
PROTOKÓŁ NR XLVI/18 
z XLVI sesji Rady Miejskiej w Gryfinie 

w dniu 26 kwietnia 2018 r. 
 

 
 

Sesja rozpoczęła się  o godz. 1015 i trwała do godz. 1130. 
 
Lista obecności radnych 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. Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Tomasz Miler 
4. Sekretarz Miasta i Gminy Gryfino Ewa Sznajder 
5. Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino Beata Blejsz 
6. Radca prawny Krzysztof Judek 
7. Sołtysi wg listy obecności – załącznik nr 2 
8. Zaproszeni goście wg listy obecności – załącznik nr 3. 
 
Ad. I. Sprawy regulaminowe. 
1/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 
 
Otwarcia obrad dokonała Przewodnicząca Rady Miejskiej w Gryfinie Elżbieta Kasprzyk. 
Przywitała wszystkich zgromadzonych na sesji – burmistrza, radnych, sołtysów, 
pracowników urzędu oraz zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności stwierdziła 
kworum, ponieważ na stan Rady 21 osób w posiedzeniu uczestniczyło 21 radnych.  
Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji i projektami uchwał – 
załącznik nr 4. 
 
2/ przyjęcie protokołu z XLIV sesji. 
 
Przewodnicząca poinformowała, że zgodnie ze statutem, protokół z sesji był wyłożony do 
wglądu i zapytała, czy radni zgłaszają uwagi do protokołu. 
W związku z brakiem uwag Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie 
protokołu z XLV sesji.  
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 21 radnych,  
w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 20 radnych. 
Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i poinformowała, że protokół został przyjęty. 
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 5. 
 
Przewodnicząca poinformowała, że do Rady Miejskiej wpłynęły dodatkowe projekty 
uchwał: 
- w sprawie udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu dotacji celowej – DRUK NR 11/XLVI, 
- w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Gryfino od Skarbu 

Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, nieruchomości gruntowych 
położonych w obrębach ewidencyjnych Gardno i Drzenin – DRUK NR 12/XLVI 

- w sprawie przyjęcia apelu dotyczącego zmiany obowiązujących przepisów ustawy 
Prawo łowieckie – DRUK NR 13/XLVI 

Przewodnicząca zaproponowała zmianę porządku obrad i umieszczenie ww. projektów  
w porządku obrad sesji po punkcie XIII. dotyczącym rozpatrzenia skargi. 
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Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie zaproponowaną zmianę porządku obrad 
sesji. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 21 radnych,  
w głosowaniu wzięło udział 21 radnych. Za przyjęciem zmiany porządku obrad głosowało 
20 radnych, przy 1 głosie wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było. 
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i poinformowała, że porządek obrad został 
zmieniony. 
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 6. 
 
Ad. II. Zgłaszanie wniosków komisji Rady. 
 
Komisje nie zgłosiły żadnych wniosków. 
 
Ad. III. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych. 
 
Interpelacje i zapytania zgłosili następujący radni: 
 
Radny Rafał Guga  
1155/XLVI/18 – 21 grudnia 2017 r. Rada Miejska w związku z gospodarowaniem zasobem 

komunalnym przywróciła stan sprzed 30 czerwca 2016 r. poprzez podjęcie 
uchwały nr XLII/432/17 w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/258/93 Rady 
Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia 5 stycznia 1993 r. poprzez dodanie 
następującego zapisu w załączniku do ww. uchwały stanowiący wykaz nr 1 
budynków położonych w mieście Gryfinie, w których najemcy mogą nabyć 
lokale mieszkalne: „ulice i numery: Szczecińska 52”, a także uchwała nr 
XLII/432/17 w sprawie zmiany uchwały nr X/94/07 Rady Miejskiej 
w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2007 r. poprzez dodanie w § 2 uchwały zapisu: 
„XXXIII/258/93 z dnia 5 stycznia 1993 r.”, a także w wykazie stanowiącym 
załącznik do ww. uchwały zapisu: „liczba porządkowa 39 – ul. Szczecińska – 
nr budynku 52”. Przywróciliśmy ten stan poprzedni sprzed 30 czerwca 2016 
r., stąd chciałem zapytać, czy istnieją jeszcze jakieś przeszkody 
uniemożliwiające sprzedaż lokalu komunalnego pani …*)? Jeżeli są jakieś 
przeszkody, to jakie, a jeśli nie ma, to kiedy pani …*) będzie mogła nabyć 
ten lokal?  

1156/XLVI/18 –  na jakim etapie jest realizacja zakwalifikowanego w tegorocznym budżecie 
obywatelskim ogrodu sensorycznego? Czy projekt zostanie zrealizowany 
w tym roku? Na jakim etapie jest realizacja zakwalifikowanego 
w zeszłorocznym budżecie obywatelskim projektu miejsca wypoczynku? 
Chodzi o wiaty w tzw. lasku przy kortach. Czy projekt zostanie zrealizowany 
w tym roku?  

 
Radny Czesław Skonecki 
1157/XLVI/18 – chciałbym się odnieść do sprawy bezpieczeństwa na ul. Wojska Polskiego, 

dotyczy to terenu ogrodów działkowych i artykułu w Gazecie Gryfińskiej: 
„Miłośnicy ogrodów nie odpuszczą walki o przejścia dla pieszych”. Sądzę, 
że bezpieczeństwo to jedno z najważniejszych zagadnień naszego życia 
i na tym nie powinno się oszczędzać. Nie wiem dlaczego wyeliminowało 
się poziome pasy, które do tej pory służyły ludziom. Faktycznie dzisiaj jest 
tylko jeden znak pionowy, jadąc od strony Wełtynia, pokazujący, że jest 
to przejście. Działkowcy zwrócili się do wojewódzkiej dyrekcji dróg 
i otrzymali taką odpowiedź, że przez to przejście odbywa się ruch 
sporadycznie. Jeżeli chodzi o to przejście, ja jako przedstawiciel 
okręgowego zarządu, mającego nadzór nad tym ogrodem, czuję się 
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w obowiązku zająć stanowisko. W tym rejonie jest skupisko bardzo dużej 
ilości działek, w kierunku Wełtynia patrząc ponad 700, po prawej stronie 
ponad 100. Jak można określić, że tam jest sporadyczny ruch pieszych? 
A żeby dostać się na teren po prawej stronie ogrodów, należałoby przejść 
przez jezdnię, gdyż prawa strona nie posiada chodnika, a nie ma tam 
pasów. Należą się słowa podziękowania dla gazety, że wyszła naprzeciw 
temu zagadnieniu. Sądzę, że samorząd lokalny powinien zwrócić się 
z prośbą o wysłuchanie stanowiska działkowców. Póki jest dobrze, to jest 
dobrze, ale jeśli będzie tragedia, wtedy winnych na pewno by się znalazło. 
Proszę, żeby zapobiec ewentualnym nieszczęśliwym wypadkom i wyjść 
naprzeciw dobru tej społeczności, proszę o zajęcie stanowiska, aby ten 
konflikt został zażegnany.  

 
Radna Jolanta Witowska  
1158/XLVI/18 – pasażerowie korzystający z transportu publicznego, tzw. popularnej 

„jedynki” skarżą się na warunki, w jakich zmuszeni są podróżować. Przez 
kilka dni mieliśmy wysokie temperatury, a w autobusie saunę. Już przy 
wejściu do autobusu uderza pasażerów fala gorąca i gdyby nie fakt, 
że muszą dojechać do pracy lub szkoły, wysiedliby na najbliższym 
przystanku. Przykładowa sytuacja: w autobusie jest gorąco i duszno, nie 
działa klimatyzacja, jeśli oczywiście autobus jest w nią wyposażony, 
pozamykane są szyberdachy i zamontowane nieotwieralne okna. Wisienką 
na torcie jest fakt, że w autobusie włączone jest ogrzewanie. Sama 
doświadczyłam tego. Podróż w takich warunkach to męka. Prośby 
o wyłączenie ogrzewania pozostają bez reakcji kierowcy, kontakt z nim jest 
utrudniony, on twierdzi, że nie rozumie, to jest obcokrajowiec. Tłumaczy 
również, że autobus jest niesprawny, taki pobrał z zajezdni, on nie jest 
w stanie nic z tym zrobić i w ogóle te uwagi nie powinny być kierowane 
do niego. Pomimo zgłaszanych problemów dotyczących usług 
świadczonych przez przewoźnika, pasażerowie wciąż czekają 
na przystankach i narzekają na brak punktualności przewozów. Proszę 
o interwencję u przewoźnika celem eliminacji tych wziętych iście z filmów 
Barei scen. Dla przykładu, żeby nie być gołosłowną: taka sytuacja miała 
miejsce 16 kwietnia podczas kursu Gryfino – Szczecin o godz. 19.20,  
19 kwietnia kurs Gryfino-Zdroje godz. 10.45, 19 kwietnia kurs Zdroje-
Gryfino godzina 13.40. Takie są fakty. Dopiero zaczyna się sezon, a mamy 
takie sytuacje, więc proszę szybko zainterweniować.  

1159/XLVI/18 – podczas remontu ul. Armii Krajowej zmodernizowano m.in. przejście 
dla pieszych w pobliżu szlabanu oraz wyjścia-wejścia z parku. Rozwiązanie 
to jak rozumiem, miało poprawić bezpieczeństwo i komfort uczestników 
ruchu drogowego. W ocenie bardzo licznej grupy mieszkańców to zwykły 
bubel. Zamontowane barierki wymuszają dziwną trasę przejścia. Aby 
przedostać się na drugą stronę jezdni po wyjściu z parku, trzeba cofnąć 
się, przejść przez jezdnię i ponownie przejść taki sam odcinek, tyle, 
że po drugiej stronie jezdni. Trudno zgodzić się z opinią, że jest 
to przyjazne rozwiązanie komunikacyjne. Już w trakcie remontu ulicy 
w przestrzeni publicznej pojawiły się głosy krytyki tego rozwiązania. Padła 
wówczas deklaracja o zmianie lokalizacji tego wejścia-wyjścia z parku. 
Właśnie wykonywane są prace rewitalizacji parku, wykonywane są według 
dotychczas obowiązującego rozwiązania. Rozumiem to, miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego to reguluje. Czy naprawdę nie można 
było prowadzić negocjacji z inwestorem, żeby to rozwiązanie zmienić 
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jeszcze w fazie początkowych prac? Jak zamierzają państwo rozwiązać 
tą naprawdę bardzo trudną i dziwną uciążliwość dla mieszkańców?      

1160/XLVI/18 –  od początku września 2017 r. budynek mieszczący się pod adresem 1 Maja 
15 w Gryfinie nieustannie jest zalewany, najprawdopodobniej wodami 
gruntowymi. Poziom wody w piwnicach przedmiotowego budynku wynosi 
ok. 30 cm (poczynając od posadzki) i utrzymuje się do dziś. Taki stan 
rzeczy wystąpił po raz pierwszy od 1961 roku tj. od momentu powstania 
przedmiotowego budynku. Trudno uznać, że spowodowane jest 
to wyłącznie intensywnością opadów atmosferycznych. Ilość opadów 
na przestrzeni poszczególnych lat kształtowała się w różny sposób, 
a permanentny stan zalania wystąpił po raz pierwszy. Zarządca 
nieruchomości podjął szereg działań mających na celu ustalenie przyczyny  

                            zalania nieruchomości. Dotychczasowe ustalenia nie ujawniły przyczyn 
zalania leżących po stronie Wspólnoty Mieszkaniowej. Istnieje wysokie 
prawdopodobieństwo, że zmiany w gospodarce wodnej zaszły na gruntach 
sąsiednich, które stanowią własność gminy Gryfino. Mając powyższe 
na uwadze wzywamy Burmistrza, aby na podstawie art. 234 pkt 3 ustawy 
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne wydał decyzję celem przywróce3nia 
stanu poprzedniego lub polecił wykonanie urządzeń zapobiegających 
szkodom na naszej nieruchomości ustalając możliwie jak najkrótszy 
termin wykonania tych czynności. Jednocześnie pragniemy zauważyć, że 
dotychczas wspólnota poniosła znaczne koszty związane z ustaleniem 
przyczyny i usuwaniem skutków zalania, których zwrotu będzie dochodzić 
od winnego powstania szkody. Brak niezwłocznego działania ze strony 
burmistrza może spowodować możliwość wystąpienia szkody znacznych 
rozmiarów, a nawet niebezpieczeństwa zagrożenia dla życia lub zdrowia 
mieszkańców budynku. Interpelacja stanowi załącznik nr 7. 
Dlaczego nie otrzymałam odpowiedzi na zapytanie, które złożyłam 
na poprzedniej sesji, a dotyczyło ono m.in. tego, czy na Starym Mieście 
są punkty pomiaru wód gruntowych? Jeśli są, to gdzie są zlokalizowane, 
w jakiej ilości, jakie płyną wnioski z analizy wykonywanych badań?         

1161/XLVI/18 – weszły w życie nowe zasady gospodarki odpadami, musimy segregować 
również bioodpady. Takie pojemniki na bioodpady pojawiły się już w wielu 
wspólnotach, ale brak jest informacji w przestrzeni publicznej, 
że powracamy do tej formy segregacji. Bardzo proszę, aby jak najszybciej 
pojawiła się ta informacja, bo mieszkańcy są zdziwieni faktem, że pojawiły 
się takie pojemniki.  

 
Radny Zbigniew Kozakiewicz 
1162/XLVI/18 –  zbliża się majówka, Dni Gryfina, duża impreza masowa, a ja chciałbym się 

dowiedzieć, kto będzie zabezpieczał nabrzeże od strony wody i na wodzie? 
Do tej pory robił to Oddział Powiatowy WOPR Gryfino i robił to bardzo 
dobrze, a doszły mnie słuchy, że w tym roku tych czynności nie będą robili. 
Chciałbym się dowiedzieć, kto będzie za to odpowiadał i zabezpieczał 
nabrzeże od strony wody i na rzece Regalica przy nabrzeżu? 

 
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Namieciński 
1163/XLVI/18 – w chwili obecnej na terenie miejscowości Gardno trwają prace związane 

z położeniem kabla od trafostacji do parku przemysłowego. Praktycznie 
połowa miejscowości jest rozkopana, rozkopane są chodniki, o które 
swego czasu walczyliśmy. Ja nie mam żądnej informacji, co to za firma 
robi. Mieszkańcy proszą, aby firma, która wykonuje te prace, 
po zakończeniu prac doprowadziła te chodniki do stanu sprzed tego 
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remontu. Moja prośba do pana Tomasza Milera, aby wyznaczyć pracownika  
Urzędu Miasta i Gminy, oczywiście w tej komisji mogę być ja i sołtys, 
żebyśmy później przeszli i odebrali te prace. My mamy niedobre 
doświadczenia już ze strefą. Na przyszłość unikniemy tego, żeby nie 
składać interpelacji, bo za jakiś czas może się okazać, że będę składał 
interpelacje, żeby firma cokolwiek  poprawiła, a firma zakończy prace, 
będzie już w innym miejscu, będzie ciężkie dotarcie do firmy. Stąd moja 
prośba, żeby wyznaczyć pracownika urzędu, nawiązać kontakt z tą firmą, 
po zakończeniu odebrać wspólnie prace z przedstawicielem firmy. 
Zapobiegniemy pewnym rzeczom, takim jak niszczenie dróg. Zostały 
zniszczone drogi, droga powiatowa do Zalando, ja później niepotrzebnie  
interpeluję, burmistrz się denerwuje. Aby uniknąć takiej sytuacji bardzo 
proszę, żeby tak postąpić.         

 
Radny Zenon Trzepacz 
1164/XLVI/18 –  chciałbym wesprzeć głos radnej Jolanty Witowskiej odnośnie autobusu 

linii nr 1, zwrócili się do mnie mieszkańcy korzystający właśnie z tego 
pojazdu, że autobusy najgorszej jakości stanu technicznego są kierowane 
na linię nr 1 do Gryfina, te lepsze są wysyłane do Szczecina. Informacja 
pochodzi również od jednego z pracowników PKS, który potwierdza, że 
taka sytuacja jest nagminna. Prosiłbym o wyciągnięcie konsekwencji, 
przymuszenie firmy, do tego żeby traktowała naszych mieszkańców tak 
samo jak mieszkańców Szczecina.     

 
Wiceprzewodniczący Rady Zdzisław Kmieciak 
1165/XLVI/18 – nie dostałem odpowiedzi na interpelację odnośnie montażu punktów 

świetlnych w Czepnie ul. Topolowa i Żabnica ul. Polna. Bardzo proszę 
o informację na temat tego, kiedy to nastąpi.  

 
Radny Jacek Kawka  
1165/XLVI/18 –  na ręce pani przewodniczącej składam interpelacje związane  

z zapytaniami mieszkańców w formie pisemnej i proszę również o pisemne 
odpowiedzi.  Interpelacja dotyczy informacji w sprawie modernizacji ulicy 
Łużyckiej. Interpelacja stanowi załącznik nr 8. 

1166/XLVI/18 –  proszę o informację w sprawie budowy parkingu przed urzędem.  
Interpelacja stanowi załącznik nr 9. 

1167/XLVI/18 – proszę o informację w sprawie naboru na stanowisko koordynatora ds. 
                            komunikacji. Interpelacja stanowi załącznik nr 10. 
1168/XLVI/18 – proszę o informację dotyczącą harmonogramu remontu dróg w gminie 
                            Gryfino. Interpelacja stanowi załącznik nr 11. 
1169/XLVI/18 –   proszę o informację o wydawanej przez burmistrza gazetce.  
      Interpelacja stanowi załącznik nr 12. 
 
Radny Piotr Zwoliński 
1170/XLVI/18 –  w związku z licznymi programami rządowymi zarówno w sferze 

edukacyjnej jak i drogownictwa, mam pytanie czy gmina Gryfino będzie 
aplikowała w tym roku o środki finansowe na jakiekolwiek zadanie z tego 
zakresu? 

1171/XLVI/18 – otwarto koperty z ofertami na budowę hali widowiskowo-sportowej 
w Gryfinie, kwota jest wyższa niż zakładano. Czy burmistrz prowadzi 
rozmowy o pozyskanie ewentualnych środków finansowych na budowę tej 
hali? 
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1172/XLVI/18 –  na Targowisku Miejskim jest sytuacja zaogniona, moja propozycja jest 
taka, zresztą przeprowadziłem wczoraj, że tak się wyrażę, operacyjne 
działania wśród pozostałych kupców, żeby burmistrz i dyrektor OSiR 
przystąpili do sporządzenia nowego regulaminu. Może należałoby 
rozważyć rozwiązanie dotychczasowych dzierżaw, wypracowanie 
stanowisk, aby ta sytuacja więcej nie miała już miejsca.   

 
Ad. IV. Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 
2017 – DRUK NR 1/XLVI. 
 
Informacja stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji rady do informacji. 
Stanowiska komisji stanowią załącznik nr 14 do protokołu. 
 
Radni nie zgłosili uwag i wniosków do informacji. 
 
Ad. V. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2017 r. – DRUK NR 2/XLVI. 
 
Informacja stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji rady do informacji. 
Stanowiska komisji stanowią załącznik nr 14 do protokołu. 
 
Radni nie zgłosili uwag i wniosków do informacji. 
 
Ad. VI. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu  
i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla niepublicznych 
przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby 
fizyczne i prawne na terenie gminy Gryfino – DRUK NR 3/XLVI. 
 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji rady do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji stanowią załącznik nr 14 do protokołu. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał w niej głosu. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały  
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości 
pobrania i wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania 
przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie gminy Gryfino – 
DRUK NR 3/XLVI. 
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 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
18 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że uchwała została podjęta.  
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 16. 
UCHWAŁA NR XLVI/461/18 stanowi załącznik nr 17. 
 
Ad. VII. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy 
Gryfino na rok 2018 – DRUK NR 4/XLVI. 
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Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji rady do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji stanowią załącznik nr 14 do protokołu. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał w niej głosu. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały  
w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Gryfino na rok 2018 – DRUK 
NR 4/XLVI. 
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 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
17 radnych, przy 1 głosie wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było. 
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że uchwała została podjęta.  
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 18. 
UCHWAŁA NR XLVI/462/18 stanowi załącznik nr 19. 
 
Ad. VIII. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Gryfino na stałe obwody głosowania, 
ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych – DRUK NR 
5/XLVI. 
 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji rady do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji stanowią załącznik nr 14 do protokołu. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. 
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Namieciński – w tym momencie należy podziękować 
burmistrzowi za to, że wyszedł naprzeciwko oczekiwaniom takich sołectw, jak sołectwo 
Chwarstnica i sołectwo Sobieradz z tego względu, że mamy stały obwód do głosowania, 
który będzie w miejscowości Chwarstnica i w znacznym stopniu ograniczy to odległość 
pokonywaną pomiędzy daną miejscowością, a lokalem wyborczym. Dobrze panie 
burmistrzu się stało, że na poprzedniej sesji ten projekt uchwały został wycofany, że pan 
burmistrz się pochylił nad oczekiwaniami mieszkańców tych miejscowości. Miejmy 
nadzieję, że to wpłynie na większą frekwencję i dobrze, że pan burmistrz słucha ludzi. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały  
w sprawie podziału Gminy Gryfino na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic  
i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych – DRUK NR 5/XLVI. 
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 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
18 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że uchwała została podjęta.  
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 20. 
UCHWAŁA NR XLVI/463/18 stanowi załącznik nr 21. 
 
Ad. IX. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za 
korzystanie z niestrzeżonego parkingu z ograniczonym nieodpłatnym czasem postoju, 
zlokalizowanym przy ul. 1 Maja – DRUK NR 6/XLVI. 
 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji rady do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji stanowią załącznik nr 14 do protokołu. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał w niej głosu. 
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Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały  
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z niestrzeżonego 
parkingu z ograniczonym nieodpłatnym czasem postoju, zlokalizowanym przy ul. 1 Maja – 
DRUK NR 6/XLVI. 
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 17 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
17 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że uchwała została podjęta.  
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 22. 
UCHWAŁA NR XLVI/464/18 stanowi załącznik nr 23. 
 
Ad. X. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Województwu Zachodniopomorskiemu 
pomocy finansowej – DRUK NR 7/XLVI. 
 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji rady do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji stanowią załącznik nr 14 do protokołu. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał w niej głosu. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały  
w sprawie udzielenia Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej – DRUK 
NR 7/XLVI. 
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 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
19 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że uchwała została podjęta.  
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 24. 
UCHWAŁA NR XLVI/465/18 stanowi załącznik nr 25. 
 
Ad. XI. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok – DRUK NR 
8/XLVI. 
 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji rady do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji stanowią załącznik nr 14 do protokołu. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał w niej głosu. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały  
w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok – DRUK NR 8/XLVI. 
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 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
19 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że uchwała została podjęta.  
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 26. 
UCHWAŁA NR XLVI/466/18 stanowi załącznik nr 27. 
 
Ad. XII. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Gryfino na lata 2018-2025 – DRUK NR 9/XLVI. 
 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji rady do projektu uchwały. 
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Stanowiska komisji stanowią załącznik nr 14 do protokołu. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał w niej głosu. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2018-2025 – 
DRUK NR 9/XLVI. 
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 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
19 radnych, przy 1 głosie wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było. 
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że uchwała została podjęta.  
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 28. 
UCHWAŁA NR XLVI/467/18 stanowi załącznik nr 29. 
 
Ad. XIII. Rozpatrzenie skargi na Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie – DRUK NR 
10/XLVI. 
 
Skarga Pana …*) z dnia 9 kwietnia 2018 r. na Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w 
Gryfinie stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 
Ponadto radni otrzymali opinię prawną do skargi – załącznik nr 31, notatkę służbową ze 
spotkania w dniu 20 kwietnia 2018 r. – załącznik nr 32, pismo Dyrektora Ośrodka Sportu i 
Rekreacji w Gryfinie do Pana …*) – załącznik nr 33 oraz wnioski Pana …*) do Rady Miejskiej 
w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2018 r. – załącznik nr 34. 
 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji rady do skargi. 
Stanowiska komisji stanowią załącznik nr 14 do protokołu. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. 
Radny Bogdan Warda – uczestniczyłem w posiedzeniach Komisji Rewizyjnej, tam też 
wyrażałem swoją opinię na ten temat. W związku z tym, że wstrzymałem się od głosu 
chciałbym na ten temat parę słów powiedzieć. Doceniam bardzo duże zaangażowanie 
pana dyrektora Kuduka w rozwiązywanie tego problemu. Nie można mu zarzucić ani braku 
chęci, ani czasu poświęconego temu tematowi, natomiast konflikt, który tam istnieje od 
kilku lat pomiędzy tymi dwoma stronami konfliktu, obojętnie co byśmy nie robili, to on 
będzie istniał. Jeżeli go dzisiaj nawet załagodzimy, to on będzie istniał dalej. Istnieje 
pewna inna rzecz, którą chciałbym poruszyć, a mianowicie sprawa dróg ewakuacyjnych, ich 
oznakowania i oznakowania ciągów pieszych, które są oznakowane na targowisku liniami 
ciągłymi żółtymi i te linie ciągłe żółte prowadza też do bramy. Brama ta jest od strony  
ul. Kościuszki, od strony ul. Kościuszki jest też furtka, która jest dosyć ciasnym przejściem 
ze względu na te stragany, które są wystawione przy wystawkach państwa …*).  
W związku z tym, że do tego przejścia przy bramie prowadzą żółte linie, a po drugiej 
stronie na ulicy mamy narysowane pasy, to te pasy czemuś służą. W związku z tym, że nie 
ma kompletnie pasów od strony furtki, a mamy pasy na ul. Energetyków, to należałoby 
przypuszczać, że ta brama powinna być otwarta i powinna umożliwiać ludziom wynoszenie 
skrzynek, nie przeciskanie się przez furtkę, a przez otwartą bramę, która się kieruje w 
kierunku wymalowanego dopiero co, tydzień temu przejścia dla pieszych. Była jeszcze inna 
sprawa – zadaszenia  nad wjazdem. Ta sprawa została rozwiązana, pan …*) to zadaszenie 
skrócił. W związku z tym apelowałbym do pana dyrektora Kuduka o to, żeby podjąć się 
sprawy takiej, że ta brama nie jest tak, jak w zarządzeniu otwarta do godziny 9:00 rano, a 
potem jest zamykana i państwo …*) na tym miejscu robią wystawkę, bo jeżeli sobie 
popatrzymy na zdarzenia, które były w Osinowie, na te zdarzenia, które były  
w Rosji w centrach handlowych, takie bramy nie powinny być zamykane. Jeżeli nawet 
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usłyszymy, że ona nie jest zamykana, tylko ona jest przymykana, to nic nie znaczy, w tym 
miejscu wcale nie muszą stać kwiatki na ziemi, ale mogą stać kwiatki na regałach i to 
utrudnia znakomicie przejście, w związku z tym mój apel do pana dyrektora Kuduka byłby 
taki, żeby tą sprawę rozwiązać. Owszem, ja rozumiem pana dyrektora Kuduka, że jest to 
trudne, bo część jest rzeczy zastałych, część rzeczy jest wydanych jeszcze przez dyrektora 
Samonia odnośnie użytkowania pewnego terenu, natomiast druga rzecz, która mnie też 
zastanawia to jest taka, co my rozumiemy przez wystawkę, a co my rozumiemy przez 
dzierżawę terenu pod pawilon. Jeżeli zarówno jedna jak i druga strona zadaszyła sobie  
w sposób trwały część terenu, to czy to jest dzierżawa, czy to jest wystawka? Wcale nie 
musi być na tym terenie żadnego pomieszczenia powiedzmy biurowego, czyli jakiegoś 
pawilonu, żeby można było powiedzieć, że jest to dzierżawa, bo na tym miejscu, które na 
przykład zadaszył pan …*), czy zadaszył pan …*) nikt inny się tam nie postawi. Jest to ich 
trwałe zadaszenie, w związku z tym w regulaminie powinno być określone konkretnie co to 
jest wystawka, bo ja rozumiem, że wystawka to jest przed „szczękami”, jeżeli sobie ktoś 
otworzy te „szczęki” do handlu i wystawi sobie jaką żaluzję, czy markizę to jest to 
wystawka, którą on potem sprząta, jej nie ma, zamyka szczęki i tego terenu nie ma. Ten 
teren jest trwale zabezpieczony, czy urządzony przez danego kupca. W związku z tym 
wstrzymam się od głosu w tej sprawie. Uważam, że tu trzeba dialogu trzech stron. Jeżeli się 
nie da, to mój apel do dyrektora jest taki, jak wczoraj rozmawialiśmy na ten temat – 
wypowiedzieć umowę tym dwóm stronom, wpisać nowe warunki na jakich będą 
dzierżawione tereny i urządzone wystawki i wtedy nie będzie problemu ani z jedną ani  
z drugą stroną. 
Radny Piotr Zwoliński – ja chciałbym też sprecyzować kilka spraw, które poruszył pan 
radny Warda. Szanowni państwo, konflikt na rynku trwa nie lat kilka, a lat kilkanaście. Po 
drugie sprawy ppoż – jakiś czas temu odbyły się ćwiczenia w związku z pożarem na 
targowisku i zapewniam pana radnego, że nikt ze straży pożarnej, samochody straży 
pożarnej nie wjadą przez żadną bramę na teren targowiska. Trzecia sprawa, poruszył pan 
ważne kwestie, aczkolwiek kwestie w mojej ocenie do rozwiązania przez kupców i przez 
pana dyrektora. Można rozwiązać wiele spraw likwidując np. przejście dla pieszych  
z bramy, malując pasy wychodzące bezpośrednio z furtki, pod znakiem zakazu 
zatrzymywania wprowadzić tabliczki odnośnie „nie dotyczy rozładunku”. Można, tylko 
trzeba chcieć, ale powtarzam, ten konflikt nie trwa kilka lat, tylko lat kilkanaście. 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk - chciałbym zwrócić uwagę, żebyśmy jednak 
dyskutowali nad projektem uchwały, a nie kierowali uwag do kolegów w radzie. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały  
Komisji Rewizyjnej w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Ośrodka Sportu  
i Rekreacji. 
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 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
11 radnych, przy 7 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było. 
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że uchwała została podjęta.  
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 35. 
UCHWAŁA NR XLVI/468/18 stanowi załącznik nr 36. 
 
Ad. XIV. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu dotacji celowej – 
DRUK NR 11/XLVI. 
 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska dwóch komisji rady do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji stanowią załącznik nr 14 do protokołu. 
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Przewodnicząca zapytała, czy radni Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetu przed 
rozpoczęciem dyskusji potrzebują zreferowania tematu. 
Radny Marcin Para – myślę, że ten temat znamy, ale dobrze byłoby żebyśmy coś na ten 
temat więcej się dowiedzieli od pani skarbnik, czy może od kogoś kto tym tematem się 
bezpośrednio zajmuje z urzędników.  
Radny Roland Adamiak - pani przewodnicząca nie mam żadnych zgłoszeń od członków 
Komisji Rewizyjnej żebyśmy odbyli posiedzenie. 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk - panie burmistrzu, poprosimy o informację. 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński - rekomendujemy państwu 
pomoc stowarzyszeniu prowadzącemu warsztaty terapii zajęciowej na ul. Szczecińskiej  
w Gryfinie także wobec naszych mieszkańców. Dotację przekazujemy powiatowi 
gryfińskiemu, ponieważ tak stanowi prawo i taka jest droga wzajemnego udzielania sobie 
dotacji. Pieniądze trafią ostatecznie do stowarzyszenia. Są przeznaczone na pokrycie 
kosztów związanych z zakupem samochodu dla osób niepełnosprawnych. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał w niej głosu. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały  
w sprawie udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu dotacji celowej – DRUK NR 11/XLVI. 
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 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
20 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że uchwała została podjęta.  
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 37. 
UCHWAŁA NR XLVI/469/18 stanowi załącznik nr 38. 
 
Ad. XV. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę 
Gryfino od Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, nieruchomości 
gruntowych położonych w obrębach ewidencyjnych Gardno i Drzenin – DRUK NR 12/XLVI. 
 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska jednej komisji rady do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji stanowią załącznik nr 14 do protokołu. 
Przewodnicząca zapytała radnych pozostałych komisji, czy oczekują informacji dotyczącej 
projektu uchwały. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Namieciński – tego projektu uchwały nie było na 
Komisji Budżetu w związku z tym chciałbym się zapytać, bo nieodpłatnie przejmujemy 
siedem działek, czy znamy wartość tych działek i kwotę, która będzie musiała gmina 
Gryfino zapłacić za te działki? 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Tomasz Miler - nie znamy jeszcze, bo po 
wyrażeniu przez państwa ewentualnej zgody zlecimy sporządzenie operatów, natomiast 
chciałem podkreślić to, że powierzchnia tych działek jest stosunkowo niewielka, a my te 
działki kupujemy po to, żeby je odsprzedać razem z wybudowaną na nich infrastrukturą 
energetyczną do ENEI. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały  
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Gryfino od Skarbu Państwa – 
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, nieruchomości gruntowych położonych  
w obrębach ewidencyjnych Gardno i Drzenin – DRUK NR 12/XLVI. 
Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem ww. projektu uchwały. 
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W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 21 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
19 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że uchwała została podjęta.  
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 39. 
UCHWAŁA NR XLVI/470/18 stanowi załącznik nr 40. 
 
Ad. XVI. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia apelu dotyczącego zmiany obowiązujących 
przepisów ustawy Prawo łowieckie – DRUK NR 13/XLVI. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk - druk otrzymaliście państwo dzisiaj. Chciałabym 
złożyć krótką informację. Jest to uchwała przygotowana przez grupę radnych. Jest to 
reakcja na to, co obserwujemy w całej Polsce, dotyczy zapisów art. 46, który zobowiązuje 
sołtysów do uczestniczenia w szacowaniu szkód łowieckich i w związku z tym został 
przygotowany taki apel do posłów i senatorów województwa zachodniopomorskiego  
o podjęcie działań zmierzających do zmiany przepisów ustawy Prawo łowieckie. 
 
Nikt z radnych nie zabrał głosu w dyskusji. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały  
w sprawie przyjęcia apelu dotyczącego zmiany obowiązujących przepisów ustawy Prawo 
łowieckie – DRUK NR 13/XLVI. 
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 16 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
16 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że uchwała została podjęta.  
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 41. 
UCHWAŁA NR XLVI/471/18 stanowi załącznik nr 42. 
 
Ad. XVII. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym  
i z wykonania uchwał Rady. 
 
Informacja stanowi załącznik nr 43 do protokołu. 
Radni otrzymali informację burmistrza na skrzynki mailowe oraz w dniu sesji. 
 
Przewodnicząca zapytała, czy radni zgłaszają uwagi i zapytania do informacji. 
Radny Krzysztof Hładki – „w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 
Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego wprowadziłem nowego koordynatora 
projektów.” Można wiedzieć, kto został nowym koordynatorem? 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Tomasz Miler – w związku z długotrwałym 
zwolnieniem lekarskim jednej z pracownic, przyjęliśmy nową osobę na zastępstwo. 
 
Ad. XVIII.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. III. 
 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński – zacznę od interpelacji pana 
radnego Zbigniewa Kozakiewicza dotyczącej Dni Gryfina, sposobów zabezpieczenia. 
Uporządkujmy może tę dyskusję, bo do mnie też w przestrzeni publicznej trafiają różne 
informacje jak i co stanowi prawo w tym zakresie. Organizator imprezy masowej zwraca się 
do organu właściwego, którym w tym wypadku jest burmistrz o wydanie zezwolenia na 
zorganizowanie imprezy masowej, co też podmiot organizujący bezpośrednio, więc 
Gryfiński Dom Kultury uczynił. Uzyskał wszystkie niezbędne pozytywne opinie służb, które 
są zobowiązane do wydania takiej opinii. Wszystkie te opinie były pozytywne. W związku  
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z tym w imieniu pana burmistrza wydałem decyzję o zgodzie na zorganizowanie tej 
imprezy. Zapytał pan o zaangażowanie WOPR-u i skierował pan to pytanie do organu, który 
wydaje decyzję w tym zakresie. My oczywiście poczuwając się do obowiązku 
zabezpieczenia imprezy przede wszystkim badamy warunki, które przedkłada 
wnioskodawca. Bada je także policja, straż pożarna, wszystkie służby, także sanepid, które 
są do tego upoważnione. Korzystamy z tej opinii, ponieważ wszystkie te służby są 
wsparciem dla organu wydającego decyzję. Opinie są pozytywne, tym niemniej pomimo 
tych środków, które przedsięwziął ze swojej strony organizator będziemy korzystali ze 
wsparcia naszej jednostki ochotniczej straży pożarnej – OSP Raffer. Mamy jasną, pełną 
deklarację o stanie osobowym, w ciągłej dyspozycji będzie znajdowało się 10 strażaków 
ochotników oraz sprzęt, którym dysponują. Oczywiście udział Wodnego Ochotniczego 
Pogotowia Ratunkowego w dodatkowym zabezpieczeniu po zapytaniu pani dyrektor Marii 
Zalewskiej z mojej strony został zarekomendowany jako pozytywny, wskazując na to, że 
mamy bardzo dobrą współpracę z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, 
ponieważ korzystają oni z naszych pomieszczeń, często także z programów, środków 
finansowych, które przekazujemy na ich funkcjonowanie i będzie nam bardzo miło jeśli 
pani dyrektor uzna za właściwe także skorzystać ze współpracy z tą właśnie jednostką, co 
mam nadzieję, że się ostatecznie zdarzy i ten problem, żebyśmy się dobrze zrozumieli, my 
nie widzimy żadnego problemu w tym, żeby WOPR w ramach partnerstwa, które nas łączy 
w ramach pomieszczeń bezpłatnych, które od lat wykorzystuje od gminy Gryfino w ramach 
środków finansowych, które wielokrotnie tam trafiają, korzystania ze sprzętu w okresach, 
które też funkcjonują się włączył. Tym niemniej obszar rzeki Odry nie jest terenem imprezy 
masowej. Biorąc jednak pod uwagę też praktykę lat minionych cały OSP Raffer, cały sprzęt, 
którym dysponuje plus dziesięciu strażaków ochotników, takie zapewnienie mam od pana 
Andrzeja Wiśniewskiego – Kierownika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i od pana 
Prezesa OSP, będą stale na wodzie. Oczywiście są pewne subtelne niuanse, które pan 
radny nie tyle przemilczał, co jesteśmy ich świadomi obaj, że do podejmowania 
bezpośrednich działań w wodzie uprawniony jest WOPR, to jest oczywiste, natomiast OSP 
jest uprawniona do ratowania mienia, zdrowia i życia w sytuacji zagrożenia w inny nieco 
sposób, ale to nie zabiera OSP Raffer podejmowania ludzi z wody w przypadku gdyby takie 
zdarzenia miały miejsce, poza tym członkowie Raffera to często wysocy specjaliści 
ochotnicy WOPRU i często też na zmianę służą, czy to w tej, czy w innej jednostce, co też 
skrzętnie odnotowujemy na listach, które są nam przedkładane, czy to z ćwiczeń, czy  
z akcji bojowych wykonywanych przez Raffera i w tym czasie także przez WOPR. Znamy ten 
proces doskonale, nie chcielibyśmy wchodzić w tym zakresie w szczegóły, bo myślę, że 
dobra wola, ja ją jasno deklaruję, zapraszamy, to jest nasz partner, raz jeszcze podkreślę – 
bezpłatnie korzysta z naszych pomieszczeń, sprzętu, środków finansowych, które tam 
przekazujemy. 
Jeśli chodzi o drugą interpelację, pana radnego Piotra Zwolińskiego dotyczącą programów 
rządowych, które są realizowane i będą realizowane przez gminę Gryfino, to uprzejmie 
informuję pana radnego, że po programach rządowych, które już zrealizowaliśmy, czyli po 
powołaniu Szkoły Muzycznej i korzystaniu z subwencji rządowej na ten cel, po 
wybudowaniu Żłobka Miejskiego, pozyskaniu na ten cel 2,7 mln zł i otrzymywaniu corocznie 
dofinansowania na ten cel także w ramach programu rządowego, po powołaniu Seniora +  
i korzystaniu z ciągłej dotacji na dofinansowanie funkcjonowania tej jednostki, po 
uruchomieniu mieszkania treningowego i po utworzeniu bardzo ważnej placówki 
Środowiskowego Domu Samopomocy, na który także otrzymujemy środki, które są niemal 
równe kosztom utrzymania tej placówki pan burmistrz wytycza nam kolejne kierunki  
w sferze społecznej i chciałbym wysoką radę i pana radnego poinformować, że  
z programów rządowych po które już sięgamy, to należy podnieść po pierwsze całą 
restrukturyzację Ośrodka Pomocy Społecznej związaną z intensyfikacją pracy socjalnej  
w terenie i w ministerstwie nasz OPS jest stawiany jako wzór. Przyjeżdżają tutaj delegacje z 
wielu ośrodków pomocy społecznej z całego kraju ucząc się, czy zdobywając know-how. 
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Następny projekt, do którego przystąpiliśmy, złożyliśmy stosowną aplikację, pozyskaliśmy 
dotację bliską 300 tys. zł na mieszkanie chronione, które chcemy uruchomić jeszcze w tym 
roku i które będzie miało swoją siedzibę przy mieszkaniu treningowym. Tak zakładamy 
choć jest to proces, który jest jeszcze w fazie ocennej co do samej lokalizacji, natomiast co 
do pozyskania środków finansowych, to blisko 300 tys. zł na ten cel pozyskaliśmy. Z innych 
dużych programów, które w tej chwili są w ramach aplikacyjnych wniosków złożone, to na 
pewno bardzo duży program edukacyjny, ale to z kolei w ramach środków pochodzących 
od Marszałka Województwa w ramach też Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego, to jest 
bardzo duży wniosek edukacyjny zarówno dla dzieci bardzo zdolnych i tutaj będzie 
wyposażenie pracowni, w szczególności fizycznych, chemicznych, ale także kładących 
nacisk na kwestie szeroko rozumianej energetyki i dla uczniów, którzy mają problemy, 
różne problemy, dla nich jest oddzielny panel także w tym projekcie. Staraliśmy się 
napisać projekt w taki sposób, aby szeroko trafił do naszych dzieci i do młodzieży. Nieco 
wychodząc poza swój obszar muszę też powiedzieć o tych kwestiach, które już się 
dokonały, a mianowicie złożyliśmy wniosek do Ministerstwa Sportu o dofinansowanie 
budowy hali sportowej i nie chcemy oczywiście tego przesądzać, ale monitorujemy tę 
sprawę, spodziewamy się w krótkim czasie, w rozsądnym czasie odpowiedzi pozytywnej na 
ten wniosek. Złożyliśmy wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,  
w moim przekonaniu z dużymi szansami na sukces, o środki na remont Pałacyku pod 
Lwami. Następne projekty, które są przygotowywane zarówno w pionie burmistrza Milera, 
w moim pionie, ale także w jednostkach organizacyjnych będą też przedmiotem naszego 
sprawozdania wysokiej radzie mniej więcej w połowie roku, kiedy będziemy chcieli 
pokazać co najmniej kilkadziesiąt projektów zrealizowanych przez gminę Gryfino, przez jej 
jednostki organizacyjne, łącznie z sumami kwot, które pozyskaliśmy, rozliczamy, wdrożymy. 
Następnym projektem, który zamierzamy zrealizować przy pomocy programu rządowego to 
jest ten wielki projekt Rzeczypospolitej, który w kolejnych latach ma mieć swoją 
kontynuację, mianowicie przekazania środków na drogi lokalne i tutaj do pana wojewody 
także będziemy aplikowali o kwotę na jedną z ulic. Nie będę wchodził w kompetencje 
burmistrza Milera. Jeśli ktoś z państwa będzie chciał dopytać, to pan burmistrz jak sądzę 
jest do dyspozycji. Przygotowywane są kolejne projekty i w sferze społecznej i w sferze 
inwestycyjnej, mogę także poinformować państwa, że pan burmistrz podpisał już 
dokumenty i wniosek został złożony do DIROW na budowę inkubatora kuchennego. 
Informuję jednocześnie, że wspólnie ze stowarzyszeniem osób niepełnosprawnych 
intelektualnie jesteśmy w trakcie powoływania spółdzielni socjalnej i w 2019 roku 
zamierzamy ją uruchomić łącznie ze środkami, które mają wyposażyć inkubator kuchenny, 
nadać mu także nowych funkcji i dofinansować miejsca pracy dla osób, które znajdą tam 
zatrudnienie. To w takim telegraficznym skrócie. Informację szczegółową o wszystkich 
projektach, które mają też oczywiście poszczególne fazy, bo niektóre są w trakcie 
realizacji, niektóre otrzymały już dofinansowanie, ale jeszcze nie weszły w fazę realizacji 
zamierzamy przedstawić mniej więcej w połowie roku. 
  
Ad. XIX. Wolne wnioski i informacje. 
 
Radna Jolanta Witowska – cieszy fakt, że nasze miasto przygotowuje się do święta, 
wszędzie widać podjęte prace z rozmachem, zaczyna być kolorowo, czysto, a najbardziej 
cieszy mnie fakt, że znaleźliśmy tymczasowe rozwiązanie na reklamę świetlną na placu 
Barnima. Rewelacyjnie. Jest bardzo potrzebna, bo tam są treści dotyczące naszego święta, 
bardzo szczegółowy program, jest estetyczna i zapewne niskie koszty wykonania. Brawo, 
brawo, brawo. 
Wiceprzewodniczący Rady Zdzisław Kmieciak – zgłaszam propozycję, aby w Gryfinie dla 
uczczenia setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę powstał pomnik 
ławeczka z Józefem Piłsudskim. Dla wszystkich Polaków odzyskanie niepodległości przez 
Polskę jest najważniejszym wydarzeniem. Jest wiele miejsc w Gryfinie, aby można było taką 
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symboliczna ławeczkę usytuować, np. w parku, na nabrzeżu. Panie burmistrzu, wiem, że 
Ministerstwo Obrony Narodowej pracuje nad tymi działaniami i będzie wielka pomoc, 
będzie wiele dofinansowania, tylko należałoby się tam zwrócić już, bo wiem, że 
dofinansowanie będzie znaczne na taką okoliczność. 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński – szanowni państwo obchody 
100-lecia niepodległości w gminie Gryfino będą się odbywały na podstawie 
harmonogramu prac, które są w trakcie ustalania. Częścią tych prac jest także 
zaangażowanie poszczególnych stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, a także osób 
fizycznych. Ostatnio odbyliśmy takie spotkanie, niebawem pan burmistrz poinformuje też 
o szczegółach w momencie kiedy zostaną ostatecznie wypracowane. Chciałem panu 
powiedzieć, że nie dalej niż wczoraj gościliśmy u siebie przewodniczącego sejmowej 
Komisji Obrony Narodowej pana Michała Jacha. Podejmujemy wiele działań, znana jest 
nam ta inicjatywa, rozważamy ją, podobnie jak rozważamy inne inicjatywy zgłaszane przez 
obywateli, będziemy je poddawali szczegółowej analizie, ponieważ jak pan przewodniczący 
wie od zamysłu do realizacji trzeba przejść całą drogę – związaną z planowaniem 
przestrzennym i z finansowaniem. To, o czym pan mówi akurat to są ławeczki interaktywne 
i one mają być takim źródłem, kompendium wiedzy o odzyskaniu niepodległości przez 
Polskę i to jest program, który będzie przez ministerstwo realizowany na terenie całego 
kraju. Jak pan zauważył politykę historyczną, którą prowadzimy w gminie Gryfino budujemy 
konsekwentnie, ma ona akcenty regionalne i tutaj mam na myśli w szczególności obchody 
70-lecia osadnictwa na ziemi gryfińskiej łącznie z publikacją, która wydaliśmy przed laty 
także oczywiście polityka historyczna dotycząca naszej tradycji narodowej, która jest dla 
nas równie ważna. Ten aspekt inicjatywy, która została zgłoszona przez jednego  
z obywateli jest w fazie analiz możliwości odniesienia się do tego. Wystarczy, że sam 
pomysł jest zgłoszony, bardzo się cieszymy, ale jeśli są skonkretyzowane, że pomnik 
miałby stanąć w tym lub w innym miejscu oczywiście musimy podjąć w granicach prawa, 
na podstawie prawa i  z pewnym rozsądnym finansowaniem, co niektóre stowarzyszenia 
przyjmują ze zrozumieniem, ponieważ zaczyna się taki proces zbiórek publicznych na 
terenie gminy Gryfino, których stowarzyszenia dokonują i do tego też zachęcamy. 
Samorząd też ma oczywiście swoje możliwości organizacyjne, formalne, a być może przy 
państwa zgodzie także finansowo zechce się gmina włączyć, (…) mamy już zapisany  
w kalendarzu obchodów, nad częścią pracujemy.  
Radna Małgorzata Wisińska – faktycznie centrum Gryfina robi się coraz bardzie kolorowe, 
coraz ładniejsze, ale jest coraz cieplej, więc zbliża się okres spacerów i niestety chciałabym 
zapytać o ten temat, który ciągle powraca – co z toaletami miejskimi? Bo jak będzie ładnie, 
kolorowo, to powinno też być czysto, a  w tym momencie może być to po prostu zakłócone. 
Radny Janusz Skrzypiński – ja mam wniosek do państwa burmistrzów, żebyście się 
państwo zwrócili do Zarządu Dróg Wojewódzkich, a chodzi mi o ścieżkę rowerową między 
mostami. Zostały tam wykonane cięcia sanitarne drzew, ale stan ścieżki jest fatalny. Wielu 
mieszkańców Gryfina po tej ścieżce się przemieszcza, szerokość ścieżki się zawężyła prawie 
o metr. Bardzo bym prosił, żeby się do nich zwrócić o uporządkowanie tej ścieżki. Dużo 
ścieżek się buduje, ale trzeba też pamiętać o tych, które już są. To jest taki apel tych, 
którzy z tej ścieżki korzystają. 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński – bardzo panu dziękuję za 
ten wniosek. Ten wniosek bez wątpienia z życzliwością przekażemy trójce radnych 
wojewódzkich, którzy z woli wyborców reprezentują też interesy gryfińskie i one dotyczą 
zarówno tej ścieżki rowerowej, jak i też dróg wojewódzkich. Część z nich znajduje dobry 
finał, część jest zupełnie zapomniana i myślę, że ta współpraca pomiędzy naszymi 
samorządami powinna rozkwitać także w tym obszarze. Postaramy się wszystkich państwa 
radnych pochodzących z rożnych opcji politycznych zainteresować sprawami, do których 
zostali powołani i podejmują w tym zakresie decyzje. 
Radny Ireneusz Sochaj – ja również chciałbym wesprzeć radnego Skrzypińskiego w kwestii 
tej ścieżki między mostami. Ostatnio byłem świadkiem jak dziecko wywróciło się zaraz za 
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mostem na tej ścieżce, ponieważ tam jest po prostu bałagan. Jest dużo jakiegoś gresu, 
piachu. Zwyczajnie należałoby to sprzątnąć, pozamiatać i skoro padła już ta kwestia to 
może jeszcze to uzupełnijmy właśnie o zwyczajne posprzątanie, zwłaszcza zaraz za 
mostem. To jest taki niby drobiazg, acz ważny jednak dla bezpieczeństwa. 
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn - w trakcie sesji odwiedził mnie 
przedstawiciel księdza arcybiskupa Andrzeja Dzięgi ksiądz proboszcz Stanisław Helak.  
Z przyjemnością odczytam państwu list skierowany do burmistrza Miasta i Gminy Gryfino. 
„Od szeregu lat w kalendarzu duszpasterskim Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej 
wpisane są także dożynki archidiecezjalne jednoczące rolników i ludzi, których praca jest 
związana z rolnictwem. Podczas dożynek dziękujemy Bogu za plony ziemi otoczone 
szacunkiem i modlitwą wszystkich rolników, ogrodników, sadowników, którzy pochylając 
się nad polską ziemią uświadamiają sobie, że pogoda, rozwój ziarna, plony a ostatecznie 
każdy bochen codziennego chleba są darami Boga. W tę modlitwę coraz silniej włączają się 
także mieszkańcy miast dziękując Bogu za dar chleba i trud rolniczy. W tym roku dożynki 
archidiecezjalne zamierzamy zorganizować w sobotę, 8 września w parafii Narodzenia 
Najświętszej Maryi Panny w Gryfinie. Uroczystość rozpocznie się o godzinie 10:00 
prezentacją wieńców dożynkowych na placu Barnima, a następnie o 12:00, w tym samym 
miejscu odbędzie się uroczysta msza święta. W związku z tym nawiązując do wcześniej 
prowadzonych rozmów bardzo proszę pana burmistrza o pomoc w organizacji tego 
wydarzenia w charakterze współorganizatora. Ufam, że nasze współdziałanie przyczyni się 
do przygotowania pięknej uroczystości dziękczynienia Boga za tegoroczne zbiory. Będzie 
ona także okazją do uproszenia bożego błogosławieństwa dla rolników i wszystkich osób 
pracujących na rzecz rolnictwa z darem modlitwy i błogosławieństwa.” 
Szanowni państwo, my taką inicjatywę podjęliśmy, zaangażujemy się w sposób 
zdecydowany wsparcia naszej parafii i naszych rolników, aby te dożynki archidiecezjalne  
w Gryfinie po raz pierwszy prowadzone pokazały znaczenie naszego rolnictwa dla 
lokalnego społeczeństwa, gminy Gryfino, powiatu gryfińskiego, całego województwa 
zachodniopomorskiego i będzie to bardzo poważne święto na które już w imieniu księdza 
arcybiskupa wszystkich państwa zapraszam. 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk - kolejna sesja planowana jest na 24 maja. 
Chciałabym przypomnieć o oświadczeniach majątkowych. Mam jeszcze prośbę  
o odczytanie ogłoszenia. „Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  
w Szczecinie wraz z wolontariuszką panią Ewą Lewczuk pragną zaprosić serdecznie 
wszystkich krwiodawców z Gryfina i okolic na kolejną uroczystą akcją oddawania krwi  
w Ekipowym Punkcie Poboru Krwi w Gryfinie 24 maja 2018 r. od godz. 9:00. Pierwsze trzy 
osoby, które w tym dniu oddadzą krew otrzymają zestawy upominkowe, a na każdego 
krwiodawcę czekają drobne niespodzianki. Ekipowy Punkt Poboru Krwi w Gryfinie,  
ul. B. Chrobrego 52 czynny w każdy czwartek, godzina rejestracji: 7:30-10:30. Serdecznie 
zapraszamy.” 
  
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk 
zamknęła obrady XLVI sesji Rady Miejskiej w Gryfinie. 
 
Integralną część 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. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem protokołu z XLIV sesji - załącznik nr 5 
6. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem zmiany porządku obrad sesji – załącznik  

nr 6 
7. Interpelacja radnej Jolanty Witowskiej – załącznik nr 7 
8. Interpelacje radnego Jacka Kawki – załączniki od nr 8 do nr 12 
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9. Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2017 – 
załącznik nr 13  

10. Stanowiska komisji rady - załącznik nr 14  
11. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2017 r. – załącznik nr 15 
12. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie trybu 

udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania 
i wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania 
przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie gminy Gryfino 
– załącznik nr 16 

13. UCHWAŁA NR XLVI/461/18 - załącznik nr 17 
14. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wykazu 

kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Gryfino na rok 2018 – załącznik nr 18 
15. UCHWAŁA NR XLVI/462/18 - załącznik nr 19 
16. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie podziału Gminy 

Gryfino na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib 
obwodowych komisji wyborczych – załącznik nr 20 

17. UCHWAŁA NR XLVI/463/18 - załącznik nr 21 
18. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany 

uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z niestrzeżonego parkingu  
z ograniczonym nieodpłatnym czasem postoju, zlokalizowanym przy ul. 1 Maja – 
załącznik nr 22 

19. UCHWAŁA NR XLVI/464/18 - załącznik nr 23 
20. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie udzielenia 

Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej – załącznik nr 24 
21. UCHWAŁA NR XLVI/465/18 - załącznik nr 25 
22. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmian budżetu 

Gminy Gryfino na 2018 rok – załącznik nr 26 
23. UCHWAŁA NR XLVI/466/18 - załącznik nr 27 
24. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2018-2025 – załącznik nr 28 
25. UCHWAŁA NR XLVI/467/18 - załącznik nr 29 
26. Skarga Pana …*) z dnia 9 kwietnia 2018 r. na Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w 

Gryfinie - załącznik nr 30  
27. Opinia prawna do skargi – załącznik nr 31 
28. Notatka służbowa ze spotkania w dniu 20 kwietnia 2018 r. – załącznik nr 32 
29. Pismo Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie do Pana …*) – załącznik nr 33  
30. Wnioski Pana …*) do Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2018 r. – załącznik nr 

34 
31. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia 

skargi na działanie Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji załącznik nr 35 
32. UCHWAŁA NR XLVI/468/18 - załącznik nr 36 
33. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie udzielenia 

Powiatowi Gryfińskiemu dotacji celowej – załącznik nr 37 
34. UCHWAŁA NR XLVI/469/18 - załącznik nr 38 
35. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Gryfino od Skarbu Państwa – Krajowego 
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, nieruchomości gruntowych położonych w obrębach 
ewidencyjnych Gardno i Drzenin – załącznik nr 39 

36. UCHWAŁA NR XLVI/470/18 - załącznik nr 40 
37. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyjęcia apelu 

dotyczącego zmiany obowiązujących przepisów ustawy Prawo łowieckie – załącznik  
nr 41 
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38. UCHWAŁA NR XLVI/471/18 - załącznik nr 42 
39. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym  

i z wykonania uchwał Rady - załącznik nr 43. 
 
 
 
Protokół sporządziła:  
           inspektor  
 
Agnieszka Grzegorczyk  

PRZEWODNICZĄCA RADY 
 

Elżbieta Kasprzyk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*) – wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia  
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Jawność wyłączyła Agnieszka Grzegorczyk – 
Inspektor w Biurze Obsługi Rady. 


