 2005 r. 

Na obraz pracy Rady składa się także udział radnych w pracach Klubów Radnych.

Na początku kadencji w roku 2002 działały cztery kluby:

Klub Radnych Sojuszu Lewicy Demokratyczne i Unii Pracy z 14 osobami – Bartosz 

Arłukowicz, Jan Dużyński, Henryk Jerzyk, Teresa Kochańska, Elżbieta Krawczak, Piotr 

Kęsik, Elżbieta Malanowska, Andrzej Mickiewicz, Roman Nowicki, Grzegorz Napieralski, 

Wiesław Ostrowski, Jan Stopyra, Edmund Trokowski, Jędrzej Wijas.

Klub Radnych POPiS z 5 osobami - Paweł Bartnik, Władysław Dzikowski, Piotr Jania, 

Mirosława Masłowska, Arkadiusz Litwiński.

Klub Radnych „Od Nowa” Teresy Lubinskiej z 5 osobami - Ryszard Cybulski, Wojciech 

Hawryszuk, Małgorzata Jacyna-Witt, Jerzy Kobylański, Teresa Lubińska.

Klub Radnych „Niezależnego Ruchu Społecznego Mariana Jurczyka” z 5 osobami -

Grzegorz Durski, Artur Niewiarowski, Piotr Podzielny, Juliusz Słowacki, Bogdan Trzos

i 2 radnych niezrzeszonych - Janusz Modrzejewski, Beata Tokarzewska.
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Na koniec kadencji w Radzie Miasta działały 3 niżej wymienione kluby radnych:

Klub Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej z 9 osobami: Jan Dużyński, Bolesław 

Gronkowski, Henryk Jerzyk, Elżbieta Krawczak, Piotr Kęsik, Andrzej Mickiewicz, Jan 

Stopyra, Edmund Trokowski, Jędrzej Wijas.

Klub Radnych POPiS z 4 osobami - Paweł Bartnik, Władysław Dzikowski, Artur 

Szałabawka, Renata Zaremba.

Klub Radnych „Od Nowa” Teresy Lubińskiej z 5 osobami: Ryszard Cybulski, Wojciech 

Hawryszuk, Małgorzata Jacyna Witt, Alicja Sukiennicka, Jerzy Skarżyński.

Oraz 12 radnych niezrzeszonych: Bartosz Arłukowicz, Grzegorz Durski, Małgorzta 

Hartzendorf, Teresa Grażyna Kochańska, Elżbieta Malanowska, Janusz Modrzejewski, 

Roman Nowicki, Wiesław Ostrowski, Piotr Podzielny, Juliusz Słowacki, Beata Tokarzewska, 

Bogdan Trzos.

Sesje Rady Miasta Szczecin w kadencji 2002 - 2006
Ilość sesji ogółem: 82 na 103 posiedzeniach – w tym:

- INAUGURACYJNA

- ZWYCZAJNE – 63

- UROCZYSTE – 3

29.04.2004 r. – w Teatrze Współczesnym w Szczecinie z okazji przystąpienia Polski

do Unii Europejskiej, w trakcie której Przewodniczący Rady i Prezydent 

Miasta wręczyli Medale za Zasługi dla Miasta Szczecina oraz dyplomy 

nadania tytułu „Pioniera Miasta Szczecina”;

05.07.2005 r. – w Sali Kongresowej Uniwersytetu Szczecińskiego (Wydział 

Humanistyczny) z okazji 60-tej rocznicy administracji polskiej

w Szczecinie;

17.12.2005 r. – w sali Filharmonii Szczecińskiej im. Mieczysława Karłowicza z okazji 

obchodów 35 rocznicy Wydarzeń grudniowych w Szczecinie.

- NADZWYCZAJNE – 16

06.12.2002 r. – zwołana na wniosek Prezydenta Miasta w sprawie podjęcia uchwał 

okołobudżetowych;

10.01. i 02.09.2003 r. – zwołana na wniosek grupy radnych w sprawie SSA Pogoń;
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23.07.2003 r. – zwołana na wniosek grupy radnych w sprawie lokalizacji w Szczecinie 

Sądu Apelacyjnego;

12.11.2003 r. – zwołana na wniosek Prezydenta Miasta w sprawie zbycia udziałów spółki 

pod firmą „Szczecińska Energetyka Cieplna” Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie lub zmian w budżecie 

miasta;

12.01.2004 r. – zwołana na wniosek grupy radnych w sprawie skargi na rozstrzygnięcia 

nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego dotyczące uchwały

w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie 

pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Szczecina 

oraz sposobu ich pobierania oraz uchwały w sprawie wystawienia

na licytację prawa do nadania nazwy ulicy;

05.04., 17.05 i 21.06.2004 r. – zwołana na wniosek grupy radnych w sprawie 

zagospodarowania odpadów w Gminie Miasto Szczecin;

12.08.2004 r. - zwołana na wniosek grupy radnych w sprawie skargi do Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie Wojewody 

Zachodniopomorskiego stwierdzające nieważność uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto 

Szczecin do spółki „Centrum Handlowe Polska 1” sp. z o.o. z siedzibą

w Warszawie;

01.09.2004 r. - zwołana na wniosek grupy radnych w sprawie sytuacji Polskiej Żeglugi 

Morskiej;

27.09., 18 i 25. 10.2004 r. - została zwołana na wniosek grupy radnych w sprawie 

polityki przestrzennej miasta Szczecina;

06.12.2004 r. - zwołana na wniosek Prezydenta Miasta w sprawie rozpatrzenia projektu 

uchwały nr 320/04 w sprawie nabycia przez Gminę Miasto Szczecin 

zorganizowanego mienia Skarbu Państwa stanowiącego przedsiębiorstwo 

w rozumieniu art. 551 kc. Pozostałego po rozwiązanej ze Spółką ODRA 

S.A. w Szczecinie umowie prywatyzacyjnej oraz zabezpieczenia

w budżecie Gminy na 2005 r. środków niezbędnych na ten cel;

10.01.2005 r. - zwołana na wniosek grupy radnych w sprawie wyboru projektu Pomnika 

Ofiar Grudnia ’70;

24.02.2005 r. - zwołana na wniosek grupy radnych w sprawie uchylenia niektórych 

uchwał dotyczących likwidacji przedszkoli;
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07.10.2005 r. - zwołana na wniosek grupy radnych w sprawie podwyższenia kapitału 

zakładowego spółki Szczeciński Park Naukowo – Technologiczny

Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie;

27.02.2006 r. – zwołana na wniosek grupy radnych w sprawie nieruchomości przy

ul. J. CH. Paska 34, ul. Cegielskiego 9 oraz Czesława 7, w których 

funkcjonują miejskie przedszkola;

22.05.2006 r. – zwołana na wniosek grupy radnych w sprawie zmian budżetu i zmian

w budżecie Miasta Szczecina na 2006 rok oraz wieloletniego programu 

inwestycyjnego na lata 2006-2009;

01.09.2006 r. – zwołana na wniosek grupy radnych w sprawie podjęcia stanowiska Rady 

Miasta dotyczącego lokalizacji gazoportu w Świnoujściu.

Do Biura Rady Miasta wpłynęło 1305 projektów uchwał, z czego Rada Miasta podjęła 

1187 uchwał, w tym przygotowanych przez:

− Prezydenta Miasta i Jego Zastępców – 1016

− Przewodniczącego Rady Miasta – 72

− Komisje Rady Miasta – 73

− grupy radnych – 18

− kluby radnych – 8

Najważniejsze z nich to uchwały w sprawach:

- wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Szczecina;

- uchwalenia “Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych

i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2003-2010, będących w posiadaniu Zakładu 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie”;

- zmieniająca Uchwałę w sprawie polityki Miasta Szczecina wobec organizacji 

pozarządowych;

- zmiany uchwały dotyczącej zasad i trybu przeprowadzania wyborów do rad osiedli 

(ordynacja wyborcza) oraz zmiany Statutu Osiedla;

- zmiany uchwały o utworzeniu w mieście Szczecinie dzielnic i osiedli;

- budżetu Miasta na kolejne lata;

- regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków;

- zmiany granic portu morskiego od strony lądu w Szczecinie;
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- opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego oraz wprowadzenia 

regulaminu przewozu osób i bagażu ręcznego pojazdami lokalnego transportu 

zbiorowego;

- szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Szczecina;

- zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 

Szczecin;

- uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na kolejne lata;

- kierunkowych założeń polityki budżetowej Miasta na lata 2004-2006;

- wyrażenia zgody na udzielanie bonifikat od ceny nieruchomości gruntowych, 

zabudowanych, wykorzystywanych na cele mieszkaniowe sprzedawanych w drodze 

bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych będących spółdzielniami 

mieszkaniowymi;

- przyjęcia Szczecińskiego Programu Pomocy Przedsiębiorcom;

- gminnego programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych;

- wyboru ławników do Sądów Okręgowego i Rejonowego w Szczecinie na kadencję lat 

2004 – 2007;

- wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,

w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność gminy Miasto Szczecin, 

wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe;

- określania szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek 

organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin oraz udzielania innych ulg w spłacie tych 

należności;

- powołania instytucji kultury o nazwie Dom Kultury "Klub Skolwin";

- programów współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi, 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami 

jednostek samorządu terytorialnego;

- polityki mieszkaniowej Miasta Szczecina oraz zmieniająca uchwałę w sprawie 

przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina;

- sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży stanowiących własność Gminy 

Miasto Szczecin;

- powołania Skarbnika Miasta Szczecina;

- zamiaru likwidacji niektórych Przedszkoli Publicznych;
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- zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi;

- utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą “Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej”;

- odwołania Wiceprzewodniczącej Rady Miasta Szczecina;

- udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2003 r.;

- likwidacji niektórych Przedszkoli Publicznych;

- polityki współpracy międzynarodowej oraz zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia 

Strategii Rozwoju Szczecina;

- wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Szczecina;

- likwidacji jednostki budżetowej pn. ”Inkaso i Egzekucja Administracyjna”

w Szczecinie przy ul. Felczaka 9;

- osiedlenia w Gminie Szczecin rodzin narodowości polskiej – repatriantów z terenów

azjatyckiej części byłego ZSRR;

- przyjęcia “Programu dobrowolnych odejść na wcześniejszą emeryturę nauczycieli”

w ramach “Programu Restrukturyzacji Oświaty”;

- uchwalenia Planu Gospodarki odpadami dla miasta Szczecina;

- nadania imienia Floriana Krygiera Stadionowi Miejskiemu przy ul. Karłowicza 28;

- Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Szczecina na lata 2004 – 2015;

- uchwalenia programu dla Miasta Szczecina pn. „Szczecin bez azbestu” oraz zmiany 

uchwały w sprawie „Ramowego programu likwidacji azbestu z zabudowy miejskiej 

Szczecina”;

- zaproszenia do Gminy Szczecin dwóch rodzin narodowości polskiej – repatriantów

z terenu azjatyckiej części byłego ZSRR;

- przyjęcia Polityki utrzymania i rozwoju terenów zielonych oraz zmieniająca uchwałę 

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina;

- przystąpienia do programu stypendialnego dla uczniów i studentów finansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa;

- przyjęcia projektu Statutu Miasta Szczecina;

- wskazówek do konstruowania budżetu Miasta Szczecina na kolejne lata;

- przyjęcia Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego w Szczecinie

w latach 2004-2013;

- polityki wspierania rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego Szczecina 

oraz zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina;

- przyjęcia Statutu Miasta Szczecina;
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- szczecińskiego standardu funkcjonowania i finansowania publicznych szkół

i placówek oświatowych na terenie Miasta Szczecina;

- akceptacji projektu pomnika;

- przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów miejskich, poprzemysłowych

i powojskowych miasta Szczecina;

- przyjęcia polityki wspierania rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego oraz zmiany 

uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina;

- polityki poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście Szczecinie oraz 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina;

- zasad i trybu ustanowienia nagród i wyróżnień przez Gminę Miasto Szczecin

dla zawodników, trenerów i działaczy oraz nadawania tytułu “Mecenasa Sportu”;

- ustalenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin;

- procedury nadawania i zmian nazw ulic i placów publicznych w Szczecinie;

- udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2004 r.;

- Polityki Zarządzania Strukturami Samorządowymi oraz zmieniająca uchwałę

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina;

- zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na szkolenia;

- zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na zatrudnienie;

- zwolnienia w ramach zasady de minimis z podatku od nieruchomości

dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą na terenie Miasta 

Szczecin;

- planów zagospodarowania przestrzennego;

- wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2005 – 2008;

- szczegółowych zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych 

okresach roku szkolnego;

- przystąpienia do projektu pn. “Wsparcie rozwoju lokalnej współpracy w zakresie 

podnoszenia jakości kształcenia zawodowego”;

- przystąpienia do programu stypendialnego dla uczniów i studentów finansowanego

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa 

w roku szkolnym i akademickim 2005/2006;

- przystąpienia do projektu pn. “Telepraca szansą zwalczania nierówności

i dyskryminacji na rynku pracy”;
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- wyrażenia zgody na objęcie działek specjalną strefą ekonomiczną;

- zasad gospodarowania mieniem Gminy Miasto Szczecin w celu wykonywania zadań

z zakresu ochrony zdrowia;

- polityki zdrowotnej Miasta Szczecin oraz zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia 

Strategii Rozwoju Szczecina;

- opłaty targowej;

- Polityki edukacyjnej miasta Szczecina oraz zmieniająca uchwałę Nr I/N/1155/02 Rady 

Miasta Szczecina z dnia 6 maja 2002 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju 

Szczecina;

- utworzenia i nadania statutu Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki

w Szczecinie;

- wyrażenia zgody na udzielenie osobom fizycznym bonifikaty od opłaty z tytułu 

przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w odniesieniu

do nieruchomości stanowiących własność gminy Miasto Szczecin;

- zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie 

ścieków;

- podatku od posiadania psów;

- podatku od nieruchomości;

- podatku od środków transportowych;

- zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży 

stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin;

- ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej;

- polityki wspierania rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego Szczecina 

oraz zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina;

- regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków;

- przyjęcia polityki transportowej oraz zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia 

Strategii Rozwoju Szczecina;

- przyjęcia polityki kultury fizycznej (S) oraz zmiany uchwały w sprawie przyjęcia 

Strategii Rozwoju Szczecina;

- przyjęcia polityki wspierania rozwoju turystyki /Tu/ Szczecina oraz zmiany uchwały 

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina;

- lokalizacji nowego budynku Filharmonii Szczecińskiej;

- nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Szczecin;
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- wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto 

Szczecin.

Ponadto Rada Miasta przyjęła 30 stanowisk m.in. w sprawach:

- referendum ogólnokrajowego w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu 

dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej –

stanowisko skierowane do mieszkańców miasta Szczecina;

- utworzenia w Szczecinie Sądu Apelacyjnego i Prokuratury Apelacyjnej;

- sesji wyjątkowej w sprawie SSA „Pogoń” – stanowisko skierowane

do Przewodniczącego Rady Miasta;

- wydawania decyzji uwłaszczeniowych osobom spełniającym warunki określone

w ustawie z dnia 26 lipca 2001 r. – stanowisko skierowane do Prezydenta Miasta;

- konieczności wzrostu wydatków Narodowego Funduszu Zdrowia w Województwie 

Zachodniopomorskim – stanowisko skierowane do Dyrektora Oddziału Narodowego 

Funduszu Zdrowia w Szczecinie;

- utworzenia oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie – stanowisko 

skierowane do Prezydenta Miasta Szczecina, Prezydenta RP, Premiera RP, Marszałka 

Senatu RP, Marszałka Sejmu RP oraz Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej;

- zagospodarowania majątku produkcyjnego po upadłej grupie Porta Holding S.A.

w Szczecinie – stanowisko skierowane do Prezydenta Miasta Szczecina i Prezesa 

Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o.;

- pilnej potrzeby pozyskania i uruchomienia tanich połączeń lotniczych ze Szczecinie

w relacjach krajowych i zagranicznych – stanowisko skierowane do Prezydenta 

Miasta Szczecina i Prezesa Portu Lotniczego Szczecin – Goleniów Sp. z o.o.;

- przygotowania nowych zasad finansowania szkół i placówek oświatowych –

stanowisko skierowane do Prezydenta Miasta Szczecina;

- przejęcia majątku przez Stocznię Szczecińską Nowa – stanowisko skierowane

do Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu, Prezesa Stoczni Szczecińskiej Nowa, Prezesa 

Rady Ministrów, Prezydenta Miasta Szczecina;

- poparcia Apelu Akademii Morskich w Gdyni i Szczecinie w sprawie promowania 

pracy polskich marynarzy na rynku pracy Unii Europejskiej – stanowisko skierowano 

do Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie i Gdyni;
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- apelu o przyśpieszenie prac nad nowelizacją ustawy o odpadach – stanowisko 

skierowano do Prezydenta Miasta Szczecina, Marszałka Sejmu i Parlamentarzystów 

Zachodniopomorskich;

- prośby do Prezydenta Miasta Szczecina i parlamentarzystów o wystąpienie

do Ministra Kultury o utrzymanie dotacji dla samorządowych jednostek kultury 

Szczecina na dotychczasowym poziomie;

- sytuacji powstałej w przedsiębiorstwie Polska Żegluga Morska – apel skierowany

do Ministra Skarbu Państwa i Prezydenta Miasta Szczecina;

- prośby o przedstawienie treści umowy cywilnoprawnej z MKS „POGOŃ” SSA

w sprawie poboru inkaso – stanowisko skierowano do Prezydenta Miasta Szczecina;

- zasad procedowania planów zagospodarowania przestrzennego – stanowisko 

skierowano do Prezydenta Miasta Szczecina;

- projektu Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym gmin, przyjętym warunkowo 

przez Radę Ministrów w dniu 28 września 2004 r. – stanowisko skierowano

do Premiera Rzeczypospolitej Polskiej i Parlamentarzystów;

- niektórych działań wykonujących Uchwałę Rady Miasta podjętą według projektu

nr 320/04 – stanowisko skierowano do Prezydenta Miasta Szczecina;

- realizacji inwestycji budowy pola odkładu (refulatu) RADOLIN – stanowisko 

skierowano do Ministra Środowiska, Marszałka Województwa 

Zachodniopomorskiego, Wojewody Zachodniopomorskiego, Państwowego Inspektora 

Sanitarnego, Prezesa Zarządu Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o.; Prezesa Zarządu 

Portu Szczecin – Świnoujście S.A., Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie, 

Prezydenta Miasta Świnoujścia, Zachodniopomorskiego Inspektora Ochrony 

Środowiska, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie

i Parlamentarzystów;

- umożliwienia Gminie Miasto Szczecin ubiegania się o środki unijne z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu „Infrastruktura Transportu 

Publicznego – rozwój transportu publicznego w aglomeracjach” – stanowisko 

skierowano do Ministra Gospodarki i Pracy;

- udziału Szczecina w Programie „Przejrzysta Gmina”, organizowanym przez jeden

z ogólnopolskich dzienników – stanowisko skierowano do Prezydenta Miasta 

Szczecina;
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- trybu wprowadzenia nowelizacji ustawy o systemie oświaty dotyczącej pomocy 

materialnej dla uczniów – stanowisko skierowano do Marszałka Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej i Ministra Edukacji Narodowej i Sportu;

- sytuacji w transporcie zbiorowym na terenie Gminy Miasta Szczecin – stanowisko 

skierowano do Prezydenta Miasta Szczecin;

- wsparcia działań Politechniki Szczecińskiej w zakresie nieodpłatnego przejęcia

od Skarbu Państwa zabudowanej nieruchomości przy ul. Jagiellońskiej 20/21

w Szczecinie obręb Śródmieście (Szczecin) – stanowisko skierowano do Rektora 

Politechniki Szczecińskiej i Prezydenta Miasta Szczecin;

- remontu Dworca Głównego w Szczecinie – stanowisko skierowano do Prezydenta 

Miasta Szczecin, Parlamentarzystów Zachodniopomorskich i Klubów 

Parlamentarnych;

- poparcia lokalizacji Gazoportu w Świnoujściu – stanowisko skierowano do Prezydenta 

Miasta Szczecin i Parlamentarzystów Zachodniopomorskich;

- wstrzymania budowy stacji przeładunku odpadów na ul. Tama Pomorzańska

w Szczecinie – stanowisko skierowano do Prezydenta Miasta Szczecin;

- 60-lecia polskiego Szczecina – stanowisko skierowano do Polskiego Radia Szczecin

i „Kuriera Szczecińskiego”;

- zaopiniowania możliwości zawarcia umowy dzierżawy z SSA „POGOŃ” po stawce 

preferencyjnej – stanowisko skierowano do Prezydenta Miasta Szczecin;

- lokalizacji gazoportu (terminala gazu skroplonego LNG) – stanowisko skierowano

do Prezydenta Miasta Szczecin, Prezydenta RP, Wojewody Zachodniopomorskiego, 

Marszałka Sejmu RP, Marszałka Senatu RP, Premiera RP, Ministra Gospodarki 

Morskiej, Ministra Gospodarki.

Rada Miasta przyjęła 3 Apele w sprawach:

- SSA „Pogoń” – apel skierowano do Prezydenta Miasta Szczecina;

- uregulowania zasad odnoszących się do zamiany prawa użytkowania wieczystego 

przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – apel skierowano

do Parlamentarzystów Ziemi Zachodniopomorskiej;

- edukacji studentów białoruskich na zachodniopomorskich uczelniach wyższych – apel 

skierowano do rektorów uczelni na terenie województwa zachodniopomorskiego.



15

Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Szczecin

Rada Miasta Szczecin w obecnej kadencji – uchwałą Nr LIX/1092/06 z dnia 10 lipca 2006 r. 

nadała tytuł Honorowego Obywatela Miasta Szczecin – prof. Władysławowi 

Bartoszewskiemu i prof. Aleksandrowi Wolszczanowi

- prof. Władysław Bartoszewski - mąż stanu, polityk, działacz społeczny, historyk, 

dziennikarz, pisarz, dyplomata. Więzień obozu Auschwitz, żołnierz Armii Krajowej, 

działacz Polskiego Państwa Podziemnego. Od września 1990 do marca 1995 pełnił 

funkcję ambasadora RP w Austrii. W 1995 piastował Urząd Ministra Spraw 

Zagranicznych. Ponownie sprawował urząd szefa dyplomacji w latach 2000-2001.

W latach 1997-2001 był senatorem IV kadencji, członkiem Senackiej Komisji Praw 

Człowieka i Praworządności.

Od czerwca 2001 r. jest przewodniczącym Rady Ochrony Pamięci Walk

i Męczeństwa. Jest także przewodniczącym Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej.

- prof. Aleksander Wolszczan - astronom, specjalista z zakresu fizyki gęstej materii

i astronomii planetarnej; absolwent i prof. uniwersytetu w Toruniu,

dyr. Centrum Astronomii UMK. Odkrywca pulsarów w gromadach kulistych

i pozostałościach po supernowych; pulsaru, który okazał się podwójnym układem 

gwiazd neutronowych i był przez pewien czas najlepszym próbnikiem teorii 

grawitacji; pierwszego pozasłonecznego układu planetarnego. Uhonorowany Medalem 

za Zasługi dla Miasta Szczecina i tytułem Ambasadora Miasta Szczecina.

Kapituła Medalu za Zasługi dla Miasta Szczecina

Istotną rolę w działalności Rady Miasta Szczecin spełnia Kapituła Medalu za Zasługi 

dla Miasta Szczecina.

Zgodnie ze Statutem Miasta w skład Kapituły wchodzą Przewodniczący

i Wiceprzewodniczący Rady Miasta.

Medal za Zasługi dla Miasta Szczecina nadawany jest za wybitne zasługi dla rozwoju Miasta. 

Medal jest wyrazem wyróżnienia i uznania Rady Miasta. Może on być nadawany obywatelom 
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polskim i cudzoziemcom oraz organizacjom społecznym, zawodowym, instytucjom

i podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą.

Uchwałą Nr XII/249/03 z dnia 24 listopada 2003 r. Rada Miasta Szczecin ustaliła,

iż w kadencji lat 2002 – 2006 Kapituła Medalu w imieniu Rady Miasta może nadać nie więcej 

jak osiem medali.

Kapituła rozpatrzyła 14 wniosków, przyznając 8 medali:

- Klubowi Sportowemu Inwalidów „Start” - za organizowanie i rozwijanie kultury 

fizycznej, sportu rehabilitacji i turystyki w środowisku osób niepełnosprawnych,

- Barbarze Jaskierskiej - prekursorka ruchu samopomocowego na rzecz osób

z niepełnosprawnością intelektualną. Twórczyni jedynego w Szczecinie i pierwszego 

w kraju systemu wsparcia osoby z niepełnosprawnością intelektualną od urodzenia do 

późnej starości. Doprowadziła do powstania Ośrodka Wczesnej Interwencji, Ośrodka 

Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego, warsztatów terapii zajęciowej, 

Środowiskowego Domu Samopomocy, Ośrodka Oparcia społecznego.

- Lechowi Pieczyńskiemu - inicjator i promotor wielu proekologicznych przedsięwzięć 

zachodniopomorskich samorządów. Członek Parlamentarnego Zespołu ds. Absorpcji 

Funduszy Unii Europejskiej i polsko niemieckiej komisji ochrony środowiska wojew. 

Zachodniopomorskiego i Meklemburgii Pomorza Przedniego. Wyróżniony tytułem 

„Honorowego Konsula Wody”.

- ks. Romanowi Kostynowiczowi - historyk sztuki, konserwator zabytków. Dzięki 

swojej pasji zachował dla przyszłych pokoleń wiele śladów historii naszego miasta

i regionu.

- Konradowi Strycharczykowi - pionier ruchu turystyczno – krajoznawczego

na terenie Szczecina i Pomorza Zachodniego. Inicjator powołania 12 klubów 

kajakowych na terenie naszego Szczecina. Autor informatorów propagujących 

uprawianie turystyki wodnej. Aktor – solista opery i operetki w Szczecinie.

- Teatrowi Współczesnemu w Szczecinie - trzydziestoletnia działalność Teatru, 

wysoki poziom artystyczny od wielu lat czyni tę placówkę wizytówką życia 

artystycznego Szczecina.

- prof. Taduszowi Białeckiemu - historyk, badacz przeszłości Pomorza Zachodniego. 

Autor Encyklopedii Szczecina.
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- Janinie Szczerskiej (pośmiertnie) – założycielka i wieloletnia dyrektorka I Liceum 

Ogólnokształcącego w Szczecinie. Działalnością swoją przyczyniła się do organizacji

i rozwoju szkolnictwa na Pomorzu Zachodnim.

KOMISJE RADY MIASTA SZCZECIN

Bardzo istotny wkład w dorobek Rady Miasta wniosły komisje jako organ 

pomocniczo – kontrolny. Działalność Komisji koncentrowała się na bieżącej kontroli 

realizacji uchwał, opiniowaniu projektów uchwał przygotowywanych przez Prezydenta 

Miasta, rozpatrywaniem skarg na działalność Prezydenta i miejskich jednostek 

organizacyjnych.

Komisje w toku czteroletniej kadencji odbyły 1505 posiedzeń w tym

174 wyjazdowych. Uchwaliły 122 dezyderatów, podjęły 665 stanowisk, 495 wniosków

i podjęły 29 inicjatyw uchwałodawczych.

Komisja ds. Budżetu i Finansów
Komisja została powołana uchwałą Nr I/4/02 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 listopada 2002 

r. z zakresem działania obejmującym zadania dotyczące w szczególności:

- ustalania procedury budżetowej, 

- opiniowania projektu budżetu oraz złożonych do niego wniosków i propozycji,

- prac nad realizacją budżetu,

- nadzoru nad gospodarką finansową miasta, 

- nadzoru nad projektami wywołującymi wieloletnie skutki finansowe.

Komisja w kadencji odbyła 170 posiedzeń, w tym 9 wyjazdowych, na których zajmowała się 

m.in.: przygotowaniem projektu budżetu Miasta, analizą wniosków do budżetu, dyskusją nad 

budżetem modelowym i wskazówkami do budżetu Miasta.

Główne tematy, którymi Komisja zajmowała się w trakcie trwania kadencji:

- praca nad projektami budżetu na lata 2003-2006, wraz z opiniami na sesje Rady Miasta,

- bieżąca analiza wykonywania budżetu za okresy miesięczne, półroczne i roczne,

- zgłaszanie Kolegium Prezydenckiemu nieprawidłowości, uchybień i wniosków w zakresie 

realizacji budżetu,
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- analiza i ocena realizacji budżetu przez jednostki podporządkowane,

- opiniowanie projektów uchwał,

- rozpatrywanie korespondencji.

Szczególna uwagę członkowie Komisji zwrócili na:

- analizę funkcjonowania i realizacji budżetu Szpitala Miejskiego, Miejskiego Zakładu 

Komunikacyjnego, miejskich spółek autobusowych, Zarządu Dróg i Transportu 

Miejskiego, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji,

- wydatkowanie środków z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych,

- proces restrukturyzacji szczecińskiej oświaty i wynikające z tego konsekwencje finansowe,

- sprawność pozyskiwania środków z funduszy europejskich i sposób ich wydatkowania,

- wykorzystywanie środków zapisanych w budżetach Miasta na inwestycje.

Komisja podjęła w tym czasie 27 wniosków, 31 stanowisk, 8 uchwał.

Stałą troską oraz wytyczną w pracy Komisji było zwracanie uwagi na racjonalne

i zgodne z uchwałami Rady Miasta i przepisami prawa, gospodarowanie środkami 

budżetowymi w zaspokajaniu potrzeb społecznych mieszkańców Miasta Szczecina.

Skład osobowy Komisji na koniec kadencji: przewodniczący - Juliusz Słowacki; 

wiceprzewodniczący - Jan Dużyński; członkowie: Ryszard Cybulski, Grzegorz Durski, 

Henryk Jerzyk, Elżbieta Malanowska, Andrzej Mickiewicz, Bogdan Trzos.

Komisja ds. Rozwoju, Promocji i Gospodarki Morskiej
Zakres działania Komisji obejmował następujące zadania:

- nadzoru nad projektami wywołującymi wieloletnie skutki finansowe,

- planowania strategicznego rozwoju miasta i strategie inwestycyjne,

- plany przestrzennego zagospodarowania miasta,

- opiniowania działań związanych z pozyskiwaniem inwestorów,

- współpracy z samorządami gospodarczymi,

- nadzoru nad działalnością miasta w związkach i stowarzyszeniach komunalnych,

- tworzenia polityki preferencji dla lokalnych podmiotów gospodarczych,

- kształtowania polityki morskiej miasta i nadzór nad jej realizacją,
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- tworzenia polityki i nadzór nad współpracą z instytucjami zagranicznymi,

- nadzoru nad spółkami gminnymi,

- nadzoru nad polityką w zakresie targowisk i lokali użytkowych,

- reklam na mieniu komunalnym i w pasie drogowym,

- wypracowania polityki gospodarczej umożliwiającej rozwój turystyki w mieście 

Szczecinie 

- kształtowania polityki promocyjnej miasta w tym promocji turystyki.

Komisja w kadencji odbyła 221 posiedzeń, w tym 7 wyjazdowych, na których 

zajmowała się m.in.: wizją lokalną lotniska Dąbie (perspektywy rozwoju lotniska, koncepcja 

zagospodarowania terenów lotniska Dąbie, wizytacja na lotnisku w Goleniowie i zapoznanie 

się z perspektywami jego rozwoju, wizją lokalną terenów przeznaczonych pod inwestycje

w mieście.

Główne tematy, którymi Komisja zajmowała się w trakcie trwania kadencji:

- prace nad Wieloletnim Programem Inwestycyjnym,

- prace nad Polityką Transportową zawartą w Strategii dla miasta Szczecina,

- dokonywanie oceny skuteczności i efektywności działań organów zarządzających -

uwzględniając cele i założenia przewidziane w Strategii Rozwoju Miasta,

- kształtowanie planów przestrzennego zagospodarowania miasta – opiniowanie 

wszystkich uchwał planistycznych,

- nadzór nad projektami wywołującymi wieloletnie skutki finansowe – opinia do projektu 

WPI na lata 2004-2007, polityka komunikacyjna dla miasta w tym szybki tramwaj, 

sztywne połączenie Szczecin- Port Lotniczy Goleniów,

- informacje Prezydenta Miasta dot. pozyskiwania inwestorów strategicznych, monitoring 

Komisji odnośnie przetargów na duże miejskie inwestycje,

- prace nad planami budowy hali widowiskowo - sportowej dla miasta Szczecina,

- merytoryczny nadzór nad działalnością miasta w spółkach z udziałem miasta –

Szczeciński Park Naukowo Technologiczny, Szczecińskie Centrum Renowacyjne itp.,

- ożywienie centrum Szczecina jako wizytówki miasta poprzez rozwój i realizację 

projektów związanych bezpośrednio lub pośrednio z ruchem turystycznym, -

zagospodarowanie Starego-Nowego Miasta,

- rozwój i realizacja inicjatyw związanych z promocją Szczecina jako miejsca aktywnego 

wypoczynku i rozrywki – organizacja Dni Morza, organizacja Zlotu Oldtimerów,
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- Międzynarodowy Zlot Żaglowców w roku 2007 - ocena stanu przygotowania miasta

do w/w przedsięwzięcia, kontrola realizacji rozpoczętych inwestycji oraz wydatkowania 

środków z budżetu miasta i państwa na w/w imprezę,

- prace nad koncepcją wyłonienia marki Szczecina i tworzenia wizerunku miasta,

- informacje dot. realizacji inwestycji budowy pola „Odkładu Radolin”,

- koncepcja zagospodarowania terenów lotniska Dąbie, koncepcja zagospodarowania 

Gontynki - monitoring prac związanych z planem zagospodarowania przestrzennego oraz 

wyłonieniem inwestora,

- prace nad utworzeniem specjalnej strefy ekonomicznej i włączenie jej do obszaru 

Kostrzyńsko-Słubickiej Strefy Ekonomicznej.

Komisja podjęła w tym czasie 67 wniosków, 80 stanowisk, 2 dezyderaty, 2 uchwały.

Skład osobowy komisji na koniec kadencji :przewodniczący - Piotr Kęsik; 

wiceprzewodniczący – Bogdan Trzos; członkowie: Bolesław Gronkowski, Małgorzata 

Hertzendorf, Małgorzata Jacyna–Witt, Jerzy Skarżyński, Juliusz Słowacki, Artur Szałabawka, 

Jędrzej Wijas, Renata Zaremba.

Komisja ds. Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Mienia
Zakres działania komisji, to zagadnienia związane z:

- gospodarką wodno-ściekową,

- utrzymaniem czystości,

- gospodarką odpadami,

- polityką energetyczną, zaopatrzeniem miasta w energię elektryczną i ciepło,

- lokalnym transportem zbiorowym,

- inwestycjami z zakresu inżynierii miejskiej,

- ochroną środowiska,

- utrzymaniem dróg i ulic,

- utrzymaniem zieleni miejskiej, cmentarzy oraz zadrzewienia,

- nadzorem nad gospodarką mieniem komunalnym,

- restrukturyzacją jednostek organizacyjnych i przekształceń własnościowych.
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Komisja w kadencji odbyła 189 posiedzeń w tym 23 wyjazdowe: wizytowała Jezioro 

Szmaragdowe analizując perspektywy jego rozwoju, odbyła wizję potencjalnego terenu 

przeznaczonego przez miasto na Azyl dla ptaków, odwiedziła Zakład Odzysku i Składowania 

Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym, zapoznała się z nową linią technologiczną 

oczyszczalni ścieków Zdroje, zapoznała się z planem zagospodarowania i perspektywą 

rozwoju terenu po byłej „ROŻANCE” oraz Doliną Siedmiu Młynów, zapoznała się

z przebiegiem międzynarodowej ścieżki rowerowej.

Główne tematy, którymi Komisja zajmowała się w trakcie trwania kadencji:

- Polityka Transportowa Miasta Szczecina zawarta w Strategii dla miasta Szczecina

w tym szczegółowa analiza przebiegu i realizacji szybkiego tramwaju, oraz taryfa 

opłat za komunikację miejską,

- Wieloletni planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych na lata 2003-2010, będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów

i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie",

- prace nad projektem Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2004-2007,

- realizacja inwestycji budowy pola „Odkładu Radolin”,

- gospodarka leśna w lasach komunalnych,

- koncepcja budowy obwodnicy śródmiejskiej na terenie miasta z uwzględnieniem 

aspektu  szlaku istniejącej kolei śródmiejskiej,

- gospodarka odpadami na terenie miasta,

- przychody i wydatki Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej,

- opiniowała projekty uchwał skierowane na sesje Rady Miasta Szczecina, zajmowała 

się również rozpatrywaniem skarg, zażaleń i wniosków zarówno Rad Osiedli jak

i mieszkańców Szczecina skierowanych bezpośrednio do niej,

- corocznie komisja opiniowała projekt budżetu miasta Szczecina, składając do niego 

wnioski i sugestie a także zajmowała się analizą realizacji budżetu.

Komisja podjęła w tym czasie 79 wniosków, 86 stanowisk, 11 dezyderatów  i 7 uchwał.

Skład osobowy Komisji na koniec kadencji: przewodniczący Andrzej Mickiewicz; 

wiceprzewodniczący – Piotr Podzielny; członkowie: Grzegorz Durski, Jan Dużyński, 
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Władysław Dzikowski, Henryk Jerzyk, Roman Nowicki, Jerzy Skarżyński, Juliusz Słowacki, 

Artur Szałabawka, Bogdan Trzos, Renata Zaremba.

Komisja ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa
Rada Miasta powierzyła jej zakres działań obejmujący zadania dotyczące:

- gospodarowania gruntami,

- nadzoru i kontroli nad realizacją planów zagospodarowania przestrzennego miasta,

- nadzoru budowlanego,

- nadzór nad lokalizacjami inwestycji strategicznych dla miasta,

- renowacji starej zabudowy,

- nadzoru nad komunalnymi lokalami mieszkalnymi,

- nadzoru nad polityką mieszkaniową miasta Szczecina,

- nadzoru nad realizacją komunalnego budownictwa mieszkaniowego.

Komisja w kadencji odbyła 223 posiedzenia, w tym 32 wyjazdowe, na których 

przeprowadzała wizję lokalną nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

Główne tematy, którymi Komisja zajmowała się w trakcie trwania kadencji:

- opiniowanie wykazów nieruchomości,

- opiniowanie projektów uchwał,

- opiniowanie projektu budżetu Miasta,

- rozpatrzenie skarg na Prezydenta Miasta i Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego,

- opiniowanie zmian do Regulaminu Programu „Nasz Dom”,

- budowa nieruchomości przy ul. Janka Muzykanta 22 w Szczecinie,

- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczecina 

oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lotniska 

Dąbie oraz terenów sąsiadujących,

- skargi wspólnot mieszkaniowych,

- zarządzanie lokalami miejskimi,

- opłaty adiacenckie,

- działalność Szczecińskiego Centrum Renowacyjnego,
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- funkcjonowanie Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego i Towarzystwa 

Budownictwa Społecznego-Prawobrzeże,

- protest przedstawicieli Ogrodu Działkowego "Tęcza" przy ul. Przestrzennej 66 - przeciw 

likwidacji terenów zielonych w obrębie lotniska,

- zagospodarowanie terenu po byłym Klubie Sportowym "Pionier" dz. nr 27/5 i 27/7 przy 

ul. Potulickiej-Sowińskiego w Szczecinie,

- zagospodarowanie terenu położonego w obrębie ulic Szczanieckiej, 1-go Maja i Bożeny 

(byłe kąpielisko "Gontynki"),

- sprzedaży budynku przy ul. Pogodnej 49,

- przedłużenie na okres 30 lat dzierżawy dla targowiska "Tobruk”,

- zabudowa przez SM STER działki nr 21/2 przy ul. Kredowej w Szczecinie.

Komisja podjęła w tym czasie 98 wniosków, 175 stanowiska i 54 dezyderaty.

Skład Komisji na koniec kadencji: przewodniczący - Edmund Trokowski; 

wiceprzewodniczący - Bolesław Gronkowski; członkowie: Władysław Dzikowski, 

Małgorzata Jacyna-Witt, Piotr Kęsik, Elżbieta Krawczak, Wiesław Ostrowski, Piotr 

Podzielny, Renata Zaremba.

Komisja ds. Edukacji i Kultury
Zakres zadań Komisji Edukacji i Kultury obejmował zagadnienia:

- funkcjonowania szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych,

- zagadnień związanych z edukacją dzieci i młodzieży,

- bibliotek szkolnych i pedagogicznych,

- sportu dzieci i młodzieży, w tym pomoc osiedlowym klubom sportowym,

- wspierania rozwoju kadr pedagogicznych,

- inwestycji oświatowych,

- przekształceń programowych, strukturalnych i własnościowych placówek oświatowych, 

sportowych i rekreacyjnych,

- systemu promocji najzdolniejszych uczniów i najlepszych pedagogów,

- sportu amatorskiego, zawodowego (wyczynowego) w ramach kompetencji i zakresu 

określonego przez organy miasta,

- funkcjonowania pozaszkolnych placówek oświatowych,
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- amatorskiej działalności kulturalnej,

- funkcjonowania instytucji kulturalnych i placówek kształcenia artystycznego,

- sponsorowania wydarzeń kulturalnych,

- przekształceń strukturalnych i własnościowych miejskich placówek kulturalnych,

- inwestycji z zakresu działania komisji,

- mecenatu artystycznego miasta,

- rozpatrywania wniosków o nadanie honorowego obywatelstwa Miasta Szczecina,

- nadzoru nad realizacją polityki kulturalnej miasta,

- ochrony zabytków i dóbr kultury.

Komisja w kadencji odbyła 193 posiedzeń, w tym 24 wyjazdowe, na których zajmowała się 

m.in.: wizytacją miejskich placówek kulturalnych, oświatowych i sportowych tj. szkoły, 

przedszkola, boiska, domy kultury.

Główne tematy, którymi Komisja zajmowała się w trakcie trwania kadencji:

- omówienie planów inwestycyjnych związanych z nową siedzibą Teatru Lalek „Pleciuga”,

- budowa hali widowiskowo-sportowej w mieście,

- omówienie projektu obiektu pn. Centrum Rozrywki Rodzinnej KOSMOS,

- analiza wyników uzyskanych na egzaminie gimnazjalnym i po szkole podstawowej przez 

szczecińskich uczniów,

- powołanie Rady Wydawniczej i analiza projektów wydawniczych,

- remonty i inwestycje w placówkach oświatowych, kulturalnych i sportowych,

- przyznanie Nagrody Artystycznej Miasta,

- przyszłość KS „POGOŃ”,

- współpraca miasta z organizacjami pozarządowymi,

- jakość kształcenia,

- praca z uczniem zdolnym i z uczniem mającym trudności w nauce i zachowaniu,

- organizacja Dni Morza,

- finansowanie szkół,

- sytuacja lokalowa galerii i antykwariatów,

- restrukturyzacja sieci szkół i przedszkoli,

- zasady podziału pieniędzy dla stowarzyszeń sportowych,

- zagospodarowanie terenu kąpieliska „Gontynka”,

- opinia w sprawie projektu pomnika „Grudzień '70”,
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- utworzenie Muzeum Techniki i Komunikacji,

- współpraca Samorządu Województwa i Miasta Szczecina na rzecz rozwoju kultury 

fizycznej i sportu,

- kierunki funkcjonowania, doskonalenia nauczycieli i doradztwa zawodowego,

- koncepcja zagospodarowania kortów tenisowych przy al. Wojska Polskiego 246,

- dofinansowywanie przedsięwzięć artystycznych organizowanych przez organizacje 

pozarządowe,

- rady społeczne w instytucjach kultury,

- skutków wprowadzenia bonu edukacyjnego,

- funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych,

- sytuacja Kamienicy Artystycznej;

- przyszłość Pałacu Młodzieży,

- przyszłość przedszkoli będących w masie upadłościowej Stoczni Szczecińskiej,

- przyznawanie minimalnego poziomu finansowania stowarzyszeniom wyłanianym

w ramach konkursów.

Komisja podjęła w tym czasie 152 wniosków, 104 stanowiska, 14 dezyderatów,

3 uchwały.

Skład komisji na koniec kadencji: przewodniczący - Paweł Bartnik; wiceprzewodniczący -

Jędrzej Wijas; członkowie: Bartosz Arłukowicz, Małgorzata Hartzendorf, Wojciech 

Hawryszuk, Małgorzata Jacyna-Witt, Elżbieta Malanowska, Janusz Modrzejewski, Wiesław 

Ostrowski, Alina Sukiennicka, Beata Tokarzewska.

Komisja Sportu
Komisja ds. Sportu jest najmłodszą komisją Rady. Została powołana uchwałą XLIII/834/05 

Rady Miasta Szczecin z dnia 27 września 2005 r. z następującym zakresem działania 

obejmującym zadania dotyczące w szczególności:

- sportu dzieci i młodzieży, w tym szczególnie pomoc osiedlowym klubom sportowym,

- sportu amatorskiego, zawodowego (wyczynowego) w ramach kompetencji i zakresu 

określonego przez organy miasta,

- sportu osób niepełnosprawnych,

- współpracy ze stowarzyszeniami kultury fizycznej, w tym uczniowskimi klubami 

sportowymi oraz związkami federacji sportowych mających siedzibę na terenie Miasta,
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- monitorowania i kontroli realizacji przez miejskie jednostki organizacyjne oraz 

stowarzyszenia przepisów prawa miejscowego dotyczących kultury fizycznej,

- opiniowania wszelkiego rodzaju analiz, raportów itp. dotyczących kultury fizycznej 

realizowanych dla Gminy Miasta Szczecin,

- przedkładania Prezydentowi Miasta wniosków dotyczących nagradzania i wyróżniania 

trenerów, sportowców i działaczy za wyniki sportowe,

- monitorowania i kontroli realizacji programu „Modernizacja boisk sportowych”,

- zatwierdzanie priorytetów remontowych i inwestycyjnych w placówkach sportu

i rekreacji,

- działań promujących sport oraz organizację imprez sportowych z udziałem Miasta, w tym 

zatwierdzania „Miejskiego Kalendarza Imprez Sportowych i Rekreacyjnych”,

- inicjowanie ogólnopolskich i międzynarodowych imprez sportowych jako bardzo 

ważnego elementu promocji Miasta,

- działań na rzecz poprawy stanu technicznego i bezpieczeństwa miejskich obiektów 

sportowych i rekreacyjnych, a także opracowania programu rozwoju bazy sportowej 

Miasta,

- przekształceń programowych, strukturalnych i własnościowych miejskich placówek 

sportowych.

Komisja w kadencji odbyła 34 posiedzenia, w tym 7 wyjazdowych, na których 

wizytowała: realizowane i planowane inwestycje sportowe, szczecińskie kluby sportowe, 

MKS Pogoń, stadiony miejskie i osiedlowe, Szczecińskie Centrum Tenisowe oraz 

Szczeciński Dom Sportu.

Główne tematy, którymi Komisja zajmowała się w trakcie trwania kadencji:

- opiniowanie projektów uchwał w zakresie sportu,

- opiniowanie projektu budżetu Miasta w dziale Sportu i Kultury Fizycznej,

- sytuacja MKS Pogoń Szczecin,

- zasady podziału środków dla stowarzyszeń kultury fizycznej,

- stan sportu w Szczecinie,

- budowa skateparków,

- wykorzystanie obiektów sportowych przez szczecińskie kluby sportowe,

- działalność i problemy Szczecińskich Klubów Sportowych,

- funkcjonowanie Szkoły Mistrzostwa Sportowego i klas sportowych,
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- działalność uczniowskich klubów sportowych,

- wdrożenie systemu zdrowia sportowców,

- stypendia olimpijskie,

- opiniowanie wniosków o nagrody i wyróżnienia Gminy Miasto Szczecin dla zawodników, 

trenerów i działaczy oraz nadania tytułu „Mecenasa Sportu”,

- działalność Szczecińskiego Centrum Renowacyjnego,

- stopień realizacji inwestycji sportowych,

- działalność Zachodniopomorskiego Związku Triathlonu.

Komisja podjęła w tym czasie 5 wniosków, 12 stanowisk i 10 dezyderatów.

Skład osobowy Komisji na koniec kadencji: przewodniczący - Henryk Jerzyk; 

wiceprzewodniczący - Wiesław Ostrowski; członkowie: Grzegorz Durski, Władysław 

Dzikowski, Bolesław Gronkowski, Piotr Kęsik, Teresa Grażyna Kochańska, Andrzej 

Mickiewicz, Jerzy Skarżyński, Edmund Trokowski, Bogdan Trzos.

Komisja ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej
Do zadań Komisji ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej należały zagadnienia z zakresu:

- profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia,

- nadzoru nad działalnością miejskich jednostek organizacyjnych służby zdrowia,

- finansów miejskiej służby zdrowia,

- inwestycji służby zdrowia i opieki społecznej,

- nadzoru nad żłobkami miejskimi,

- przekształceń strukturalnych i własnościowych w jednostkach organizacyjnych służby 

zdrowia,

- pomocy społecznej,

- rozwiązywania problemów sieroctwa naturalnego i społecznego, tworzenia rodzinnych 

form opieki zastępczej,

- patologii społecznych,

- analizy warunków życia osób bezdomnych,

- normalizacji warunków życia osób niepełnosprawnych,

- kreowanie polityki prorodzinnej.
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Komisja w kadencji odbyła 189 posiedzeń tym 17 wyjazdowych, gdzie wizytowała m.in.: 

Szpital Miejski, Domy Dziecka, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Domy Pomocy Społecznej, 

Miejską Izbę Wytrzeźwień, Miejski Ośrodek Interwencji Kryzysowej, oraz odbywała 

coroczne kontrole kolonii letnich w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych.

Główne tematy, którymi Komisja zajmowała się w trakcie trwania kadencji:

- programy Promocji i Profilaktyki Zdrowia realizowane w mieście-ocena, wskazanie 

priorytetów,

- pilotaż finansowania i realizacji inwestycji i remontów w obiektach WZiOS (placówki, 

dla których organem założycielskim jest miasto),

- prace nad budżetem w zakresie „Ochrona zdrowia i „pomoc społeczna”,

- ocena funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Rodzinie,

- ocena realizacji usług opiekuńczych wykonywanych przez MOPR,

- ocena pracy instytucji zajmujących się walką z alkoholizmem,

- zapoznanie się ze stanem technicznym obiektów będących w dyspozycji Wydziału 

Zdrowia i Polityki Społecznej,

- Szpital Miejski - restrukturyzacja placówki, stan finansowy, bieżące funkcjonowanie 

placówki,

- ocena funkcjonowania placówek pomocy społecznej - dzienne i całodobowe Domy 

Pomocy Społecznej,

- Domy Dziecka, Rodzinne Domy Dziecka - funkcjonowanie placówek, ocena realizacji 

„Systemu opieki nad dzieckiem i rodziną”,

- Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - coroczne prace nad 

uchwaleniem i zaopiniowaniem projektu uchwały,

- Akcja „Lato” – kolonie dla dzieci z rodzin najuboższych-coroczne kontrole kolonii, 

monitoring wydawanych środków z GPRPA oraz ocena realizacji programów 

terapeutycznych,

- Akcja „Zima” – zabezpieczenie miejsc noclegowych dla bezdomnych na okres zimy,

- pogotowie opiekuńcze, rodziny zastępcze - ocena funkcjonowania placówek w aspekcie 

realizacji „Systemu opieki nad dzieckiem i rodziną”,

- funkcjonowanie żłobków miejskich oraz realizacja stanowiska Komisji w sprawie 

utworzenia „Tęczowego Domku” – całodobowego żłobka dla dzieci,



29

- opieka paliatywna w mieście, prace nad utworzeniem Hospicjum dziecięcego w mieście,

- prace nad restrukturyzacją Miejskiej Izby Wytrzeźwień,

- podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie bezpłatnych przejazdów środkami 

komunikacji miejskiej dla Honorowych Dawców Krwi,

- udział przedstawicieli Komisji w różnych sympozjach, konferencjach i spotkaniach 

związanych tematycznie z problematyką zdrowia.

Komisja podjęła w trakcie kadencji 105 stanowisk, 7 dezyderatów, 10 wniosków,

2 inicjatywy uchwałodawcze

Skład osobowy Komisji na koniec kadencji: przewodniczący - Bartosz Arłukowicz; 

wiceprzewodniczący – Ryszard Cybulski; członkowie: Paweł Bartnik, Teresa Grażyna 

Kochańska, Elżbieta Krawczak, Janusz Modrzejewski, Artur Szałabawka, Edmund 

Trokowski.

Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności
Komisja została powołana z zakresem działań obejmującym zadania dotyczące

w szczególności:

- określenia ram prawnych działania rad osiedlowych,

- współpracy z radami osiedli,

- współpracy z Policją i Strażą Pożarną w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa 

publicznego,

- wypracowania zasad funkcjonowania Straży Miejskiej i bieżąca kontrola nad 

funkcjonowaniem tej Straży,

- opiniowania zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego,

- współpracy z organizacjami pozarządowymi,

- oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego,

- opiniowania funkcjonowania administracji samorządowej,

- nazewnictwa ulic i placów,

- opiniowania zgodności z prawem projektów uchwał.

Komisja w kadencji odbyła 193 posiedzenia, w tym 55 wyjazdowych, na których zajmowała 

się m.in.: oceną stanu bezpieczeństwa publicznego, bezpieczeństwem ruchu drogowego

w mieście, stanem bezpieczeństwa na kąpieliskach miejskich, poznawaniem specyfiki pracy 
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służb mundurowych ze szczególnym uwzględnieniem: Państwowej Straży Pożarnej i Straży 

Miejskiej.

Główne tematy, którymi Komisja zajmowała się w trakcie trwania kadencji:

- praca nad poprawą bezpieczeństwa publicznego w mieście (we współpracy ze służbami: 

Policją, Strażą Miejską, Strażą Pożarną, WOPR i Policją Wodną, przedstawicielami Rad 

Osiedla, organizacjami pozarządowymi) celem wypracowania wspólnych działań na rzecz 

poprawy bezpieczeństwa w mieście,

- opiniowanie i składanie wniosków do budżetu o sfinansowanie zakupów inwestycyjnych 

dla służb mundurowych (nowe siedziby komisariatów policji, remont starych placówek, 

zakup samochodów patrolowych i wozów specjalistycznych, drabin i sprzętu gaśniczego, 

zakup łodzi patrolowej itp.), jak również o zwiększenie ilości etatów dla Straży Miejskiej,

- w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi: ścisła współpraca z Gminną Komisją 

Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym oraz podejmowanie interwencji w sprawach 

zakłócania porządku publicznego w pobliżu punktów sprzedaży alkoholu,

- w ramach współpracy z radami osiedlowymi: praca nad budżetem rad osiedli

i dofinansowywanie wniosków inwestycyjnych w ramach społecznych inicjatyw 

lokalnych,

- nazewnictwo ulic, placów i skwerów w miecie (opiniowanie wniosków i podejmowanie 

inicjatyw uchwałodawczych w porozumieniu z radami osiedla, Miejskim Konserwatorem 

Zabytków oraz Komisją Edukacji i Kultury RM. Komisja złożyła 29 projektów uchwał

w tych sprawach).

Komisja podjęła w tym czasie 23 wnioski, 55 stanowisk, 13 dezyderatów.

Skład osobowy Komisji na koniec kadencji: przewodniczący – Bogdan Trzos; 

wiceprzewodniczący – Roman Nowicki; członkowie: Grzegorz Durski, Jan Dużyński, 

Wojciech Hawryszuk, Henryk Jerzyk, Teresa Grażyna Kochańska, Alina Sukiennicka, Artur 

Szałabawka, Beata Tokarzewska.

Komisja Rewizyjna
Rada Miasta zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym ma obowiązek powołania Komisji 

Rewizyjnej. Do zakresu działania tej Komisji należy:
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- kontrola działalności Prezydenta Miasta,

- kontrola działalności miejskich jednostek organizacyjnych,

- kontrole zlecane przez Radę Miasta.

Komisja w kadencji odbyła 93 posiedzenia.

Główne tematy, którymi Komisja zajmowała się w trakcie trwania kadencji:

- wykonanie budżetu miasta i udzielenie absolutorium,

- zapoznanie się z realizacją wniosków pokontrolnych Komisji Rewizyjnej

dot. wydatkowania środków z funduszu alkoholowego,

- rozpatrzenie sprawy dot. przebudowy Placu Lotników w Szczecinie,

- zapoznanie się z realizacją wniosków pokontrolnych Komisji Rewizyjnej dot. umowy 

zawartej między miastem a firmą Eurotrade,

- zwolnienia dokonane przez Prezydenta Miasta Szczecina w latach 2000, 2001 i 2002

w zakresie podatków i opłat lokalnych,

- rozpatrzenie wniosku Szczecińskiego Stowarzyszenia Kupieckiego w sprawie 

unieważnienia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Boh. 

Warszawy – Kordeckiego,

- stan prawny obiektu handlowego LIDL przy ul. Witkiewicza,

- funkcjonowanie, system nadzoru właścicielskiego, relacje między Radą Nadzorczą

a Zarządem i Prezydentem Miasta w Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania,

- finansowanie imprez związanych z obchodami przystąpienia Polski do Unii Europejskiej 

przez wydziały Urzędu Miejskiego, jednostki i zakłady budżetowe oraz spółki z udziałem 

miasta,

- rozpatrzenie wniosku Szczecińskiego Stowarzyszenia Kupieckiego dot. zarządzania 

targowiskiem TURZYN HURT,

- przyjęcie stanowiska w sprawie wniosku firmy Prima Investment Sp.z o.o. dot. 

unieważnienia negocjacji zbycia działki położonej u zbiegu ulic Kaszubskiej

i Partyzantów dz. nr 6/16.

Komisja przeprowadziła następujące kontrole:

- w zakresie sposobu realizacji przepisu § 4 uchwały Nr XXXVI/491/93 Rady Miejskiej

w Szczecinie z dnia 16 kwietnia 1993 r. w sprawie utworzenia spółki z o.o. z udziałem 

Miasta, pracowników Miejskiego Zakładu Usług Sanitarnych i zagranicznego podmiotu 
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gospodarczego oraz wydzierżawienia tej spółce nieruchomości zmienionej uchwałą

Nr XLVIII/995/02 Rady Miasta Szczecina z dnia 25 stycznia 2002 r.,

- w zakresie działań podejmowanych przy organizacji Dni Morza 2003 oraz zleceń 

uzyskanych przez firmę GISO z Dębna Lubuskiego przy organizacji imprez miejskich

w latach 2000-2003,

- w zakresie remontu zadaszenia w Teatrze Letnim,

- w sprawie prawidłowości gospodarowania nieruchomościami przez miejskie jednostki 

organizacyjne i instytucje.

Komisja podjęła w tym czasie 34 wnioski, 17 stanowisk, 11 dezyderatów, 7 uchwał

Skład osobowy Komisji na koniec kadencji: przewodniczący – Beata Tokarzewska; 

wiceprzewodniczący – Piotr Podzielny; członkowie: Bolesław Gronkowski, Wojciech 

Hawryszuk, Małgorzata Jacyna–Witt, Elżbieta Malanowska, Juliusz Słowacki, Edmund 

Trokowski.

Komisja Inwentaryzacyjna
Komisja Inwentaryzacyjna RM została powołana z zakresem działania obejmującym:

- współdziałanie z Zarządem Miasta i komunalnymi jednostkami organizacyjnymi

w zakresie określania mienia podlegającego komunalizacji, sporządzania jego wykazów

i wniosków o regulację stanu prawnego mienia, umożliwiającego wydanie decyzji 

Wojewody Szczecińskiego,

- organizacja prac i nadzór techniczny i merytoryczny przy sporządzaniu spisów 

inwentaryzacyjnych komunalizowanego mienia,

- reprezentowanie gminy Szczecin w procesie komunalizacji wobec administracji 

rządowej,

- podejmowanie uchwał w sprawach odstąpienia bądź zawieszenia procesu komunalizacji 

w wyniku zastrzeżeń napływających w trakcie publicznego wyłożenia spisów 

inwentaryzacyjnych, inicjowanie postępowania wyjaśniającego konflikty, podejmowanie 

uchwał o podjęciu procesu komunalizacyjnego po zakończeniu postępowania 

wyjaśniającego,

- przedkładanie Zarządowi Miasta, wniosków i uchwał w sprawie komunalizacji mienia,

- przedkładanie sprawozdań Radzie Miejskiej ze stanu mienia komunalnego.
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Do zadań Komisji należało:

- gromadzenie i weryfikacja dokumentów własnościowych gruntów Skarbu Państwa 

podlegających komunalizacji z mocy prawa,

- gromadzenie i weryfikacja dokumentów przygotowanych przez zarządy jednostek 

organizacyjnych podlegających komunalizacji z mocy prawa i na wniosek,

- sporządzanie kart inwentaryzacyjnych i ich weryfikacja potwierdzona co najmniej 

dwoma podpisami członków Komisji,

- sporządzanie spisów inwentaryzacyjnych, ich weryfikacja potwierdzona przez 

Przewodniczącego Komisji,

- wykładanie do publicznej wiadomości dokumentów inwentaryzacyjnych,

- rozpatrywanie na posiedzeniach Komisji Inwentaryzacyjnej wniosków i zastrzeżeń

z wyłożenia spisów inwentaryzacyjnych,

- sporządzanie wniosków komunalizacyjnych na tereny nie stanowiące z mocy prawa 

nieruchomości komunalnych, terenów PFZ, terenów przedsiębiorstw państwowych 

wykorzystywanych niezgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem, innych 

terenów co do których Rada Miasta wyraziła wolę ich skomunalizowania,

- przedkładanie Wojewodzie dokumentów spisowych celem uzyskania decyzji 

komunalizacyjnych,

- prowadzenie ewidencji skomunalizowanych w formie zbiorów dokumentów, rejestru

i map w skali 1:5000,

- sporządzanie okresowych sprawozdań i raportów dla Rady Miejskiej.

Na posiedzeniach Komisja zajmowała się sprawami:

- przeprowadzenia inwentaryzacji reklam na komunalnych terenach geodezyjnych, w pasie 

ruchu drogowego, na budynkach komunalnych oraz placówkach oświatowych,

- stanu przygotowań w zakresie realizacji postanowień ustawy o nabywaniu prawa 

własności przez użytkowników wieczystych,

- projektu uchwały nr 39/05 w sprawie odpłatności za nabycie prawa własności 

nieruchomości oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu nabycia 

prawa własności przez dotychczasowych użytkowników i współużytkowników 

wieczystych, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność gminy Miasto 

Szczecin, zabudowanych na cele mieszkaniowe,

- stanu formalno-prawnego deptaka na ul. Ks. Bogusława X,
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- stanu władania Międzynarodowych Targów Szczecińskich Sp. z o.o. oraz stanu obecnego 

i planów zagospodarowania,

- stanu władania działek i budowli lotniska Szczecin-Dąbie i działek sąsiadujących,

- stanu zagospodarowania obecnego i planowanego działek Lotniska Szczecin-Dąbie

i terenów sąsiadujących,

- stanu władania nieruchomości położonych przy ul. Polickiej, użytkowanych przez Klub 

Sportowy "Hutnik" w tym sposób uregulowania stanu formalno-prawnego,

- sposobu zagospodarowania Deptaka Bogusława imprezami kulturalno-sportowo-

rekreacyjnymi (w tym scena kameralna Teatru Współczesnego),

- stanu prawnego nieruchomości położonych w rejonie Wyspy Puckiej i możliwości 

uregulowań formalno-prawnych,

- odtworzenia obiektu o cechach lotniska sportowo-dyspozycyjnego na bazie obiektów 

lotniskowych w Dąbiu w porównaniu z budową nowego lotniska o tych samych 

parametrach na Rokicinach,

- projektu uchwały nr 340/04 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty 

adiacenckiej,

- powołania specjalnej strefy ekonomicznej w Szczecinie,

- stanowiska Prezydenta Miasta w sprawie wniosku rzemieślników z ul. Ofiar Stutthofu

dot. wyłączenia ich z gminy Szczecin i włączenia do gminy Police,

- projektu uchwały Rady Miasta w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu 

przekształcenia prawa użytkowania wieczystego z udziałem przedstawicieli szczecińskich 

spółdzielni mieszkaniowych,

- stanu władania planowanych obwodnic: śródmiejskiej i zachodniej,

- koncepcji udziału Miasta w Spółce Międzynarodowe Targi Szczecińskie Sp. z o.o.,

- projektu uchwały nr 279/05 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie osobom fizycznym 

bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo 

własności, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność gminy Miasto 

Szczecin,

- udzielania bonifikaty z tytułu przekształcenia gruntów rolnych - w kontekście zapisów 

projektu uchwały nr 279/05,

- stanu przygotowania Miasta do organizacji Regat 2007',

- projektu uchwały nr 307/05 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości 

stawki procentowej opłaty adiacenckiej,

- prac związanych z przerywaniem biegu terminów zasiedzeń.
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Na bieżąco Komisja przyjmowała:

- informację w sprawie stanu komunalizacji z mocy prawa, jak i na wniosek,

- informację z realizacji przekształcania prawa użytkowania wieczystego na prawo 

własności.

Komisja inwentaryzacyjna pracowała w składzie:

Henryk Jerzyk – przewodniczący

Bogdan Trzos – wiceprzewodniczący

Członkowie: Jan Dużyński, Włodzimierz Gostyński, Jakub Kalita, Jerzy Krawiec, Arkadiusz 

Litwiński (odwołany uchwałą RM nr XLIV/864/05 z dnia 17 października 2005 r.) Janusz 

Modrzejewski, Janusz Nekanda-Trepka, Andrzej Piaskowski, Witold Piotrowski, Tadeusz 

Pliszczak.

Komisja Inwentaryzacyjna zakończyła swoja działalność 31 grudnia 2005 r.

INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
W trakcie minionego okresu radni złożyli ogółem 1982 interpelacji i zapytań.

Poruszali w nich głównie sprawy dotyczące oświetlenia ulic i osiedli, utrzymania porządku

i czystości w mieście, sygnalizacji świetlnej, budowy bezpiecznych przejść dla pieszych,

w sprawie wykupu przedszkoli, renowacji sieci kanalizacyjnej, wiat przystankowych, budowy 

stacji telefonii komórkowej.

Interweniowali również w indywidualnych sprawach mieszkańców.

Skład Rady Miasta na koniec kadencji 2002-2006
1. Arłukowicz Bartosz

2. Bartnik Paweł

3. Cybulski Ryszard

4. Durski Grzegorz

5. Dużyński Jan

6. Dzikowski Władysław

7. Gronkowski Bolesław

8. Hertzendorf Małgorzata
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9. Hawryszuk Wojciech

10. Jacyna–Witt Małgorzata

11. Jerzyk Henryk

12. Kęsik Piotr

13. Kochańska Teresa

14. Krawczak Elżbieta

15. Malanowska Elżbieta

16. Mickiewicz Andrzej

17. Modrzejewski Janusz

18. Nowicki Roman

19. Ostrowski Wiesław

20. Podzielny Piotr

21. Skarżyński Jerzy

22. Słowacki Juliusz

23. Stopyra Jan

24. Sukiennicka Alina

25. Szałabawka Artur

26. Tokarzewska Beata

27. Trokowski Edmund

28. Trzos Bogdan

29. Wijas Jędrzej

30. Zaremba Renata

Zmiany w składzie osobowym Rady Miasta w kadencji  2002 – 2006
W trakcie kadencji rezygnację złożyli:

- Ryszard Kobylański - a w jego miejsce weszła Alina Sukiennicka,

- Grzegorz Napieralski, Mirosława Masłowska i Arkadiusz Litwińaski w związku

z wyborem na Posła na Sejm RP w ich miejsce weszli: Bolesław Gronkowski, Renata 

Zaremba, i Artur Szałabawka,

- Teresa Lubińska – w związku z powołaniem  na Ministra Finansów – na jej miejsce 

wszedł Jerzy Skarżyński,

- Piotr Jania – w związku z powołaniem na Członka Zarządu  Morskich Portów 

Szczecin – Świnoujście.
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DZIAŁALNOŚĆ  RAD  OSIEDLOWYCH

Na terenie Szczecina funkcjonuje 37 rad osiedlowych. Obszar ich działania obejmuje 

całe miasto.

Rady bieżącej – IV kadencji wybrane zostały w kwietniu 2003 r. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w 32 osiedlach, liczących do 20 tys. mieszkańców, 

działają rady 15 osobowe (rady Łękno, Golęcino Gocław, Krzekowo Bezrzecze, Skolwin

i Żydowce Klucz mają niepełny skład), a w 5 radach, w osiedlach powyżej 20 tys. rady

21 osobowe (wyjątek Centrum) - wakaty najczęściej spowodowane są rezygnacjami z pracy.

W maju 2005 r. przeprowadzono wybory uzupełniające do rad Łękno i Stare Miasto.

Łącznie w radach na 562 mandaty działa 547 osób.

Rady osiedla opiniują projekty budżetu miasta, wieloletnie programy inwestycyjne, 

plany, projekty zabudowy i zagospodarowania terenu, realizację wykonywanych przez miasto 

zadań w odniesieniu do terenu osiedla. Corocznie zgłaszają wnioski dotyczące uzbrajania 

terenów, budowy i remontów dróg i budynków komunalnych, budowy i remontów placówek 

oświatowych, inwestycji o charakterze rekreacyjno – sportowym. W 2006 r. wnioskowano

o ujęcie w budżecie miasta na 2007 r. 229 takich zadań. Ograniczone możliwości budżetowe 

powodują, że do realizacji przyjmowane jest corocznie jedynie po kilka - kilkanaście 

wniosków – jest to dużą bolączką rad.

Z dużym zainteresowaniem spotkała się możliwość realizacji zadań lokalnych –

urządzania placów zabaw, rekreacyjnych i sportowych na osiedlach sfinansowanych

we współpracy z Komisją Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności Rady Miasta.

W 2004 r. 27 rad, w 2005 r. 25 rad przystąpiło do realizacji tych zadań. W 2006 r. już 35 rad 

podjęło to przedsięwzięcie – obecnie dobiega końca realizacja ostatnich zadań. Place te są 

później nadzorowane i utrzymywane przez rady.

Corocznie rady współpracują ze służbami miejskimi w realizacji akcji sprzątania 

miasta przez grupy interwencyjne.

Każdego roku rady organizują po ok. 25 majówek i festynów, wyjazdy na grzybobrania,

w większości osiedli zapraszają osoby samotne na śniadania wielkanocne i wieczerze 
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wigilijne, imprezy mikołajkowe. Rady angażują się w organizację świetlic środowiskowych

i klubów seniora. Prowadzą bezpłatne poradnictwo prawne.

W bieżącej kadencji rady interweniowały min. w sprawach zagospodarowania Wyspy 

Puckiej i okolic Stadionu Pogoni, terenu Stadionu Pionier, występowały w imieniu 

mieszkańców przeciw budowie hipermarketu na osiedlu Majowym, sortowni śmieci i stacji 

benzynowych na Gumieńcach, budowy sortowni śmieci na Pomorzanach i funkcjonowania 

wysypiska śmieci w Kluczu, komunikacji autobusowej na Pogodnie.

W 2004 r. rady zaangażowały się w organizację ogólnomiejskiej imprezy Archipelag 

Szczeciński – imprezy promującej współpracę instytucji lokalnych – m.in. szkół i rad osiedli.

W 2005 r. osiedlowcy uczestniczyli w imprezie charytatywnej „Śpiewać każdy może”, 

podczas której zebrali 4,1 tys. zł. na rzecz Kliniki Hemetoonkologii.

Za wieloletnią społeczną działalność Przewodniczący Rady Miasta J. Stopyra 

odznaczył odznaką Gryfa Pomorskiego siedmioro osiedlowców. W ten sposób uhonorowani 

zostali: Zofia Hołub Przewodnicząca RO Osów, Józef Wasilewski Przewodniczący RO 

Bukowo, Wiktor Strzępek Przewodniczący RO Warszewo, Stanisław Oleszkiewicz 

Przewodniczący RO Załom, Jakub Kalita Przewodniczący RO Płonia Śmierdnica, Jezierzyce, 

Andrzej Selega i Jadwiga Maltańska Przewodniczący i Wiceprzewodnicząca RO 

Zawadzkiego Klonowica.

Społeczeństwo osiedli peryferyjnych wykazuje większe poczucie wspólnoty i chętniej 

angażuje się w rozwiązywanie problemów swojego osiedla. Rada często postrzegana jest jako 

jednostka, przy pomocy której można rozwiązać sprawy dotyczące dużej części a nawet 

całego osiedla. Przykładem jest tu budowa kanalizacji i wodociągów, modernizacja ulic –

gdzie mieszkańcy oczekują od rady koordynacji robót a wykonawcy posiłkują się radą

w kontaktach ze społecznością. Na obrzeżach miasta sporadycznie organizowane są 

komercyjne imprezy masowe i rodzinne, dlatego też szczególne znaczenie mają tu 

podejmowane przez rady działania organizujące życie osiedlowe i integrujące społeczność.

Mieszkańcy centrum są mniej aktywni zarówno na etapie identyfikowania 

najważniejszych problemów i oczekiwań jak i w fazie realizacji potrzeb. W tym rejonie 

zauważyć można mniejsze poczucie wspólnoty, sygnalizowanie i dążenie do rozwiązywania 

problemów jednostkowych. W tych osiedlach rady muszą aktywizować społeczność, docierać 

do osób potrzebujących, wykazywać szczególnie dużą inicjatywę. 


