
PROTOKÓŁ NR XXXVIII/13 
z XXXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie 

w dniu 21 października 2013 r. 
 
 
 
Sesja rozpoczęła się o godz. 15:20 i trwała do godz. 16:10. 
 
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
 
Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 
1/ Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat 
2/ Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Maciej Szabałkin 
3/ Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk 
4/ Radca prawny Krzysztof Judek. 

   
Ad. I. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 
Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn. Na podstawie listy 
obecności stwierdził kworum, gdyż na stan Rady 21 osób, w posiedzeniu uczestniczyło  
21 radnych. 
Wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej stanowi załącznik nr 2.  
Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji – załącznik nr 3.    
 
Ad. II. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania  
i wdrożenia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gryfino. 
Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – przepraszam, że musiałem wnioskować  
o zwołanie sesji nadzwyczajnej w tej sprawie, ale termin, do którego muszą być podjęte 
uchwały rad upływa przed zwołaniem kolejnej sesji. Poprosiłem pana Przewodniczącego  
o zwołanie sesji nadzwyczajnej, bo sprawa jest bardzo ważna. Jesteśmy w Stowarzyszeniu 
Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego i chcemy przystąpić do opracowania planu 
gospodarki niskoemisyjnej. Wiąże się to z tym, że później będzie można pozyskać znaczne 
środki na sfinansowanie projektów związanych ze zmianą systemów ogrzewania  
w budynkach indywidualnych i w przedsiębiorstwach i innych zamierzeń w kierunku 
obniżenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Dziękuję panu Przewodniczącemu, że taką 
sesję nadzwyczajną zwołał. 
Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – mam pytanie do wnioskodawcy. Chciałbym 
posiłkować się zjawiskami, które mają już miejsce w Polsce, ponieważ akurat niska emisja  
i współpraca samorządów i zwłaszcza wytwórców energii jest już realizowana na terenie 
Polski. Najbardziej jaskrawy przykład jest w Opolu, tam został zrealizowany program 
„Kawka” i tam są przełączenia dosyć dużej ilości mocy zamówionej, także samej sprzedaży 
energii elektrycznej. Chciałbym zapytać wnioskodawcę o to, w jaki sposób przystępując do 
planu w taki sposób, jaki proponuje pan Burmistrz, będziemy mieli możliwość zmniejszania 
niskiej emisji na terenie Gminy Gryfino? To pytanie nie jest pytaniem mającym pana 
postawić w jakiejś niekomfortowej sytuacji, tylko dociekam tego w jaki sposób będziemy 
beneficjentami i co zyskamy robiąc to wspólnie z metropolią szczecińską. 
Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – po pierwsze, zyskujemy to, że gdybyśmy chcieli 
sami opracowywać taki program jako oddzielna gmina, musielibyśmy sfinansować  
z własnych środków finansowych, natomiast w przypadku opracowania tego razem ze 
stowarzyszeniem, gwarantuje to uzyskanie środków. Będzie to sfinansowane w znaczny 
sposób ze środków stowarzyszenia i dotacji uzyskanej w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego, a więc gmina nie poniesie kosztów związanych z opracowaniem planu 
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gospodarki niskoemisyjnej. Po drugie, ma być inny sposób podział środków unijnych, jakie są 
zaplanowane dla województwa zachodniopomorskiego, środki mają być przeznaczone w ten 
sposób, że 40 procent ma dotyczyć aglomeracji szczecińskiej, a 60 procent na pozostałe 
zadania w województwie. W związku z tym będzie również możliwość skorzystania przez 
osoby prywatne, przedsiębiorców z dotacji w zakresie zmiany sposobu użytkowania. Dzisiaj 
przyszło pismo z PGE dotyczące elektrowni Dolna Odra i gospodarki niskoemisyjnej na 
terenie województwa zachodniopomorskiego, a w szczególności dotyczące gospodarki 
niskoemisyjnej w Gryfinie, w Szczecinie i są przewidziane również zadania w zakresie 
zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery. To możemy uzyskać jako mieszkańcy. 
Szczególnie cieszy mnie sprawa mieszkańców indywidualnych. Proszę nie brać tego jako 
pewnik, ale mówi się o dofinansowaniu zamierzeń w  zakresie zmiany sposobu użytkowania 
dla przedsiębiorców indywidualnych do wysokości 75 procent poniesionych nakładów. 
Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – ja nie kwestionuję tego, tylko wyobrażam 
sobie, że sięganie po środki, które są na ten konkretny obszar, czyli na znoszenie niskiej 
emisji może mieć, tak jak pan powiedział, podłoże związane z zamykaniem pieców 
węglowych indywidualnych, ale może dać także szansę na to, żeby mieszkańcy Gminy 
Gryfino, zwłaszcza ci, którzy są blisko miejskiej sieci ciepłowniczej, mogli w nowy sposób 
korzystać z ciepłej wody użytkowej. W tym aspekcie interesowało mnie przede wszystkim 
nasze zaangażowanie w przedsięwzięcie, które pan nam dzisiaj rekomenduje, żeby przyjąć je, 
bo na to są oczywiście potrzebne pieniądze i potrzebny jest też partner. Czy na etapie 
tworzenia wniosków, względnie jakiś projektów będziemy mieli szansę, jako gmina, na nie 
wpływać? Czy będzie także brany pod uwagę w tym zakresie głos wytwórcy, którego mamy 
na naszym terenie? 
Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – oczywiście, że będzie powołany później zespół  
i gmina będzie miała w nim swojego przedstawiciela. Może nim być pracownik Urzędu  
i przedstawiciel Rady i tu nie widzę żadnych przeszkód, natomiast program gospodarki 
niskoemisyjnej ma obejmować wszystkich: przedsiębiorstwa i odbiorców indywidualnych. 
Wpłynęły dzisiaj do mnie zamierzenia, jakie planuje wykonać PGE na terenie miasta 
Szczecina jak również na terenie miasta i Gminy Gryfino w zakresie zmniejszenia emisji do 
atmosfery. W tym programie jest również oficjalnie przedstawione odtworzenie mocy 
wytwórczych elektrowni Dolna Odra, jako jedno z zadań, z czego oczywiście bardzo się 
cieszę. 
Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – oczywiście z problemem niskiej emisji 
można próbować się zmierzyć na różne sposoby, a ponieważ przedstawiciel gminy, jak sądzę 
będzie brał udział w tych pracach, to możliwie są różne scenariusze. Widzę np. taki 
scenariusz, że alternatywą dla niskiej emisji z pieców węglowych będą inne źródła energii, a 
niekoniecznie źródła energii związane z wytwórcą, którego mamy na terenie. Do tego zmierza 
moje pytanie, niejako też do zaproszenia przedstawicieli wytwórcy, bo mamy miejską sieć 
ciepłowniczą na terenie miasta, możemy ją rozbudowywać, modyfikować, względnie składać 
oferty w zakresie ciepłej wody użytkowej. To jest aspekt, który staram się podkreślić, żeby 
naszego wytwórcę, który jest dostawcą ciepła zaprosić też do kształtowania tego programu. 
Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – w programie, który dziś przedstawiła PGE jest 
również zadanie dostawa ciepła dla aglomeracji szczecińskiej z elektrowni Dolna Odra. 
Przypomnę, że w ten układ metropolitarny wchodzą takie gminy jak: Stargard Szczeciński, 
Szczecin Świnoujście, Police, Gryfino, Goleniów, Dobra Szczecińska, Przecław, 
Kołbaskowo, Nowe Warpno, a więc to jest taki obszar, który gwarantuje, że nie może być 
opracowanego programu bez udziału głównego producenta energii i to zarówno 
energetycznej, jak i cieplnej. 
Radna Elżbieta Kasprzyk – moje pytanie dotyczy paragrafu 2 projektu uchwały. Dlaczego 
plan gospodarki niskoemisyjnej ma dla nas opracowywać Stowarzyszenie Szczecińskiego 
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Obszaru Metropolitarnego? Powiedział pan, że stowarzyszenie może uzyska dofinansowanie, 
gmina jakoby nie. Próbowałam naprędce poszukać informacji o tym konkursie i pozwolę 
sobie nie zgodzić się z informacją, którą pan przedstawił. 
Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – ja nie powiedziałem, że gmina indywidualnie też 
nie może uzyskać dofinansowania. Ja powiedziałem, że dużo większe dofinansowanie 
uzyskamy, jako stowarzyszenie. 
Radna Elżbieta Kasprzyk – właśnie, że nie, panie Burmistrzu. Bez względu na to, czy 
składają to jednostki samorządu – gminy, czy stowarzyszenia, czy inne grupy, to 
dofinansowanie jest w wysokości 85 procent środków kwalifikowanych przeznaczonych na 
przygotowanie tego dokumentu. Posiłkuję się informacją, jaką przeczytałam w internecie. 
Podaję ją pani Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
Pani Barbara Koszułap i ona informuje, że bez względu na to, czy będą to gminy, 
stowarzyszenia, czy firmy zewnętrzne, to można uzyskać dofinansowanie do 80 procent  
i dodała również, że jeśli gmina w ramach zadań własnych przygotowywałaby taki dokument, 
to można uzyskać dofinansowanie np. na szkolenia pracowników, na przygotowanie tzw. 
zasobu gminnego, potrzebnego do przygotowania i do promocji projektu. Zastanawiam się, 
czy dla nas nie lepszym rozwiązaniem jest, żebyśmy sami przygotowywali taki dokument, 
ponieważ my wiemy najlepiej, co posiadamy, co chcielibyśmy uzyskać dzięki wprowadzeniu 
takiego planu. Dlaczego ma to robić za nas stowarzyszenie? 
Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – chyba rozmowa z Wiceprzewodniczącym 
Nikitińskim dała pani do zrozumienia, że jednym elementem opracowania tego planu 
gospodarki niskoemisyjnej jest współpraca z PGE, gdyż PGE ma swoje zakłady zarówno na 
terenie miasta Szczecina, jak i na terenie Gryfina. Zamierzenia PGE w tym zakresie są bardzo 
duże i dla mnie bardziej racjonalne jest spojrzenie przez pryzmat gospodarki niskoemisyjnej 
w kontekście całego obszaru metropolitarnego, niż jakby każda gmina opracowywała sobie 
oddzielne programy. Dlatego też jestem przekonany, że program, który opracuje się w ramach 
obszaru metropolitarnego będzie spełniał wszelkie warunki, wytyczne i będzie dotyczył 
obszaru, który bezpośrednio przylega do Gminy Gryfino. Emisja zanieczyszczeń następuje 
nie tylko z Gminy Gryfino, ale również z pobliskiego Szczecina i dlatego ważne jest, żeby ten 
program był opracowany kompleksowo dla całego obszaru metropolitarnego. 
Radna Elżbieta Kasprzyk – ja nie uzyskałam odpowiedzi tak naprawdę. Jeśli my 
przygotowywalibyśmy ten dokument, dostajemy takie same dofinansowanie, a możemy go 
zrobić lepiej, bo lepiej wiemy, jak należy to zrobić. Mamy już przykłady, jak były tworzone 
plany odnowy miejscowości przez firmy zewnętrzne i dokumenty strategiczne, takie jak plan 
ochrony środowiska. Te dokumenty były zrobione byle jak i posiadały wiele błędów. 
Radny Jarosław Kardasz – mam pytanie, które chciałbym zadać w imieniu mieszkańców 
oddalonych od sieci ciepłowniczej. Czy oni również mogą skorzystać z tego programu na 
zasadzie budowy gazociągów? Na pewno ciepłociąg jest nierealny, ale czy gazociąg, jak  
w przypadku naszej miejscowości jest szansą skorzystania z obniżenia emisji CO2? 
Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – program gospodarki niskoemisyjnej będzie 
obejmował teren całej gminy, a więc również obszary wiejskie. W tym programie będą 
rozpatrywane różne możliwości zmniejszenia emisji poprzez solary, fotowoltaikę, możliwość 
doprowadzenia sieci gazowniczej do poszczególnych miejscowości, dlatego potrzebne jest 
generalne spojrzenie na cały obszar metropolitarny. Możemy opracować program dla jednej 
gminy w ogóle niekompatybilny z całym obszarem metropolitarnym. Będziemy mieli swoich 
przedstawicieli, od nas będzie zależało jak sprawy Gryfina będą ujęte w tym dokumencie. 
Uważam, że jest to bardzo korzystne nie tylko dla gminy, ale dla całego obszaru 
metropolitarnego. 
Radny Krzysztof Hładki – § 2 projektu uchwały stanowi, że plan gospodarki niskoemisyjnej 
zostanie opracowany przez Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego, ale  
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w uzasadnieniu czytamy, że plan gospodarki niskoemisyjnej jest opracowaniem 
strategicznym sporządzonym przez jednostki samorządu terytorialnego. Czy Stowarzyszenie 
Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego jest tożsame z jednostka samorządu 
terytorialnego? Czy my możemy się pod nich podpiąć? 
Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – jeżeli będzie podjęta uchwała przez Radę. 
Radna Ewa De La Torre – panie Burmistrzu, czy zechciałby pan powiedzieć, kto 
przewodniczy Stowarzyszeniu Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego? 
Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – Przewodniczącym jest Prezydent Szczecina Piotr 
Krzystek, w Zarządzie jest Burmistrz Gryfina, Burmistrz Goleniowa, Burmistrz Polic i Wójt 
Starego Czarnowa. 
Radna Ewa De La Torre – czyli naszą gminę będzie pan reprezentował w Zarządzie 
Stowarzyszenia? 
Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – nie będę reprezentował, tylko reprezentuję. Są 
opracowywane różne programy przez stowarzyszenie, są zespoły do poszczególnych zadań  
i również gminy będą delegować swoich przedstawicieli do pracy w zespołach. 
Radna Ewa De La Torre – rozumiem, że samo stowarzyszenie nie będzie autorem tych 
wszystkich opracowań, tylko będzie beneficjentem środków, a jak już będzie beneficjentem 
środków, będzie posiadało upoważnienie w postaci uchwał z poszczególnych gmin, wówczas 
zleci to podmiotom, które profesjonalnie zajmują się tego typu opracowaniami. 
Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – ogłosi przetarg i wybierze ofertę najbardziej 
korzystną dla opracowania planu dla całego obszaru metropolitarnego. 
Radna Ewa De La Torre – kto będzie dostarczał dane do tych opracowań? Kto będzie 
opracowywał te wszystkie materiały z danymi dotyczącymi emisji, punktów emisji w 
przypadku mieszkań prywatnych, czy zakładów? Czy będą je  opracowywali urzędnicy naszej 
gminy po to, żeby przekazać je beneficjentowi środków, żeby mógł przekazać wyłonionemu 
w drodze przetargu podmiotowi? 
Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – inaczej sobie tego nie wyobrażam. 
Radna Ewa De La Torre – czyli nasi urzędnicy będą nad tym pracować? 
Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – pracują cały czas i mają niezbędne dane, jakie 
trzeba przekazać, a jak któryś nie mają, to będą je zbierać. 
Radna Ewa De La Torre – co oznacza wyrażenie woli opracowania, czyli przygotowanie 
projektu i wdrażania? Czy etapem wdrażania też będzie zajmowało się stowarzyszenie? 
Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – na bazie przygotowanego planu będą 
opracowane wytyczne, wnioski wypływające z tego planu i ten plan będzie podstawą do 
ubiegania się przez stowarzyszenie o sfinansowanie zadań wynikających z tego planu. 
Radna Ewa De La Torre – jeżeli mieszkaniec Gryfina będzie chciał stermomodernizować 
swój dom, który obecnie jest opalany węglem, a po roku 2020 nie będzie mógł być opalany 
węglem, do kogo złoży ewentualny wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia 
inwestycyjnego, które będzie chciał zrealizować w tym zakresie? Do gminy, czy do 
stowarzyszenia? 
Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – zadaje pani pytania, które będą wynikać  
z opracowanego planu. Najprawdopodobniej trzeba domniemywać, że każdy obywatel będzie 
składał zapotrzebowanie do swojej gminy, w której zamieszkuje. Dzisiaj rozmawiamy  
o opracowaniu planu gospodarki niskoemisyjnej. Skupmy się na tym. Wszelkie dalsze kroki 
będą wynikały z opracowania tego planu.  
Radna Ewa De La Torre – czy nie wystarczyłoby, gdyby w uchwale był paragraf 1, 3 i 4, 
bez paragrafu 2. Myślę, że nikt z radnych nie ma zdania przeciwnego do tego, że chcemy 
opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gryfino i tutaj myślę, 
że będzie pełna zgoda, tylko czy będzie pełna zgoda co do § 2, że chcemy to zadanie 
powierzone samorządom w drodze ustawy przekazać do realizacji stowarzyszeniu, w którym 



 5

jesteśmy zrzeszeni. Czy tak musi być, czy nie wystarczyłoby, żeby wyrazić wolę opracowania 
i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gryfino oraz powierzyć wykonanie 
uchwały Burmistrzowi? 
Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – uchwała brzmi: wyraża się wolę opracowania  
i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej. Plan gospodarki niskoemisyjnej, o którym 
mowa w § 1, a więc dla Gminy Gryfino, zostanie opracowany przez Stowarzyszenie 
Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego z siedzibą w Szczecinie, którego członkiem jest 
Gmina Gryfino, a więc § 1 jest nierozerwalnie związany z § 2. 
Radna Ewa De La Torre – w jaki sposób jest nierozerwalnie związany? To paragraf drugi 
powołuje się na paragraf pierwszy. Czy ta uchwała mogłaby składać się z paragrafu 
pierwszego, obecnego trzeciego i obecnego czwartego z pominięciem paragrafu drugiego? 
Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – projekt uchwały został wypracowany na 
stowarzyszeniu i wszystkie uchwały, jakie podejmują gminy mają tą samą treść. W związku  
z tym zmiana jakiegoś punktu powoduje, że nie przystąpimy do tego stowarzyszenia. 
Radna Ewa De La Torre – ile gmin już w tej chwili podjęło takie uchwały, a ile 
przygotowuje się do ich podjęcia? Czy są to wszystkie gminy zrzeszone w tym 
stowarzyszeniu? 
Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – na spotkaniu przedstawiciele wszystkich gmin 
wyrazili wolę przystąpienia do opracowania tego programu, jako stowarzyszenie. Nie powiem 
pani, ile uchwał zostało podjętych, bo nie śledzę tego na bieżąco. 
Radna Ewa De La Torre – jako członek Zarządu Stowarzyszenia na pewno jest pan 
zainteresowany tym, ile gmin podejmuje uchwały w tej sprawie. 
Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – do 25 października br. jest czas na podjęcie 
uchwał. My spotkaliśmy się dzisiaj i nie powinniśmy sugerować się tym, która gmina podjęła 
uchwałę, a która nie, czy widzimy w tym korzyść jako gmina, czy nie widzimy. Ja, jako 
Burmistrz widzę i dlatego zwołałem sesję nadzwyczajną, żeby do tego stowarzyszenia 
przystąpić. 
Radna Ewa De La Torre – rozumiem nagłość tejże sesji, jeżeli trzeba błyskawicznie 
podejmować decyzje, z tym, że publikacja dokumentów, które stanowią podstawę do 
podejmowania uchwały, czyli rozporządzenia nastąpiła 13 września br. 
Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – myślę, że zgoda jest co do jednego, że 
warto, żeby plan o którym rozmawiamy powstał. Rozumiem też głosy radnych, którzy pytają 
o to, czy nie moglibyśmy pokusić się o to, żeby taki plan samemu stworzyć, bo na liście 
zadań, które można realizować, jak ktoś się z tym zapoznał wnikliwie, to znajdzie tych zadań 
naprawdę bardzo wiele. Problem polega na tym, że każda gmina ma swoją specyfikę. To co 
powiedział radny Kardasz jest również bardzo istotne. O ile moglibyśmy w mieście 
realizować poszerzanie rynku ciepła systemowego, o tyle nie poszerzymy rynku ciepła 
systemowego np. w Starych Brynkach, bo będzie to trudne. Rzeczywiście pan Burmistrz 
wspomniał dzisiaj o tym, że dostał pismo, że Zespół Elektrowni Dolna Odra rozważa 
poprowadzenie zasilania Szczecina ze źródła pomorzańskiego poprzez odrębną nitkę, która 
byłaby szansą dla m.in. realizacji tego projektu walki z niską emisją, ale my rozmawiamy 
tutaj o pewnym zagadnieniu bardzo subtelnym, czy my znamy lepiej swoją gminę, czy 
scedujemy to zaufanie na stowarzyszenie, które to opracuje. Ja przede wszystkim 
dopytywałem o to, jaki będziemy mieli wpływ na ostateczny kształt planu, bo jeśli będziemy 
mieli realny, mocny wpływ na to, jak ten dokument będzie wyglądał, to można oczywiście to 
rozważać, natomiast poza wszelkim sporem jest to, że w Gminie Gryfino nasi urzędnicy 
pracujący w Urzędzie i my sami wiemy chyba trochę więcej. Czy my jesteśmy w stanie 
pokusić się o taki plan samodzielnie, czy też te ustalenia, które zapadły na Zarządzie 
Stowarzyszenia w pańskim przekonaniu na tyle mocno nas wiążą i są też pewnym 
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zobowiązaniem idącym w określone korzyści także innych samorządów, że o taki plan 
samodzielnie pokusić się nie możemy, albo nie chcemy? 
Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – jeżeli będziemy działali poprzez stowarzyszenie 
jego ranga jest o wiele wyższa w stosunku do podmiotów, które również są w stanie również 
współpracować w zakresie niskiej emisji, myślę tu o elektrowni Dolna Odra, ENEI, 
gazownictwie, czyli wszystkich podmiotach, które muszą brać udział w przygotowaniu planu, 
żeby był jak najlepiej opracowany i kompatybilny. Zobaczmy, że w skład stowarzyszenia 
wchodzą gminy ościenne i rozważania odnośnie zmniejszenia emisji dotyczą gmin 
ościennych, a więc lepiej jest zaplanować rozwój sieci ciepłowniczej i energetycznej. Na 
pewno będzie to lepiej opracowany program, niż jakbyśmy go opracowali sami. Natomiast od 
nas zależy, jakie dane dostarczymy i od naszych przedstawicieli, którzy będą pracować w tym 
zespole i współpracowali z autorami tego opracowania.  
Radny Marek Suchomski – pojawiały się u radnych obawy i troska o zachowanie interesu 
naszej gminy. Ja nie widzę w propozycji pana Burmistrza czegoś, co by temu zagrażało. Pan 
Burmistrz to już kilkakrotnie podkreślił. Ja inaczej też sobie tego nie wyobrażam i myślę, że 
nikt z uczestników, którzy w stowarzyszeniu w to wchodzą. Ten związek jest tylko po to 
utworzony, żebyśmy mogli podzielić się kosztami. Zagadnienie ograniczenia emisji nie jest 
tak naprawdę zagadnieniem lokalnym. Oczywiście specyfika lokalności jest bardzo duża  
i pewne projekty, zadania będą zależały tylko i wyłącznie od tego, jak silnie będziemy o nie 
zabiegali i czy zostaną zgłoszone. Kiedy zostaną zgłoszone, zostaną ujęte, jeśli zostaną ujęte 
będzie można starać się o środki. My mówimy o zagadnieniu globalnym, to nie jest nawet 
kwestia naszego regionu, naszego kraju, Europy, to jest kwestia świata. To jest globalny 
problem. Bardzo mocno była podnoszona kwestia, żeby interes naszej gminy był 
reprezentowany. Ja nie widzę zagrożenia w tym, że będzie on reprezentowany przez układ 
metropolitarny.  
Radny Tomasz Namieciński – panie Burmistrzu, czy podjęcie tej uchwały obecnie lub  
w przyszłości zrodzi jakieś skutki finansowe dla Gminy Gryfino? Jeżeli tak, to ewentualnie  
w jakiej wysokości? 
Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – jeżeli mieszkańcy miasta i wsi będą chcieli 
skorzystać z tego planu, to na pewno nie będzie dofinansowania w wysokości 100 procent. 
Plan będzie rodził skutki finansowe, bo mówi się o 85 procentach dofinansowania, wówczas 
indywidualny mieszkaniec będzie musiał wnieść minimum 15 procent własnych środków. 
Jeżeli beneficjentem środków będzie osoba prywatna będzie musiała wyłożyć 15 procent 
środków własnych. 
Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - tradycyjnie muszę zgłosić zastrzeżenia do 
pana Burmistrza. Nie mam wątpliwości, że projekt, który pan Burmistrz złożył jest projektem 
słusznym i potrzebnym, ale sposób procedowania tego projektu na sesji nadzwyczajnej 
wydaje mi się nieodpowiedni z uwagi na, jak pan Burmistrz widzi, emocje, jakie są w Radzie 
i zainteresowanie tym problemem. Są pytania od przedstawicieli miejscowości wiejskich  
i miasta Gryfina. Te sprawy są istotne, muszą być przyjęte. Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił konkurs 2 sierpnia, wskazywana była również data 
wrześniowa, a sposób procedowania na sesji nadzwyczajnej uniemożliwił zgłębienie 
problemu, m.in. przez członków komisji i apeluję do pana Burmistrza, żeby w tak ważnych 
kwestiach, czas do przyjmowania tak istotnych spraw był trochę dłuższy. 
Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – to prawda co powiedziała radna Kasprzyk, 
natomiast po ogłoszeniu tego naboru trwały konsultacje ze wszystkimi gminami i projekt 
uchwały dotarł do nas w dniu 27 września 2013 r. 
Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – ale zabrakło konsultacji z radnymi. 
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Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli 
przystąpienia do opracowania i wdrożenia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy 
Gryfino. 
Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem uchwały w ww. sprawie.  
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
18 radnych, przy 3 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było. 
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została podjęta. 
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 4. 
Uchwała Nr XXXVIII/327/13 stanowi załącznik nr 5. 
 
Ad. III. Wolne wnioski i informacje. 
Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – w związku z toczącą się burzliwą dyskusją 
chciałbym przekazać wyniki finansowe gminy za 9 miesięcy. Dochody bieżące są na 
poziomie 78.598.898 zł, wydatki bieżące wyniosły 68.581.637 zł, dochody majątkowe są na 
poziomie 7.449.491 zł. Razem dochody są na poziomie 86.047.898 zł. Wydatki, łącznie  
z wydatkami inwestycyjnymi wyniosły 81.583.395 zł. W związku z pojawiającymi się 
pytaniami, jednoznacznie oświadczam, że nie ma żadnego zagrożenia dla bieżących wypłat 
wynagrodzeń oraz kosztów związanych z opłacaniem energii, etc. Te dane zostaną również 
ogłoszone w internecie. 
Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – leje pan miód na nasze serca. To znaczy, że 
nie trzeba będzie zaciągać kolejnych kredytów i zadłużać Gminy Gryfino. 
Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – myślę, że kilka ważnych decyzji jest przed 
Radą Miejską w Gryfinie. Pijarowe zabiegi oczywiście są ważne, natomiast ważniejsze są 
realia, bo rozumiem, że w związku z tą wyśmienitą kondycją finansową gminy obcięliśmy 
nauczycielom o 50 procent nagrody, nie wypłaciliśmy 2 mln złotych za wykonane nabrzeże, 
itd. Myślę, że czas na rozmowę o finansach naszej gminy musi być przede wszystkim 
dłuższy, a rozmowa nieco poważniejsza, niż składanie pewnych deklaracji. O finansach 
gminy warto zawsze porozmawiać zwłaszcza wtedy, kiedy po raz kolejny serwuje się 
informacje, że jest tak wyśmienicie, skoro tak wyśmienicie nie jest. Mnie to akurat żywo 
interesuje, bo zamierzam w tej gminie żyć jeszcze przez kilkadziesiąt lat, a zostawiamy 
następcom, następnej Radzie i następnym burmistrzom nie lada problem do rozwiązania. 
Oczywiście można w dalszym ciągu żyć iluzjami. 
Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – do Rady Miejskiej w Gryfinie wpłynęło 
zaproszenie na uroczystą mszę świętą z okazji obchodów 95. rocznicy odzyskania 
niepodległości przez Polskę oraz 2. rocznicy odsłonięcia pomnika tragedii smoleńskiej  
w kościele w Gryfinie na Dolnym Tarasie w dniu 11.11.2013 r. o godzinie 12.00. Do Rady 
wpłynęło również pismo Stowarzyszenia Komitet Obywatelski w Gryfinie podpisane przez 
Prezesa Józefa Lewandowskiego, który zawiadamia, że w dniu 24 października 2013 r.  
o godz. 14.15 w sali 7 Sądu Rejonowego w Gryfinie Wydział Karny odbędzie się posiedzenie 
w przedmiocie zażalenia Stowarzyszenia Komitet Obywatelski na postanowienie Prokuratury 
w Gryfinie o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie dotyczącej miasta i Gminy Gryfino. 
Przedmiot rozprawy jest w załączeniu, każdy radny może się z tym zapoznać. Wojewoda 
Zachodniopomorski powiadomił nas, że wszczął postępowanie nadzorcze w sprawie uchwały 
Rady Miejskiej w Gryfinie dotyczącej wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych 
zajęć dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach 
prowadzonych przez Gminę Gryfino. Wpłynęło również pismo gospodarstwa rolnego 
Drzenin-Rol Sp. z o.o. w związku z przyjętą przez Radę Miejską uchwałą w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Kupcy  
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i handlowcy z gryfińskiego targowiska zwracają się do Prezydium Rady o wprowadzenie na 
następną sesję do porządku obrad wystąpienia i informacji kupców na temat ich negocjacji  
z panem Burmistrzem. Do Rady wpłynęło również pismo Przewodniczącej Związku 
Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Gryfinie pani Lilii Kuźniewskiej oraz stanowisko pana 
Burmistrza w tej sprawie. Wszystkie dokumenty znajdują w Radzie, jeśli radni wyrażą 
życzenie otrzymają kopie tych dokumentów. 
Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – w związku z tym, że raczej nie spotkamy się 
przed dniem 11 listopada, nie planuję wystąpić o sesję przed dniem 11 listopada, chciałbym 
powiedzieć, że dzisiaj spotkałem się z księdzem proboszczem z kościoła na Dolnym Tarasie, 
poinformowałem go, że w związku z uroczystościami miejskimi, które odbywają się na 
Górnym Tarasie, msza jest o godz. 10.00, a później w Szkole Podstawowej nr 2 młodzież 
przygotowała okolicznościowe wystąpienie, nie będę mógł uczestniczyć w tej mszy, gdyż 
termin został niefortunnie ustalony i proszę o usprawiedliwienie wszystkich radnych, którzy 
nie będą w niej uczestniczyć. Od dawna było wiadomo, że obchody 11 listopada mają miejsce 
raz w kościele na Górnym Tarasie, a na drugi rok na Dolnym Tarasie. Uważam, że ta msza 
jest niefortunna bo może spowodować dzielenie miasta, dlatego też przeprosiłem  
i powiedziałem, że nie będziemy mogli uczestniczyć. 
Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – msza w swojej istocie nie może być 
niefortunna. 
Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – to nie tylko jest złożenie kwiatów pod 
pomnikiem smoleńskim, ale również przemarsz na plac Sybiraków. Świadczy to o tym, jakby 
to były dwie uroczystości i oddzielne obchody 11 listopada. 
Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – pan Burmistrz nie planuje zwołania sesji, ale 
nie wykluczamy, że taka sesja może być zwołana w sytuacji, gdy będą złożone wnioski od 
grupy radnych, ewentualnie od obywateli. 
 
Ponieważ nikt więcej nie zabrał głosu. Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad 
został wyczerpany i zamknął obrady XXXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej  
w Gryfinie. 
 
Integralną część protokołu stanowią załączniki: 
1/ Lista obecności radnych – załącznik nr 1 
2/ Wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej – załącznik nr 2 
3/ Porządek obrad sesji - załącznik nr 3 
4/ Wydruk wyników głosowania za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia woli 

przystąpienia do opracowania i wdrożenia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy 
Gryfino - załącznik nr 4 

5/ Uchwała Nr XXXVIII/327/13 - załącznik nr 5. 
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