Protokół nr XLIII/13
z sesji Rady Miasta Olsztyna
z dnia 23 października 2013 roku
Sesję rozpoczęto o godz. 900

Ad. 1
Przewodniczący Rady Miasta Jan Tandyrak otworzył XLIII Sesję Rady Miasta Olsztyna
zwołaną na wniosek Prezydenta Olsztyna w trybie art. 20 ust. 3 ustawy
o samorządzie gminnym.
Przewodniczący Rady Miasta Jan Tandyrak powitał Prezydenta Olsztyna – Pana Piotra
Grzymowicza, I Zastępcę Prezydenta Olsztyna – Pana Bogusława Szwedowicza, II Zastępcę
Prezydenta Olsztyna
– Panią Halinę Zaborowską – Boruch, III Zastępcę Prezydenta
Olsztyna – Panią Małgorzatę Bogdanowicz – Bartnikowską, Sekretarza Miasta – Panią
Hannę Mikulską – Bojarską, Skarbnika Miasta – Panią Wiesławę Nawotczyńską, Dyrektorów
komórek organizacyjnych Urzędu Miasta, Dyrektorów podległych Miastu jednostek,
Przewodniczących Rad Osiedli, Przedstawicieli mediów.
Przewodniczący Rady Miasta Jan Tandyrak poinformował, iż zgodnie z ilością złożonych
podpisów na liście obecności stwierdza, że na sesji obecna jest ustawowo wymagana liczba
radnych konieczna do prawomocnego podejmowania uchwał. Jednocześnie poprosił
o potwierdzenie swojej obecności w systemie elektronicznym poprzez włożenie karty do
czytnika i wciśnięcie błękitnego przycisku z napisem: „obecność”.
Przewodniczący Rady Miasta Jan Tandyrak na sekretarzy wyznaczył:
Radną: Ewę Zakrzewską
Radnego: Stanisława Gierbę
Przewodniczący Rady Miasta Jan Tandyrak poinformował, iż porządek dzisiejszej sesji
został przekazany Państwu Radnym w terminie wskazanym w § 15 ust. 3 Regulaminu Rady
Miasta stanowiącego załącznik Nr 7 do Statutu Miasta Olsztyna. Przewodniczący
poinformował, iż Prezydent Olsztyna wystąpił z wnioskiem o wprowadzenie do porządku
obrad dzisiejszej sesji następujących projektów uchwał Rady Miasta: projekt uchwały Rady
Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2013 rok, (nr rob.
746/13), projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Miasta Olsztyna na lata 2013 – 2021, (nr rob. 747/13), projekt uchwały Rady Miasta
w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie tablicy upamiętniającej Aleksandra Marka
Szczygło na budynku Zespołu Szkół Samochodowych przy al. Wojska Polskiego w Olsztynie,
(nr rob. 745/13). Zgodnie z zapisem art. 20 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym: do zmiany
porządku obrad sesji wymagana jest zgoda wnioskodawcy. Czy klub radnych Platformy
Obywatelskiej wyraża zgodę na wprowadzenie do porządku obrad XLIII sesji Rady Miasta
ww. projektów uchwał?

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Halina Ciunel odpowiedziała, że na wczorajszym
posiedzeniu radnych klubu PO, klub wyraził zgodę na rozszerzenie porządku obrad
dzisiejszej sesji o wnioski złożone przez Pana Prezydenta.
Przewodniczący Rady Miasta Jan Tandyrak zapytał czy ktoś z Państwa radnych chciałby,
za zgodą klubu radnych PO, zgłosić zmiany do porządku obrad?


Przewodniczący poddał pod głosowanie zgłoszone zmiany do porządku obrad XLIII sesji
RM.



Zmiany zostały przyjęte następującym stosunkiem głosów: (zał. nr 1)
Za – 23
Przeciw – 0
Wstrzymujących się – 0

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Olsztyna
(nr rob. 743/13),
3. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Olsztyna
(nr rob. 744/13),
4. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta
Olsztyna na 2013 rok, (nr rob.746/13),
5. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Miasta Olsztyna na lata 2013 - 2021, (nr rob.747/13),
6. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie tablicy
upamiętniającej Aleksandra Marka Szczygło na budynku Zespołu Szkół
Samochodowych przy al. Wojska Polskiego w Olsztynie, (nr rob. 745/13).

Ad.2
Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Olsztyna
(nr rob. 743/13), (zał. nr 2)
Przewodniczący Rady Miasta Jan Tandyrak poinformował, iż z wnioskiem o nadanie
tytułu Honorowego Obywatelstwa Olsztyna Panu prof. Bohdanowi Głuszczakowi wystąpił
Prezydent Olsztyna oraz klub radnych Platformy Obywatelskiej. W dniu 21 października br.
na spotkaniu Przewodniczącego Rady Miasta
z Wiceprzewodniczącymi Rady,
Przewodniczącymi komisji stałych i Przewodniczącymi klubów radnych projekt uchwał
uzyskał pozytywną opinię. Poprosił Prezydenta o przedstawienie projektu uchwały
Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz powiedział, że przedstawi osobę prof. Głuszczaka,
reżyser, choreograf, scenarzysta, aktor, pedagog. Prekursor terapii osób niepełnosprawnych
sztuką. W latach 1959 – 1989 dyrektor Pantomimy Olsztyńskiej, Amatorskiego Teatru
Głuchych działającego przy Wojewódzkim Domu Kultury w Olsztynie. Przez ponad 30 lat
pracy artystycznej i pedagogicznej z niesłyszącymi odbył z nią 22 tourne zagraniczne po 25
krajach rozsławiając Olsztyn oraz reprezentując kulturę polską na scenie Europy i świata.
Autor scenariuszy, choreografii i reżyser większości widowisk pantomimy olsztyńskiej. Dla
upośledzonych słuchowo artystów był duchowym i intelektualnym przewodnikiem, a w życiu
codziennym często ojcem i matką. Autor i współautor blisko 150 spektakli teatralnych

i filmów. Opublikował również około 100 publikacji własnych i wywiadów. Urodzony
1 stycznia 1936 roku w Hajnówce od lipca 1953 roku na Warmii i Mazurach, Morągu,
w Zalewie, w Olsztynie, drogę artystyczną rozpoczął w kole teatralnym Morąskiego
Powiatowego Domu Kultury jako aktor i później instruktor teatralny. Absolwent Państwowej
Wyższej Szkoły Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, wydziału reżyserskiego teatru
niezawodowego w 1959 roku, wydziału aktorskiego 1964 rok oraz wydziału reżyserii
Warszawskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej 1967. W latach 1969 – 1994
wykładowca w Łódzkiej Państwowej Wyższej Szkole Filmowej i Teatralnej. Od 1994 roku
związany z Olsztyńską Wyższą Szkołą Pedagogiczną jako profesor nadzwyczajny w Katedrze
Wiedzy i Edukacji Teatralnej na Wydziale Humanistycznym, a później z Uniwersytetem
Warmińsko – Mazurskim, jednocześnie wykładowca i reżyser na Białostockim Wydziale
Sztuki Lalkarskiej Warszawskiej Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza. Od
1999 roku profesor sztuk teatralnych. Swoimi działaniami artystycznymi i organizacyjnymi
oraz badaniami naukowymi obejmował formy teatralne w dydaktyce koncentrując się na
kształtowaniu osobowości poprzez sztukę teatralną. Przez cały okres swojej działalności
artystycznej i naukowej w znaczący sposób oddziałuje na współczesne życie teatralne
Olsztyna i kraju. Szczególne zasługi Bohdan Głuszczak położył w integracji ludzi głuchych
ze słyszącymi jako pierwszy na świcie stosując na taką skalę metodę arteterapii, terapii przez
sztukę wykorzystując do tego pantomimę. Sukces przyszedł po 12 latach ciężkiej pracy
Bohdana Głuszczaka i jego niesłyszących aktorów, potraktowanych przez innych jako
eksperyment terapeutyczny. Premierą widowiska Kaprysy wg. obrazów i rysunków
hiszpańskiego artysty Francisco Goya w 1971 roku rozpoczął się prawie dwudziestoletni
okres sukcesów pantomimy olsztyńskiej. Po tym spektaklu zespół ten przestano uważać za
teatr ludzi upośledzonych, zostali uznani za artystów przez duże A. Do historii teatru nie tylko
polskiego przeszły również następne widowiska pantomimy z Olsztyna, Apokalipsa wg.
objawień św. Jana Ewangelisty, Szopka Polska przygotowana na motywach staropolskich
widowisk obrzędowych, Galatea, Bankiet. Spektakle Pantomimy Olsztyńskiej były mitologią
i Biblią, malarstwem i rzeźbą. Wykorzystywano w nich utwory Krzysztofa Pendereckiego,
Henryka Mikołaja Góreckiego, Ludomira Różyckiego, Karola Szymanowskiego i Czesława
Niemena. O pantomimie z Olsztyna powstało również kilka filmów, w większości są to
zarejestrowane spektakle. Aktorzy ci występowali też w teatrach zawodowych, najczęściej na
deskach olsztyńskiego teatru im. Stefana Jaracza. Poza pantomimą olsztyńską reżyser prof.
Bohdan Głuszczak przygotował jako współautor prawie 100 sztuk na 22 innych scenach
zawodowych. Wielu z nich wykorzystał doświadczenia ze swojego teatru i z teatru maski.
Z innych scen zaś przenosił do pantomimy środki wyrazu podpatrzone u wybitnych
reżyserów czy aktorów zawodowych m.in. u Jerzego Grzegorzewskiego, Jerzego Jarockiego,
Stanisława Hebanowskiego, Adam Hanuszkiewicza, Gustawa Holoubka, Piotra
Fronczewskiego, Marka Walczewskiego. Przez 30 lat dyrekcji Bohdana Głuszczaka przez
pantomimę przewinęło się ponad 250 głuchych aktorów amatorów, a zespól jak już
wspomniano zdobył uznanie i sławę w kraju i za granicą oraz wiele nagród, m.in. główne
trofea na światowych kongresach i festiwalach głuchych, m.in. w Warszawie i Brnie,
europejską nagrodę za całokształt działalności. Został też odznaczony Krzyżem Oficerskim
Orderu Odrodzenia Polski i uhonorowany nagrodą Ministra Spraw Zagranicznych. W latach
90 – tych Bohdan Głuszczak poświęcił się pracy pedagogicznej, a pantomimę poprowadzili
inni ludzie. Kilka ostatnich lat Pantomima Olsztyńska istniała jako amatorski zespól teatralny
działający pod skrzydłami Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie. Zeszła ze
sceny na zawsze 30 listopada 2009 roku spektaklem Nazwać chwilowe na zawsze zamykając
tym samym swój 52 letni żywot. Jest gotowa książka o pantomimie, o Bohdanie Głuszczaku
„Milczący komedianci”. To pierwsza w historii tego teatru książka i jak czas pokazał swoiste
epitafium.
Przewodniczący Rady Miasta Jan Tandyrak otworzył dyskusję.

Przewodniczący Rady Miasta Jan Tandyrak udzielił głosu radnemu Dżusowi.
Radny Bogdan Dżus osoba niewątpliwie godna tytułu. Pan Prezydent odczytał bardzo bogate
w treść uzasadnienie, natomiast to co otrzymali radni, uzasadnienie do projektu uchwały
mogłoby być staranniejsze, bo proszę Państwa opublikował około 100 publikacji, ukończył
liceum, ale jakie? Wykładał, powadził wykłady. Zdaniem radnego jest to niedopracowane.
Przewodniczący Rady Miasta Jan Tandyrak zamknął dyskusję.




Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie nadania
Honorowego Obywatelstwa Olsztyna (zał. nr 3)
Uchwała została podjęta następującym stosunkiem głosów:
Za – 23
Przeciw – 0
Wstrzymujących się – 0

Ad.3
Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Olsztyna
(nr rob. 744/13), (zał. nr 4)
Przewodniczący Rady Miasta Jan Tandyrak poinformował, że z wnioskiem o nadanie
tytułu Honorowego Obywatelstwa Olsztyna Panu prof. Stanisławowi Oszczakowi wystąpił
klub radnych Platformy Obywatelskiej oraz Prezydent Olsztyna. W dniu 21 października br.
na spotkaniu Przewodniczącego Rady Miasta z Wiceprzewodniczącymi Rady,
Przewodniczącymi komisji stałych i Przewodniczącymi klubów radnych projekt uchwał
uzyskał pozytywną opinię. Poprosił radną Halinę Ciunel Przewodniczącą klubu radnych
Platformy Obywatelskiej o przedstawienie projektu uchwały.
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Halina Ciunel przypadł mi w udziale ogromny
zaszczyt, ale i przyjemność przybliżenia Państwu sylwetki prof. Oszczaka zgłoszonego przez
nas do uzyskania honorowego obywatela mieszkańca Olsztyna. Prof. Stanisław Oszczak jest
absolwentem Politechniki Warszawskiej. Stopień doktora nauk fizycznych uzyskał na
Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu w 1969 roku. Doktora habilitowanego
z dyscypliny geodezja i kartografia w Wojskowej Akademii Technicznej w 1987 roku, a tytuł
profesora nauk technicznych w 1996 roku. Był współinicjatorem budowy, organizatorem
i pierwszym dyrektorem Planetarium Lotów Kosmicznych w Olsztynie w latach 1972 – 1981,
a następnie w Obserwatorium Satelitarnym koło Barczewa 1978 – 1999 oraz Obserwatorium
Astronomicznego w Olsztynie w latach 1979 – 1981. Obecnie jest członkiem Senatu Wyższej
Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie oraz członkiem Rady Narodowej Centrum
Badań Kosmicznych w Warszawie. Prof. Stanisław Oszczak od 2000 roku jest prof.
zwyczajnym i kierownikiem Katedry Geodezji Satelitarnej i Nawigacji w Olsztynie. Autor
około 300 opracowań, w tym około 160 artykułów naukowych. Prof. Oszczak był zapraszany
przez zagraniczne uczelnie do wygłaszania wykładów, m.in. w Niemczech, Kanadzie, we
Włoszech. Prof. Oszczak za swoją działalność odznaczony został wieloma odznaczeniami
i nagrodami, niektóre z nich to: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż
Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Zasłużony dla Warmii i Mazur, Zasłużony
Działacz Kultury, Odznaczenie za Zasługi dla Geodezji i Kartografii, otrzymał 5 nagród

Ministra Edukacji, w 2004 roku został laureatem nagrody Prezydenta Miasta Olsztyna za
wybitne zasługi dla miasta w dziedzinie nauki. Szczegółowy życiorys, jak również
szczegółowa charakterystyka została przekazana wszystkim Przewodniczącym klubów,
natomiast radni nie zrzeszeni w klubach informacja bardzo szczegółowa została dostarczona
do skrytek. Nie da rady tak bogatego życiorysu, szczegółowo przedstawić w uzasadnieniu.
Prof. Stanisław Oszczak w pełni zasługuje na nadanie mu tak zaszczytnego tytułu. Radna
poprosiła o poparcie przedłożonego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Miasta Jan Tandyrak otworzył dyskusję.
Przewodniczący Rady Miasta Jan Tandyrak zamknął dyskusję.




Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie nadania
Honorowego Obywatelstwa Olsztyna (zał. nr 5)
Uchwała została podjęta następującym stosunkiem głosów:
Za – 22
Przeciw – 0
Wstrzymujących się – 0

Przewodniczący Rady Miasta Jan Tandyrak przypomniał, że uroczystości związane
z wręczeniem Aktów Nadania oraz Odznaki Honorowego Obywatelstwa Olsztyna odbędą się
w dniu 26 października, w sobotę, o godz. 18 w Filharmonii Warmińsko – Mazurskiej
im. Feliksa Nowowiejskiego.

Ad.4
Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna
na 2013 rok, (nr rob.746/13), (zał. nr 6)
Komisja wiodąca – Komisja Budżetu i Finansów
Zespół legislacyjny:
1. Referent uchwały – Pani Wiesława Nawotczyńska – Skarbnik Miasta
2. Radny Sprawozdawca – Pan Mirosław Gornowicz - Przewodniczący Komisji Budżetu
i Finansów
3. Radca Prawny – Pan Jakub Zięty – Dyrektor Wydziału Prawnego

Przewodniczący Rady Miasta Jan Tandyrak poprosił referenta o przedstawienie projektu
uchwały.
Referent uchwały Pani Wiesława Nawotczyńska jest to uchwała, która w zasadzie zamyka
się w planach finansowych i w ramach budżetu roku 2013. Zmiany zaproponowane w tej
uchwale nie powodują ani zwiększenia, ani zmian w zakresie deficytu, ani przychodów, ani
rozchodów.
Przewodniczący Rady Miasta Jan Tandyrak zapytał czy zwołać 5 min. przerwę?

Referent uchwały Pani Wiesława Nawotczyńska proponowane zmiany to: po stronie
dochodów proponuje się zwiększenie dochodów o 1 712 827 zł i są to zmiany przede
wszystkim, dopłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla rodzin objętych Kartą
Dużej Rodziny (45 120 zł), dotacja Wojewody na dofinansowanie zadań z zakresu
wychowania przedszkolnego w okresie września i października dochody i wydatki, które się
bilansują po jednej i po drugiej stronie, to jest 1 304 514 zł i dofinansowanie projektu pod
nazwą Warmiński Jarmark Świąteczny ze środków unijnych w ramach konkursu wspieranie
wytwarzania i promocji produktów regionalnych, są to dochody i wydatki, po jednej i po
drugiej stronie, różnica do wprowadzenia to 452 200 zł. Te zmiany, o których była mowa po
stronie dochodów powodują zwiększenie po stornie wydatków o kwotę 1 712 827 zł. Są to
dochody bieżące, o których była mowa, to też wydatki majątkowe, które dotyczą Domu
Pomocy Społecznej Kombatant w wysokości 170 208 zł, są one realizowane w ramach planu
finansowego tej jednostki. Zwiększają się też przychody ZLiBK na pokrycie kosztów
remontu części wspólnych budynków wspólnot mieszkaniowych i jest to zwiększenie udziału
o 448 438 zł. W projekcie uchwały podane są też zarządzenia, które zostały między sesjami
podjęte przez Prezydenta, są to dwa zarządzenia przeniesieniowe i dotacyjne. W zakresie
zmian wydatków przede wszystkim zmiany sprowadzają się do zmian w zakresie zmniejszeń
jak i zwiększeń w jednostkach edukacyjnych. Katalog tych zmian został państwu
przedstawiony w uzasadnieniu. Pani Skarbnik zgłosiła zmianę do zgłoszenia, tj. zmniejszenie
wydatków bieżących i odbywa się to w ramach planu finansowego jednostki, zmniejszenie
wydatków bieżących o 50 000 w rozdziale 15111 § 4300 na zwiększenie wydatków
majątkowych o 50 000, w tym samym rozdziale z tym że w § 6060 i zmiana dotyczy Parku
Naukowo- Technologicznego. Środki są niezbędne na zakup urządzenia wielofunkcyjnego do
zimowego utrzymania terenu w tymże Parku.
Przewodniczący Rady Miasta Jan Tandyrak poprosił Radnego Sprawozdawcę o opinię
Komisji.
Radny Sprawozdawca- Mirosław Gornowicz powiedział, że Komisja Budżetu i Finansów
wnosi o przyjęcie projektu uchwały bez poprawek. Rozpatrywała ten projekt wraz ze zmianą.
Wynik głosowania: 3 głosy za, 0 głosów przeciw, 2 głosy wstrzymujące się.
Przewodniczący Rady Miasta Jan Tandyrak otworzył dyskusję.
Przewodniczący Rady Miasta Jan Tandyrak udzielił głosu radnej Ciunel.
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Halina Ciunel poprosiła o 5 min. przerwy dla klubu
radnych PO.
Przewodniczący Rady Miasta Jan Tandyrak ogłosił 5 min. przerwy.
Po przerwie
Przewodniczący Rady Miasta Jan Tandyrak przypomniał, ze jesteśmy w punkcie otwartej
dyskusji. Kto z Państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos?
Przewodniczący Rady Miasta Jan Tandyrak zamknął dyskusję.



Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie zgłoszonej poprawki (zał. nr 7)



Poprawka została przyjęta następującym stosunkiem głosów:
Za – 18
Przeciw – 0
Wstrzymujących się – 3



Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały Rady Miasta
zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2013 rok wraz z poprawką
(zał. nr 8)



Uchwała została podjęta następującym stosunkiem głosów:
Za – 18
Przeciw – 0
Wstrzymujących się – 3

Ad.5
Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Miasta Olsztyna na lata 2013 - 2021, (nr rob.747/13), (zał. nr 9)
Komisja wiodąca – Komisja Budżetu i Finansów
Zespół legislacyjny:
1. Referent uchwały – Pani Wiesława Nawotczyńska – Skarbnik Miasta
2. Radny Sprawozdawca – Pan Mirosław Gornowicz - Przewodniczący Komisji Budżetu
i Finansów
3. Radca Prawny – Pan Jakub Zięty – Dyrektor Wydziału Prawnego

Przewodniczący Rady Miasta Jan Tandyrak poprosił referenta o przedstawienie projektu
uchwały wraz z poprawką.
Referent uchwały Pani Wiesława Nawotczyńska zmiany w wpf wynikają przede
wszystkim w zakresie zmian roku 2013. W kolejnych latach zmiany wynikają z planowanej
do podpisania umowy o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia Warmiński Jarmark
Świąteczny. Zmiana ta musi być również wykazana w załącznikach, zmiana dotycząca Parku
Naukowo – Technologicznego polegająca na zmniejszeniu wydatków bieżących o 50 000
w rozdziale 15011 § 4300 i na zwiększeniu wydatków majątkowych o 50 000 w tym samym
rozdziale § 6060 czyli wydatek majątkowy i wprowadzeniu do budżetu nowego zadania pod
nazwą zakup urządzenia wielofunkcyjnego do zimowego utrzymania terenu w Olsztyńskim
Parku Naukowo – Technologicznym.
Przewodniczący Rady Miasta Jan Tandyrak poprosił Radnego Sprawozdawcę o opinię
Komisji.
Radny Sprawozdawca- Mirosław Gornowicz powiedział, że Komisja Budżetu i Finansów
wnosi o przyjęcie projektu uchwały bez poprawek. Rozpatrywała ten projekt wraz ze zmianą.
Wynik głosowania: 3 głosy za, 0 głosów przeciw, 2 głosy wstrzymujące się.
Przewodniczący Rady Miasta Jan Tandyrak otworzył dyskusję.

Przewodniczący Rady Miasta Jan Tandyrak wobec braku zgłoszeń zamknął dyskusję.


Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie zgłoszonej poprawki (zał. nr 10)



Poprawka została przyjęta następującym stosunkiem głosów:
Za – 18
Przeciw – 0
Wstrzymujących się – 5



Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały Rady Miasta w sprawie
zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna na lata 2013 - 2021 (zał. nr 11)



Uchwała została podjęta następującym stosunkiem głosów:
Za – 17
Przeciw – 0
Wstrzymujących się – 6

Ad.6
Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie tablicy
upamiętniającej Aleksandra Marka Szczygło na budynku Zespołu Szkół
Samochodowych przy al. Wojska Polskiego w Olsztynie, (nr rob. 745/13). (zał. nr 12)
Komisja wiodąca – Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rozwoju
Miasta
Zespół legislacyjny:
1. Referent uchwały – Pani Magdalena Rafalska – Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta
2. Radny Sprawozdawca – Pan Robert Szewczyk - Przewodniczący Komisji Gospodarki
Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rozwoju Miasta
3. Radca Prawny – Pan Jakub Zięty – Dyrektor Wydziału Prawnego

Przewodniczący Rady Miasta Jan Tandyrak poprosił referenta o przedstawienie projektu
uchwały.
Referent uchwały Pani Magdalena Rafalska pan Z. Ż. wystąpił z wnioskiem o
umieszczenie tablicy upamiętniającej Aleksandra Marka Szczygło na ścianie budynku
Zespołu Szkół Samochodowych przy al. Wojska Polskiego w Olsztynie. Kompletną
dokumentację, na którą składają się zgoda właściciela budynku na ulokowanie tablicy,
pozwolenie miejskiego konserwatora zabytków, ponieważ budynek objęty jest ochroną
konserwatorską, opinia Wojewódzkiej Rady Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa oraz
załączniki graficzne i uzasadnienie do wniosku przedstawiono do zaopiniowania przez zespół
ds. opiniowania projektów pomników i tablic pamiątkowych planowanych do umieszczenia
na terenie Olsztyna. Zespół pozytywnie zaopiniował wniosek, projekt uchwały skierowano do
dalszego procesowania. Tablica jest koloru czarnego, umieszczona zostanie przy wejściu
głównym do budynku szkoły.
Przewodniczący Rady Miasta Jan Tandyrak poprosił Radnego Sprawozdawcę o opinię
Komisji.

Radny Sprawozdawca- Robert Szewczyk powiedział, że Komisja jednomyślnie wnosi
o przyjęcie projektu uchwały bez poprawek.
Przewodniczący Rady Miasta Jan Tandyrak otworzył dyskusję.
Przewodniczący Rady Miasta Jan Tandyrak wobec braku zgłoszeń zamknął dyskusję.


Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały Rady Miasta w sprawie
wyrażenia zgody na umieszczenie tablicy upamiętniającej Aleksandra Marka Szczygło
na budynku Zespołu Szkół Samochodowych przy al. Wojska Polskiego w Olsztynie (zał.
nr 13)



Uchwała została podjęta następującym stosunkiem głosów:
Za – 23
Przeciw – 0
Wstrzymujących się – 0

Przewodniczący Rady Miasta Jan Tandyrak rodzina śp. Ministra, współpracownicy
i organizatorzy serdecznie zapraszają na uroczystości w piątek, 25.10., o godz. 11 nastąpi
odsłonięcie tablicy na budynku Zespołu Szkół Samochodowych przy al. Wojska Polskiego 17
oraz w niedzielę o godz. 14 na mszę świętą, która zostanie odprawiona w Kościele NSPJ.

Przewodniczący Rady Miasta Jan Tandyrak po wyczerpaniu porządku obrad zamknął
XLIII sesję Rady Miasta Olsztyna.
Obrady zakończono o godz. 1000

Sekretarze obrad:

1. Radna Ewa Zakrzewska ............................................
2. Radny Stanisław Szatkowski ............................................
Protokołowała

Sylwia Szech

Przewodniczący Rady

Jan Tandyrak

