
PROTOKÓŁ NR XXII/16 
z XXII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie 

w dniu 12 maja 2016 r. 
 

 
 

Sesja rozpoczęła się  o godz. 1405 i trwała do godz. 1415. 
 
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1. 
 
Radni nieobecni: 
- Ewa De La Torre. 
 
W posiedzeniu udział wzięli: 
1. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn  
2. Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński  
3. Sekretarz Miasta i Gminy Gryfino Ewa Sznajder 
4. Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino Beata Blejsz 
5. Radca prawny Łukasz Korejwo 
 
Ad. I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
 
1/ Otwarcia obrad dokonała Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk. Powitała wszystkich 
zgromadzonych na sesji. Na podstawie listy obecności stwierdziła kworum, ponieważ na stan 
Rady 21 osób, obecnych jest 19 radnych. Przewodnicząca poinformowała, że radna Ewa De 
La Torre przysłała usprawiedliwienie, że jest na zwolnieniu lekarskim, dlatego nie może być 
obecna na sesji. 
Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji i projektami uchwał – 
załącznik nr 2. 
 
Przewodnicząca Rady poinformowała, że XXII nadzwyczajna sesja została zwołana na 
wniosek burmistrza, który został złożony w dniu 9 maja br. w związku z tym, że zaistniała 
konieczność podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2016 rok. 
Wniosek burmistrza o zwołanie sesji nadzwyczajnej stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
 
Ad. II. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2016 rok. 

 
Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.  
Radny Rafał Guga – panie burmistrzu, w związku z załącznikiem przedstawionym przez 
pana mam kilka pytań. Analizując te wpisy wszystkich ośrodków widzę panie burmistrzu, że 
nasz żłobek będzie, jeżeli chodzi o całkowity koszt, dosyć wysoką pozycją finansową, 
właściwie przebija nas tylko miasto stołeczne Warszawa, a plasujemy się w okolicach 
Gorzowa, są też mniejsze ośrodki - Środa Śląska, Świdnica itd. Skąd takie koszty? Czy tak 
jak wyczytaliśmy w uzasadnieniu, jest tylko kwestią czasu podpisanie przez panią Minister 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej tego dofinansowania, czy nie ma żadnego ryzyka, żeby 
to jednak nie zostało podpisane? Ja tak zrozumiałem z uzasadnienia, ale wolę się upewnić. 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński - załącznik do projektu 
uchwały przedstawia kosztorysy, które zostały złożone i zaprezentowane ministerstwu  
w momencie ogłaszania konkursu, natomiast kosztorysy, które zostały złożone i na ich 



podstawie zostały rozstrzygnięte poszczególne propozycje poszczególnych gmin oczywiście 
są pewnym szacunkiem, który dokonuje się na etapie składania dokumentów do ministerstwa. 
Mogę już dzisiaj z całą pewnością powiedzieć, że koszt wybudowania żłobka przekroczy 
3.400.000 zł. Rozstrzygnięcie w tym zakresie oferenta nastąpiło, choć umowa nie została 
jeszcze podpisana. Jeśli wysoka rada zdecyduje się na zmiany w budżecie, które 
zaproponowaliśmy, umowa z wykonawcą zostanie niezwłocznie podpisana. Co do 
mechanizmu przepływów finansowych w tzw. projekcie Maluch wyglądają one w sposób 
następujący – konkurs rozstrzyga Ministerstwo Rodziny, decyzję w zakresie przelania 
środków z budżetu państwa podejmuje Ministerstwo Finansów, porozumienie w sprawie 
finansowania zadania budowy Żłobka Miejskiego w Gryfinie zostanie podpisane z Urzędem 
Wojewódzkim w Szczecinie. Przed przygotowaniem projektu uchwały ustaliliśmy stan 
faktyczny, w jakim znajdujemy się obecnie. Decyzja administracyjna przygotowana przez 
Ministerstwo Finansów znajduje się na biurku ministra, będą one podejmowane 
systematycznie, część z nich została już podjęta, jest ich 111, spływają do urzędów 
wojewódzkich. Spodziewamy się, że w rozsądnym czasie zostaną także przelane na nasze 
konto, z tym, że finansowanie tego zadania będzie wyglądało w ten sposób, że podzieliliśmy 
je na trzy zasadnicze etapy, choć płatności w sumie będzie pięć, a mianowicie: projekt, 
rozbiórka istniejącej substancji, budowa, w tym także wykorzystanie całego terenu, zaplecza, 
itd. Należy także wyraźnie podkreślić, że pieniądze, które wprowadzamy do budżetu 
pochodzą z nadwyżki roku 2015 i w żaden sposób nie burzą ładu finansowego, który państwo 
uchwaliliście w uchwale budżetowej, więc z punktu widzenia ryzyka finansów publicznych 
gminy Gryfino można powiedzieć, że jest ono zerowe. Ta inwestycja w związku  
z rozwijającym się miastem i gminą, nowymi miejscami pracy, które za chwilę powstaną  
w Jaegerze, powstaną także we Flieglu, ale mamy nadzieje także, że będą one w Gotechu  
i w firmach, które chcą swój biznes lokować w strefie, ta infrastruktura społeczna po prostu 
miastu jest niezbędna, jeśli poważnie myślimy o rozwoju miasta i gminy. Naszym celem, jak 
państwo wiecie, jest także najpierw powstrzymanie i to wydaje się, że nam się skutecznie 
udało, procesu zmniejszania się liczby mieszkańców, ale później chcemy przejść też do fazy 
zwiększania. Żeby to się mogło stać infrastruktura społeczna jest tutaj podstawowym 
obowiązkiem i my z tego obowiązku zamierzamy się już w tym roku wywiązać. Należy także 
podkreślić i wrócić do poprzedniej kadencji i podziękować wszystkim tym radnym, którzy 
wykazali dalekowzroczność – pani Witowska i wielu innych, pani przewodnicząca Kasprzyk, 
pan przewodniczący Namieciński i wielu z państwa, nie będę już wymieniał każdego  
z imienia i nazwiska. Wykazaliśmy się wówczas dalekowzrocznością i nie zgodziliśmy się na 
sprzedaż tego terenu utrzymując go w tzw. rezerwie oświatowej, przewidując, że taka 
potrzeba dla naszego samorządu zaistnieje stosunkowo szybko. Nie pomyliliśmy się, a teraz 
konsumujemy owoc tej decyzji. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały  
w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2016 rok. 
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 20 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
20 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie. 
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 4. 
UCHWAŁA NR XXII/193/16 stanowi załącznik nr 5. 

 
 
 



Ad. III. Wolne wnioski i zakończenie sesji. 
 
Przewodnicząca poinformowała, że kolejna zwyczajna sesja Rady Miejskiej odbędzie się  
w dniu 25 maja br. 
 
Ponieważ nikt więcej nie zabrał głosu, Przewodnicząca Rady zamknęła obrady XXII 
nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie.  
 
Integralną część protokołu stanowią załączniki:  
1. Lista obecności radnych – załącznik nr 1 
2. Porządek obrad sesji – załącznik nr 2 
3. Wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej – załącznik nr 3 
4. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmian budżetu 

Gminy Gryfino na 2016 rok - załącznik nr 4 
5. UCHWAŁA NR XXII/193/16 – załącznik nr 5. 
 
 
 Protokół sporządziła: 
 
           inspektor 
 
Agnieszka Grzegorczyk 

PRZEWODNICZĄCA RADY 
 

Elżbieta Kasprzyk 
 


