
PROTOKÓŁ NR II/14 
z II sesji Rady Miejskiej w Gryfinie 

w dniu 5 grudnia 2014 r. 
 
 

Sesja rozpoczęła się  o godz. 1200 i trwała do godz. 1250. 
 
Lista obecności stanowi załącznik nr 1. 
 
W posiedzeniu udział wzięli: 
1. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn 
2. Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński 
3. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat 
4. Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Maciej Szabałkin  
5. Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Janusz Korżak 
6. Doradca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Leszek Droździel 
7. Sekretarz Miasta i Gminy Gryfino Beata Kryszkowska  
8. Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino Jolanta Staruk 
9. Radca prawny Krzysztof Judek 
10. Sołtysi wg listy obecności – załącznik nr 2 
11. Zaproszeni goście wg listy obecności – załącznik nr 3. 
 
 
 
Ad. I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
Otwarcia obrad dokonała Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk. Na podstawie listy 
obecności stwierdziła kworum, ponieważ na stan Rady 21 osób w posiedzeniu uczestniczyło 
21 radnych.  
Porządek obrad radni otrzymali wraz z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Szczecinie 
z dnia 3 grudnia 2014 r. – załącznik nr 4. 
 
Ad. II. Wręczenie Burmistrzowi zaświadczenia o wyborze. 
Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Gryfinie Andrzej Szczepaniak podziękował 
za pracę członkom terytorialnych komisji wyborczych i pracownikom urzędu. Złożył 
gratulacje nowo wybranemu Burmistrzowi i wręczył mu zaświadczenie o wyborze. 
 
Ad. III. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Burmistrza. 
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn złożył ślubowanie o następującej 
treści: „Obejmując urząd Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, uroczyście ślubuję, że 
dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra 
publicznego i pomyślności mieszkańców miasta i gminy. Tak mi dopomóż Bóg”. 
 
Burmistrz odebrał gratulacje i kwiaty od delegacji radnych, urzędników, kierowników 
jednostek organizacyjnych gminy, sołtysów i obecnych na sesji mieszkańców. 
Delegacja radnych oraz urzędników pożegnała również odchodzącego z urzędu Burmistrza 
Henryka Piłata. 
 
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat – panie Burmistrzu, szanowni radni, 
szanowna pani Przewodnicząca, szanowni goście, jest zawsze tak czas, że jest początek  
i koniec. Chciałbym podziękować wszystkim radnym, którzy przez te dwanaście lat pracowali 
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w tej Radzie. Mimo, że nieraz spieraliśmy się, wszyscy mieliśmy na sercu dobro Gryfina  
i mieszkańców. Za to chciałbym wam wszystkim z całego serca podziękować, za te lata 
pracy. Chciałbym życzyć nowo wybranemu Burmistrzowi, który dzisiaj przejął obowiązki, 
żeby jego marzenia, jego przemyślenia co do dalszych losów naszego miasta ziściły się  
i życzę mu dużo wytrwałości, zdrowia, bo zdrowie na tym stanowisku jest szczególnie 
potrzebne. Dziękuję bardzo. 
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn - pani Przewodnicząca, panie 
Burmistrzu, wysoka Rado, szanowni państwo, pracownicy urzędu i przybyli goście, w dniu 
dzisiejszym zaczyna się nowy etap w moim życiu, wyjątkowo ważny, bo bycie burmistrzem 
tak dużej gminy jak Gmina Gryfino to odpowiedzialność. Postanowiliśmy tą 
odpowiedzialność wziąć na nasze barki z radnymi z mojego komitetu wyborczego, ale mam 
nadzieję, że z całą Radą. W pierwszej kolejności chciałbym panu Burmistrzowi Henrykowi 
Piłatowi podziękować, bo wykonał na rzecz Gminy Gryfino wielką pracę. Trzeba tę pracę 
docenić i z efektów jego pracy również korzystać. Chciałbym powiedzieć, że wyciągam 
wnioski również z przeprowadzonych wyborów. Dziękuję wszystkim kontrkandydatom, 
którzy przedstawili swoje zamiary co do Gminy Gryfino i zapowiadam, że z każdym z panów 
i z komitetami wyborczymi dla dobra miasta będę chciał współpracować. Mamy mnóstwo 
pracy przed sobą. W wyborach wzięło udział około 50 procent społeczeństwa gryfińskiego,  
a druga połowa została w domach, ale tych wszystkich mieszkańców musimy poprosić o to 
żeby nas wsparli swoimi pomysłami, konstruktywną krytyką i żeby chcieli się zaangażować  
w sprawy Gminy Gryfino. Wszyscy czujemy, że Gmina Gryfino potrzebuje nowych 
pomysłów i jednym z najważniejszych celów na przyszłość jest zawalczenie o to, aby  
z Gryfina nie odpływały całe grupy społeczne i żeby na terenie Gminy Gryfino znalazły 
pracę.  Wysoka Rado, niewątpliwe koniecznym będzie zrobienie bilansu zakończenia pracy 
pana Burmistrza Henryka Piłata, sprawdzenie wielu spraw. Prosiłbym i apeluję do wszystkich 
radnych abyśmy w tym zakresie pracowali wspólnie i żebyśmy przygotowali się do 
uchwalenia budżetu, żebyśmy przygotowali się do tego, aby sytuację finansową uzdrowić, 
żebyśmy wykorzystali nowe perspektywy funduszy unijnych, które są przed nami. Dla mnie 
w mojej działalności wybitnie ważną sprawą będzie współpraca ze stowarzyszeniami,  
z organizacjami, z kołami gospodyń wiejskich, z państwem sołtysami, ponieważ macie 
olbrzymią wiedzę o swoich środowiskach i będziecie na pewno chcieli się z burmistrzem 
podzielić swoimi uwagami. Już dzisiaj wiem, że przy ul. Sprzymierzonych mamy sojusznika 
w osobach Zarządu i Starosty Wojciecha Konarskiego, Wicestarosty Jerzego Milera oraz całej 
Rady Powiatu. Wspólnie musimy doprowadzić do tego, aby Gryfino zmieniło swoje oblicze, 
aby mieszkańcy w następnych latach mieszkańcy zauważyli zmianę Gminy Gryfino. 
Priorytetem w mojej działalności będzie docenienie spraw przedsiębiorców. Jest na sali pan 
Mirosław Lebuda, członek Związku Zawodowego Solidarność 80 w Dolnej Odrze. Stoimy 
przed wieloma wyzwaniami w kwestii największego pracodawcy, ale nie mogą nam umknąć 
wątki związane z innymi pracodawcami. Mamy już wielką firmę Fliegel, organizuje się firma 
Jaeger i kilka innych znaczących podmiotów. Pan Burmistrz ma osiągniecie związane  
z inwestycją w strefie i o strefę gospodarczą w Gryfinie musimy także zadbać. Nie możemy 
pominąć faktu, iż w Gryfinie jest wielu przedsiębiorców skupionych w Cechu Rzemiosł 
Różnych. Jest tu Straszy Cechu pan Krzysztof Motyka. Panie Krzysztofie, całemu zarządowi 
deklarujemy pełne wsparcie dla waszej pracy i działalności. Myślę, że uda nam się utrzymać  
i zatrzymać w Gryfinie młode kadry i nasze dzieci kończące szkoły znajdą tutaj 
pracę. Oczekuję pełnej współpracy w Radzie Miejskiej w Gryfinie, krytycznych uwag  
w zakresie wykonywanych przeze mnie zadań. W urzędzie miasta jest wielu znakomitych 
pracowników. Tak jak powiedziałem – docenimy wszystkich zdolnych i będziemy rozmawiać 
z pracownikami co razem wspólnie na przyszłość możemy zrobić. Program wyborczy 
przedstawiliśmy w kampanii wyborczej i dla nas program do zrealizowania dla Gryfina jest to 
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priorytet. Zapraszam wszystkich gryfinian do spotkania z burmistrzem, przyrzekam, że raz na 
rok będziemy się publicznie - czy to w domu kultury, czy  w innym miejscu - z mieszkańcami 
Gryfina spotykać, żeby na temat życia w Gryfinie porozmawiać. W tym miejscu chciałbym 
również podpisać nominację powołania na burmistrza dla pana Pawła Nikitińskiego na 
wiceburmistrza ds. oświatowych i poprosić pana Pawła o wsparcie w mojej działalności. 
Chciałem powiedzieć, że poprosiłem również pana Burmistrza Korżaka o wsparcie w tej 
działalności i pan Burmistrz Korżak będzie w Gminie Gryfino pracował w dalszym ciągu.  
Z panem Burmistrzem Henrykiem Piłatem będziemy rozmawiać, tak, jak się umówiliśmy. 
Gwarantuję państwu, że z każdym z dyrektorów, naczelników spotkam się osobiście  
i zapytam co możemy wspólnie razem zrobić. Zapraszam do współpracy. Dziękuję 
społeczeństwu za udzielone mi zaufanie. Postaram się realizować funkcję Burmistrza Gryfina 
w sposób przejrzysty. Tak jak wcześniej powiedziałem, nie jestem człowiekiem nieomylnym. 
Zapraszam wszystkich do współpracy. Burmistrz Gryfina jest zawsze do dyspozycji 
mieszkańców tej gminy. Dziękuję bardzo. 
 
Ad. IV. Powołanie komisji Rady. 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk - chciałabym przypomnieć, że zaczynamy wybór 
od Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Zgodnie ze statutem w skład Komisji Rewizyjnej 
wchodzi siedmiu radnych, w tym przedstawiciele wszystkich klubów. Na chwilę obecną mam 
zgłoszenie powstania Klubu Radnych Gryfińskiej Inicjatywy Samorządowej. W skład klubu 
wchodzi: Marcin Para – Przewodniczący, Tomasz Namieciński – Sekretarz, Ewa De La 
Torre, Zenon Trzepacz, Bogdan Jacek Warda, Łukasz Kamiński, Roland Adamiak, Zdzisław 
Kmieciak, Leszek Jaremczuk, Krzysztof Hładki, Elżbieta Kasprzyk, Małgorzata Rubczak, 
Piotr Zwoliński, Zbigniew Kozakiewicz. Chciałabym zapytać, czy jeszcze ktoś z radnych 
chce zgłosić klub w radzie. 
Pismo dotyczące powstania Klubu Radnych GIS stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
W związku z brakiem zgłoszeń dotyczących innych klubów w Radzie Przewodnicząca Rady 
przystąpiła do powołania przewodniczących komisji Rady. 
Przewodnicząca Rady poprosiła o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej. 
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Namieciński zgłosił kandydaturę radnego Rolanda 
Adamiaka. 
Przewodnicząca Rady zapytała, czy są inne kandydatury na Przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej i stwierdziła, że nie ma. Przewodnicząca Rady zapytała radnego Rolanda 
Adamiaka, czy wyraża zgodę na przewodniczenie Komisji Rewizyjnej. 
Radny Roland Adamiak wyraził zgodę. 
 
Przewodnicząca Rady odczytała treść projektu uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego 
komisji Rady i poddała go pod głosowanie. 
Przewodnicząca Rady zapytała kto z radnych jest za przyjęciem ww. projektu uchwały. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 21 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
20 radnych, przy 1 głosie wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było. 
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został radny 
Roland Adamiak. 
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 6. 
UCHWAŁA NR II/3/14 stanowi załącznik nr 7. 
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Przewodnicząca Rady przystąpiła do powołania Przewodniczącego Komisji Budżetu, 
Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej i poprosiła o zgłaszanie kandydatur na 
Przewodniczącego Komisji. 
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Namieciński zgłosił kandydaturę radnej Ewy De La 
Torre. 
Przewodnicząca Rady zapytała, czy są inne kandydatury na Przewodniczącego Komisji 
Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej i stwierdziła, że nie ma. 
Przewodnicząca Rady zapytała radną Ewę De La Torre czy wyraża zgodę na przewodniczenie 
Komisji Budżetu. 
Radna Ewa De La Torre wyraziła zgodę. 
 
Przewodnicząca Rady odczytała treść projektu uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego 
komisji Rady i poddała go pod głosowanie. 
Przewodnicząca Rady zapytała kto z radnych jest za przyjęciem ww. projektu uchwały. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 21 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
19 radnych, przy 2 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było. 
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Przewodniczącą Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa 
i Aktywności Gospodarczej została radna Ewa De La Torre. 
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 8. 
UCHWAŁA NR II/4/14 stanowi załącznik nr 9. 
 
Przewodnicząca Rady przystąpiła do wyboru Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych 
i Bezpieczeństwa Publicznego i poprosiła o zgłaszanie kandydatur. 
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Namieciński zgłosił kandydaturę radnego Zenona 
Trzepacza. 
Przewodnicząca Rady zapytała, czy są inne kandydatury na Przewodniczącego Komisji 
Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego i stwierdziła, że nie ma. 
Przewodnicząca Rady zapytała radnego Zenona Trzepacza, czy wyraża zgodę na pełnienie 
funkcji Przewodniczącego Komisji. 
Radny Zenon Trzepacz wyraził zgodę. 
 
Przewodnicząca Rady odczytała treść projektu uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego 
komisji Rady i poddała go pod głosowanie. 
Przewodnicząca Rady zapytała kto z radnych jest za przyjęciem ww. projektu uchwały. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 21 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
20 radnych, przy 1 głosie wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było. 
Przewodniczącym Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa publicznego został radny 
Zenon Trzepacz. 
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 10. 
UCHWAŁA NR II/5/14 stanowi załącznik nr 11. 
 
Przewodnicząca Rady przystąpiła do wyboru Przewodniczącego Komisji Planowania 
Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska i poprosiła  
o zgłaszanie kandydatur. 
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Namieciński zgłosił kandydaturę radnego Krzysztofa 
Hładkiego. 
Przewodnicząca Rady zapytała, czy są inne kandydatury na Przewodniczącego Komisji  
i stwierdziła, że nie ma. 
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Przewodnicząca Rady zapytała radnego Krzysztofa Hładkiego, czy wyraża zgodę na pełnienie 
funkcji Przewodniczącego Komisji Planowania. 
Radny Krzysztof Hładki wyraził zgodę. 
 
Przewodnicząca Rady odczytała treść projektu uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego 
komisji Rady i poddała go pod głosowanie. 
Przewodnicząca Rady zapytała kto z radnych jest za przyjęciem ww. projektu uchwały. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 21 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
20 radnych, przy 1 głosie wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było. 
Przewodniczącym Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji  
i Ochrony Środowiska został radny Krzysztof Hładki. 
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 12. 
UCHWAŁA NR II/6/14 stanowi załącznik nr 13. 
 
Przewodnicząca Rady przystąpiła do wyboru pozostałych członków komisji. 
Przewodnicząca Rady poprosiła o zgłaszania kandydatur do składu osobowego Komisji 
Rewizyjnej 
Radny Marcin Para – w wyniku rozmów przeprowadzonych wśród radnych ustaliliśmy juz 
wstępny kształt komisji i chciałbym odczytać składy tych komisji, a później przejdziemy do 
głosowania. Skład Komisji Rewizyjnej to: radny Krzysztof Hładki, radna Małgorzata 
Rubczak, radny Bogdan Warda, radny Piotr Zwoliński, radna Małgorzata Wisińska, radny 
Czesław Skonecki.  Komisja Budżetu Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej: Ewa 
De La Torre, jako Przewodnicząca, radny Bogdan Warda, radny Tomasz Namieciński, radny 
Leszek Jaremczuk, radny Marcin Para, radny Marcin Pazik. Komisja Spraw Społecznych  
i Bezpieczeństwa Publicznego: Zenon Trzepacz, jako Przewodniczący, radny Piotr Zwoliński, 
radny Łukasz Kamiński, radna Małgorzata Rubczak, radny Czesław Skonecki, radny Rafał 
Guga. Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony 
Środowiska: Przewodniczący Krzysztof Hładki, radny Zdzisław Kmieciak, radny Zbigniew 
Kozakiewicz, radny Ireneusz Sochaj, radna Jolanta Witowska, radna Małgorzata Wisińska, 
radny Jacek Kawka. 
Przewodnicząca Rady zapytała osoby zgłoszone do pracy w Komisji Rewizyjnej czy wyrażają 
zgodę na pracę w komisji. 
Radny Krzysztof Hładki, radna Małgorzata Rubczak, radny Bogdan Warda, radny Piotr 
Zwoliński, radna Małgorzata Wisińska, radny Czesław Skonecki wyrazili zgodę. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie zaproponowany skład 
Komisji Rewizyjnej. 
Przewodnicząca Rady zapytała kto z radnych jest za przyjęciem ww. kandydatur. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 21 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem składu Komisji Rewizyjnej głosowało  
21 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
Przewodnicząca Rady odczytała przegłosowany pełny skład Komisji Rewizyjnej. 
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 14. 
UCHWAŁA NR II/7/14 stanowi załącznik nr 15. 
 
Przewodnicząca Rady przystąpiła do ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu, 
Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej i odczytała osoby zgłoszone do składu 
komisji. 
Przewodnicząca Rady zapytała osoby zgłoszone do pracy w Komisji Budżetu, Finansów, 
Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej czy wyrażają zgodę na pracę w komisji. 
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Radny Bogdan Warda, radny Tomasz Namieciński, radny Leszek Jaremczuk, radny Marcin 
Para, radny Marcin Pazik wyrazili zgodę. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie skład Komisji Budżetu, 
Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej. 
Przewodnicząca Rady zapytała kto z radnych jest za przyjęciem zaproponowanego składu 
komisji. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 21 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem składu Komisji Budżetu, Finansów, 
Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej głosowało 21 radnych. Głosów przeciwnych i 
wstrzymujących się nie było. 
Przewodnicząca Rady odczytała przegłosowany pełny skład Komisji Budżetu, Finansów, 
Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej. 
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 16. 
UCHWAŁA NR II/8/14 stanowi załącznik nr 17. 
 
Przewodnicząca Rady przystąpiła do ustalenia składu osobowego Komisji Spraw 
Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego i odczytała osoby zgłoszone do składu komisji. 
Przewodnicząca Rady zapytała osoby zgłoszone do pracy w Komisji Spraw Społecznych  
i Bezpieczeństwa Publicznego czy wyrażają zgodę na pracę w komisji. 
Radny Piotr Zwoliński, radny Łukasz Kamiński, radna Małgorzata Rubczak, radny Czesław 
Skonecki, radny Rafał Guga wyrazili zgodę. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie skład Komisji Spraw 
Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego. 
Przewodnicząca Rady zapytała kto z radnych jest za przyjęciem zaproponowanego składu 
komisji. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 21 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem składu Komisji Społecznych  
i Bezpieczeństwa Publicznego głosowało 21 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących 
się nie było. 
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 18. 
UCHWAŁA NR II/9/14 stanowi załącznik nr 19. 
 
Przewodnicząca Rady przystąpiła do ustalenia składu osobowego Komisji Planowania 
Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska i odczytała osoby 
zgłoszone do składu komisji. 
Przewodnicząca Rady zapytała osoby zgłoszone do pracy w Komisji Planowania 
Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska czy wyrażają 
zgodę na pracę w komisji. 
Radny Zdzisław Kmieciak, radny Zbigniew Kozakiewicz, radny Ireneusz Sochaj, radna 
Jolanta Witowska, radna Małgorzata Wisińska, radny Jacek Kawka wyrazili zgodę. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie skład Komisji Planowania 
Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska. 
Przewodnicząca Rady zapytała kto z radnych jest za przyjęciem zaproponowanego składu 
komisji 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 21 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem składu Komisji Planowania 
Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska głosowało 21 
radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
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Przewodnicząca Rady odczytała przegłosowany pełny skład Komisji Planowania 
Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska. 
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 20. 
UCHWAŁA NR II/10/14 stanowi załącznik nr 21. 
 
Ad. V. Ustalenie wynagrodzenia Burmistrza. 
Radni przed sesją otrzymali projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza 
Miasta i Gminy Gryfino. 
 
Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję, zapytała, czy ktoś chciałby zabrać głos  
i stwierdziła, że takich głosów nie ma. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino. 
Przewodnicząca Rady zapytała kto z radnych jest za przyjęciem ww. projektu uchwały. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 21 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
21 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 22 
UCHWAŁA NR II/11/14 stanowi załącznik nr 23. 
 
Ad. VI. Wolne wnioski i zakończenie sesji. 
Przewodnicząca Rady zapytała, czy ktoś chciałby zabrać głos, przypomniała radnym  
o oświadczeniach majątkowych, kwestionariuszach, zdjęciach do legitymacji. Poinformowała 
również, że w miesiącu grudniu planowana jest kolejna sesja Rady, zaproponowała spotkanie 
komisji po sesji i ustalenie wiceprzewodniczących komisji. 
 
Ponieważ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodnicząca Rady zamknęła obrady II sesji Rady 
Miejskiej w Gryfinie. 
 
Integralną częścią protokołu stanowią załączniki: 
1. Lista obecności radnych – załącznik nr 1, 
2. Lista obecności sołtysów – załącznik nr 2, 
3. Lista obecności zaproszonych gości – załącznik nr 3, 
4. Porządek obrad sesji – załącznik nr 4, 
5. Pismo dotyczące powstania Klubu Radnych GIS - załącznik nr 5  
6. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyboru 

przewodniczącego komisji Rady - załącznik nr 6 
7. UCHWAŁA NR II/3/14 - załącznik nr 7 
8. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyboru 

przewodniczącego komisji Rady - załącznik nr 8 
9. UCHWAŁA NR II/4/14 - załącznik nr 9 
10. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyboru 

przewodniczącego komisji Rady - załącznik nr 10 
11. UCHWAŁA NR II/5/14 - załącznik nr 11 
12. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyboru 

przewodniczącego komisji Rady - załącznik nr 12 
13. UCHWAŁA NR II/6/14 - załącznik nr 13 
14. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyboru 

pozostałych członków komisji Rady - załącznik nr 14 
15. UCHWAŁA NR II/7/14 - załącznik nr 15 
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16. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyboru 
pozostałych członków komisji Rady - załącznik nr 16 

17. UCHWAŁA NR II/8/14 - załącznik nr 17 
18. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyboru 

pozostałych członków komisji Rady - załącznik nr 18 
19. UCHWAŁA NR II/9/14 - załącznik nr 19 
20. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyboru 

pozostałych członków komisji Rady - załącznik nr 20 
21. UCHWAŁA NR II/10/14 - załącznik nr 21 
22. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projekt uchwały w sprawie ustalenia 

wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino - załącznik nr 22 
23. UCHWAŁA NR II/11/14 - załącznik nr 23. 
 
 
 
Protokół sporządziła 
         inspektor 
 
Agnieszka Grzegorczyk 
 

 
PRZEWODNICZĄCA RADY 

 
Elżbieta Kasprzyk 

 


