
PROTOKÓŁ NR XLI/17 
z XLI sesji Rady Miejskiej w Gryfinie 

w dniu 30 listopada 2017 r. 
 

 
 
 

Sesja rozpoczęła się  o godz. 1000 i trwała do godz. 1200. 
 
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 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. 
 
Przewodnicząca poinformowała, że do Rady Miejskiej wpłynęły dodatkowe projekty uchwał: 
- w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2017 rok  – DRUK NR 22/XLI 
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2017-2025 – 

DRUK NR 23/XLI 
Projekty uchwał radni otrzymali w dniu sesji. 
Ponadto radni otrzymali nową wersję uzasadnienia do DRUKU NR 10/XLI. 
Przewodnicząca zaproponowała Radzie zmianę porządku obrad sesji i wprowadzenie tych 
projektów do porządku obrad po punkcie XXIV.  
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie zaproponowaną zmianę 
porządku obrad sesji.  
Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem zmiany porządku obrad. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 21 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem zmiany porządku obrad głosowało  
21 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
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Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania. Zmiana porządku obrad została przyjęta. 
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 5. 
 
 
2/ przyjęcie protokołu z XL 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 XL sesji.  
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 21 radnych,  
w głosowaniu wzięło udział 21 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 20 radnych, przy 
1 głosie wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było. 
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i poinformowała, że protokół został przyjęty. 
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 
1005/XLI/17 – chciałbym przypomnieć o mojej interpelacji sprzed dwóch sesji. 

Na poprzednie otrzymałem odpowiedź, że będą dokonane jakieś działania, jak 
na razie takich działań nie widzę. Chodzi mi o stan drogi wewnętrznej na ul. 
Flisaczej, który się bardzo pogorszył w momencie, kiedy został puszczony ruch 
ciężkiego sprzętu do bazy PUK. Czekamy na jakieś działania, prawdopodobnie 
mogą być jeszcze działania pogwarancyjne, tam w tej chwili nic się nie dzieje, a 
stan tej ulicy wygląda nienajlepiej, mówiąc delikatnie.  

1006/XLI/17  – zwrócił się do mnie sołtys miejscowości Żabnica z dwiema sprawami: gdy był 
rozwożony ściągnięty frez z remontu drogi krajowej, biegnącej przez 
Radziszewo, Daleszewo i Czepino, miał być wysypany na różne ulice, żeby 
doprowadzić je do stanu używalności. Między innymi padła deklaracja 
prawdopodobnie, że jedną z tych ulic będzie ulica Polna w Żabnicy. 
Na niewielkim odcinku zostało to wysypane i wyrównane, natomiast 
mieszkańcy pytają, kiedy zostanie zrobiona reszta, bo w tej chwili jest tylko 
fragment tej drogi zrobiony i część mieszkańców jest zdziwiona, że jedni mają 
lepszy dojazd, inni nie.  

1007/XLI/17  – zaczyna się zima, pan sołtys poprosił mnie o to, abym zwrócił się  
do burmistrza z przypomnieniem, ponieważ mieszkańcy już złożyli podpisy 
i takie pismo już do burmistrza trafiło, o to, aby na ul. Fabrycznej, gdzie jest 
zatoczka autobusowa, postawić wiatę, w której mogli by się schronić uczniowie 
dojeżdżający do szkół. Na razie odpowiedzi na to pismo jeszcze nie uzyskali, 
stąd ja tez chciałbym wzmóc ten głos mieszkańców Gryfina i Żabnicy, a także 
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sołtysa Jerzego Piaseckiego o to, żeby taką wiatę tam postawić, by uczniowie 
mogli nie przeszkadzać mieszkańcom, a równocześnie zabezpieczyć się przed 
zimnem.  

 
Radny Piotr Zwoliński 
1008/XLI/17  – zgłosili się do mnie mieszkańcy bocznych ulic na wysokości kościoła przy 

ul. Jana Pawła II z prośbą o interwencję dotyczącą utwardzenia tych ulic. O ile 
zjazdy, tam są strome zjazdy, są zrobione należycie, na dole trzeba by już w tej 
chwili poprawić.  

 
1009/XLI/17 - wiem, że sporządzana jest dokumentacja projektowa dotycząca 

kompleksowego remontu ulicy Krasińskiego. Moje pytanie dotyczy tego, 
na jakim etapie jest pana porozumienie, współpraca w tej kwestii ze starostą? 

1010/XLI/17  – wiem, że potrzeb jest w Gryfinie mnóstwo, ale otrzymuję sygnały dotyczące 
wymiany tabliczek z nazwami ulic. Mam pytanie w imieniu mieszkańców, czy 
burmistrz przewiduje w najbliższym czasie zmianę tych tabliczek?   

 
Radny Czesław Skonecki 
1011/XLI/17  – chciałbym zapytać w imieniu zarządu ogrodów działkowych im. Zawadzkiego 

i działkowców o ul. Kwiatową, która jest rozjeżdżona, jest tam nawieziony 
tłuczeń, ciężki sprzęt rozjechał tą drogę, że przejście przez nią jest niemożliwe. 
Jak długo to potrwa? Co się tam dzieje?  

1012/XLI/17  – chciałbym podziękować przedstawicielowi PUK panu Kulawcowi za zajęcie 
się sprawą oświetlenia przejścia pomiędzy ul. 11 Listopada do 9 Maja, 
to przejście było całkowicie ciemne. Nie składałem interpelacji na ostatniej 
sesji, ale wystarczyło, że porozmawiałem, poprosiłem i jest to zrobione.  

 
Radny Marcin Pazik 
1013/XLI/17  – zwrócili się do mnie mieszkańcy ul. Jana Pawła II w sprawie adresu ich 

zamieszkania, chodzi o obręb Wełtyń II. Jest tam problem z dojazdem 
kurierów, służb, patroli, jest to ul. Jana Pawła II, a to jest ok. 350 – 400 m od 
głównej drogi, w związku z czym zaproponowali, aby oznakować te drogi 
gruntowe, nadać im nazwy ulic i poprosili o to, że chcieliby uczestniczyć 
w nadawaniu nazw tym ulicom.  

 
Radny Krzysztof Hładki 
1014/XLI/17  – wiem, że otrzymaliśmy duże dofinansowanie do renowacji parku miejskiego, 

Górki Miłości, ul. Opolskiej, niemniej nim zrobimy to, co jest zaplanowane 
w przyszłorocznym budżecie, trzeba by było co najmniej doraźne poprawić 
wszystkie ścieżki. Są one powymywane przez wodę, stanowi 
to niebezpieczeństwo dla przechodniów.  

1015/XLI/17  – 21 listopada 2017 r. na BIP zamieszczone jest zamówienie publiczne 
na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Gryfino, 
w tym utworzenie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych w okresie 2018 do 2020 roku. Chciałbym wiedzieć i na pewno 
cała rada, ale i cały PUK, pracownicy, którzy także do mnie się zgłosili w tej 
sprawie, bardzo zaniepokojeni sytuacją, dlaczego ogłasza się przetarg na 
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odbiór i zagospodarowanie odpadów, skoro można to zlecić z wolnej ręki dla 
PUK? Co się stanie, jeżeli PUK przegra to zamówienie publiczne? Proszę 
potraktować ta sprawę jako priorytetową, czekam na konkretną odpowiedź.  

 
Radny Leszek Jaremczuk 
1016/XLI/17  – zwrócili się do mnie mieszkańcy ulic Słonecznej, Zacisznej i Polnej 

w Wełtyniu z prośbą o utwardzenie i wyrównanie ich dróg, obecnie są one 
w bardzo złym stanie, a niektóre nawet wręcz tragicznym. Ciężko jest nimi 
przejść, a nawet przejechać, to dlatego, że w tym roku być może bardzo często 
padało. Bardzo proszę o pomoc w tej sprawie. Doprowadziłem jedną ulicę, ul. 
Pogodną, do stanu przejezdności, obecnie próbuję wyrównać drogę gminną 
łączącą Wełtyń z Wirowem długości ok. 1 km, dlatego nie mogę im pomóc.  

 
Radna Jolanta Witowska 
1017/XLI/17  – mieszkańcy pytają dlaczego nie można odsłuchać zapisu elektronicznego 

z sesji korzystając z opcji wyboru dowolnego fragmentu nagrania. Ta opcja 
była bardzo praktyczna, zwłaszcza dla tych mieszkańców, którzy nie mogą 
bezpośrednio uczestniczyć w posiedzeniu. Jeśli jest to problem uszkodzenia 
urządzenia proszę o naprawę lub wymianę, przywrócenie tej opcji. 

1018/XLI/17  – mieszkańcy Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 1 Maja 13 bardzo proszą 
o podjęcie działań, które zakończą ich wieloletni horror. Otóż w zasobach 
mieszkaniowych tej wspólnoty są najemcy od wielu lat zalegają z czynszem, 
przyprowadzają towarzystwo z okolicy całego Gryfina, dzieją się tam sceny 
dantejskie. Są tam burdy, pijaństwo, brudzenie klatki schodowej, nocne 
wyprawy do sklepów monopolowych, ze względu na odłączony gaz i prąd 
najemcy i bywalcy tego lokalu siedzą przy świeczkach, palą papierosy. 
Mieszkańcy tej wspólnoty są przerażeni tą sytuacją, są naprawdę już u kresu 
wytrzymałości tym stanem, jaki tam trwa. Proszę o podjęcie działań, które 
przyspieszą rozwiązanie tego problemu, bo problem trwa już kilka lat. Proszę o 
informację i podjecie kroków, które zakończą ten horror. 

 
Wiceprzewodniczący Rady Zdzisław Kmieciak 
1019/XLI/17  – w imieniu sołtysa Józefa Stosio i mieszkańców Starych Brynek zwracam się 

z prośbą o przycięcie starych drzew, tzw. ogłowienie na działce nr 4/7. Drzewa 
zagrażają przechodniom, stare, kruche gałęzie, konary spadają na drogę, gdzie 
przechodzą mieszkańcy. Drogi w tym sołectwie nie zostały przejęte przez 
gminę Gryfino i jest to problem niezałatwiony od wielu lat. Jednak o 
bezpieczeństwo mieszkańców należy zadbać i proszę bardzo burmistrza o 
załatwienie tej niebezpiecznej sprawy w Starych Brynkach. 

 
Radny Ireneusz Sochaj 
1020/XLI/17  – niedawno ukazała się informacja, że miejscowość Myślibórz doczeka się 

obwodnicy, pytanie brzmi na jakim etapie są prace i czy w ogóle są tego typu 
prace podejmowane z GDDKiA na temat rozpoczęcia procesu powstawania 
obwodnicy dla miasta Gryfina? Widzimy, że stan dróg w Gryfinie się zmienia, 
to widać, trwają remonty, za chwilę będzie lepiej, jednak to nie zamieni 
sytuacji, kiedy będzie alternatywna droga dla ul. Łużyckiej, Bolesława 
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Chrobrego itd. Za chwilę są nowe wybory, wszyscy wypiszemy sobie na 
sztandarach – obwodnica, pierwszoplanowe zadanie dla Gryfina, a tymczasem 
kadencja mija i w zasadzie chyba niewiele się wydarzyło. Klimat polityczny 
zdaje się, że jest właściwy, czy nie można by tego wykorzystać, żeby 
przyspieszyć budowę obwodnicy?  

 
Radny Zenon Trzepacz 
1021/XLI/17  – w imieniu mieszkańców Radziszewa, Daleszewa mam do pana żal, za to, 

że pan burmistrz pozyskał 3 mln na przebudowę linii energetycznej 
w miejscowości Radziszewo-Daleszewo, za to, że załatwił pan z GDDKiA, 
że jest budowany chodnik w Radziszewie i za to, panie Burmistrzu, 
że skoordynował pan te działania, że najpierw wymienia się linię energetyczną, 
a potem będzie się budowało chodnik. Wiem, że w tych działaniach wspierał 
pana pan poseł Artur Szałabawka, sołtys Radziszewa Marek Gałęzowski i jakiś 
radny z Radziszewa.  

1022/XLI/17  – w ubiegły czwartek urwało się koło od samochodu ciężarowego, zgłosiłem 
to na policję wraz z mieszkańcem, przy którego posesji miało miejsce 
zdarzenie, to było gdzieś ok. godz. 17.00 wieczorem, policja przyjechała, 
ja co prawda nie byłem przy wizycie policjantów, ale policjanci zapytali się 
tego starszego pana, czy spisał numer rejestracyjny. Trudno, żeby siedział przy 
drodze krajowej wieczorem na krzesełku i notował samochody, które 
przejeżdżają i patrzył, czy nie spada z nich koło. Wizyta ich skończyła się tym, 
że „jak pan wyceni szkody, to niech pan do nas to zgłosi”. Uważam 
i mieszkańcy uważają, że to było działanie co najmniej nieprofesjonalne, 
a  szczególnie w miejscu, w którym mieszkamy takich zagrożeń jest coraz 
więcej, więc należałoby trochę bardziej się przykładać do podejmowanych 
niektórych działań.        

 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk 
1023/XLI/17  - podczas pełnionego dyżuru w Pniewie zgłosili się do mnie mieszkańcy 

ul. Dębowej i ul. Klonowej, wskazują na bardzo zły stan nawierzchni dróg, przy 
których mieszkają, wobec tego proszę w ramach bieżącego utrzymania dróg o 
naprawienie tych dróg, aby bezpieczeństwo zostało zapewnione.   

 
Ad. IV. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Gryfino za rok szkolny 
2016/2017 – DRUK NR 1/XLI. 
 
Informacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji do informacji. 
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 8. 
 
Radni nie zgłosili uwag i wniosków do informacji. 
 
Ad. V. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2016 – DRUK NR 2/XLI. 
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Sprawozdanie stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji do sprawozdania. 
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 8. 
 
Radni nie zgłosili uwag i wniosków do sprawozdania. 
 
Ad. VI. Sprawozdanie z działalności Żłobka Miejskiego – DRUK NR 3/XLI. 
 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji do sprawozdania. 
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 8. 
 
Przewodnicząca zapytała, czy radni zgłaszają uwagi i wnioski do informacji. 
 
Radny Marcin Para – nie otrzymaliśmy tego druku, natomiast on dotarł do nas kilka dni 
później. Pozwolę sobie tylko na drobną uwagę. Jak ktoś wnikliwie czytał te dokumenty to 
widać, że w tak krytykowanym żłobku gryfińskim przyrost dzieci uczęszczających do żłobka 
jest widoczny. 80 procent miejsc jest zajętych także myślę, że podjęliśmy słuszną uchwałę. 
 
Ad. VII. Budżet obywatelski – sprawozdanie z realizacji – DRUK NR 4/XLI. 
 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji do sprawozdania. 
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 8. 
 
Radni nie zgłosili uwag i wniosków do sprawozdania. 
 
Ad. VIII. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Chlebowo – 
DRUK NR 5/XLI. 
 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 8. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję.  
Radny Jacek Kawka – mam jedno pytanie natury technicznej, ponieważ w uzasadnieniu jest 
zdanie, że wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkujący przy tej ulicy wyrazili zgodę na 
nadanie nazwy, więc odstąpiono od konsultacji społecznych. W takim wypadku  
w jaki sposób uzyskano to pozytywne zdanie mieszkańców? Jak to się odbyło? 
Naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki 
Nieruchomościami Teresa Drążek - wysłane zostały zapytania do wszystkich osób, które 
zamieszkują  
w miejscowości i zebraliśmy ankiety. 
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Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały  
w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Chlebowo – DRUK NR 5/XLI. 
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. 
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że uchwała została podjęta.  
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 12. 
UCHWAŁA NR XLI/405/17 stanowi załącznik nr 13. 
 
Ad. IX. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 
miasta Gryfino – DRUK NR 6/XLI. 
 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 8. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał w niej głosu. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały  
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości 
gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino – DRUK NR 6/XLI. 
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. 
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że uchwała została podjęta.  
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 14. 
UCHWAŁA NR XLI/406/17 stanowi załącznik nr 15. 
 
Ad. X. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 
miasta Gryfino – DRUK NR 7/XLI. 
 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 8. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał w niej głosu. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały  
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości 
gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino – DRUK NR 7/XLI. 
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. 
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że uchwała została podjęta.  



 8

Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 16. 
UCHWAŁA NR XLI/407/17 stanowi załącznik nr 17. 
 
Ad. XI. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej 
służebności gruntowej przejazdu i przechodu w działce gminnej, oznaczonej numerem 
21/14, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino – DRUK NR 8/XLI. 
 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 8. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję.  
Radny Jacek Kawka – jak do tej pory właściciel korzystał z drogi publicznej? Jak odbywała 
się komunikacja do tej chwili? 
Naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki 
Nieruchomościami Teresa Drążek – do tej pory właściciel tej nieruchomości przejeżdżał 
faktycznie przez  naszą nieruchomość w takiej części, jak jest na załączniku graficznym, 
natomiast w tej chwili chce realizować zamierzenie inwestycyjne na swojej działce i aby mógł 
to zrobić musi być formalnie zapewniony dostęp do drogi publicznej poprzez naszą działkę. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały  
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej przejazdu  
i przechodu w działce gminnej, oznaczonej numerem 21/14, położonej w obrębie 
ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino – DRUK NR 8/XLI. 
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. 
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że uchwała została podjęta.  
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 18. 
UCHWAŁA NR XLI/408/17 stanowi załącznik nr 19. 
 
Ad. XII. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Gryfino 
na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych 
wybieranych w okręgach wyborczych – DRUK NR 9/XLI. 
 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 8. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał w niej głosu. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały  
w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Gryfino na okręgi wyborcze, ustalenia 
ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych – 
DRUK NR 9/XLI. 
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 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
21 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 XLI/409/17 stanowi załącznik nr 21. 
 
Ad. XIII. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy 
Gryfino na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib 
obwodowych komisji wyborczych – DRUK NR 10/XLI. 
 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 8. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał w niej głosu. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały  
w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Gryfino na stałe obwody głosowania, 
ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych – DRUK NR 
10/XLI wraz z nowym uzasadnieniem. 
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 22. 
UCHWAŁA NR XLI/410/17 stanowi załącznik nr 23. 
 
Ad. XIV. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 
sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii 
Dąbrowskiej w Gryfinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Gryfinie – DRUK NR 11/XLI. 
 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 8. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał w niej głosu. 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały  
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 
1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Gryfinie w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Gryfinie – DRUK NR 
11/XLI. 
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 odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że uchwała została podjęta.  
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Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 24. 
UCHWAŁA NR XLI/411/17 stanowi załącznik nr 25. 
 
Ad. XV. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 
sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza w Gryfinie  
w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 im. kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza w Gryfinie 
– DRUK NR 12/XLI. 
 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 8. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał w niej głosu. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały  
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 
2 im. kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza w Gryfinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 im. 
kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza w Gryfinie – DRUK NR 12/XLI. 
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 odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że uchwała została podjęta.  
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 26. 
UCHWAŁA NR XLI/412/17 stanowi załącznik nr 27. 
 
Ad. XVI. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół  
w Gryfinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie – 
DRUK NR 13/XLI. 
 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 8. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał w niej głosu. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały  
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Gryfinie w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową Nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie – DRUK NR 13/XLI. 
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 odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że uchwała została podjęta.  
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 28. 
UCHWAŁA NR XLI/413/17 stanowi załącznik nr 29. 
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Ad. XVII. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół  
w Chwarstnicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Chwarstnicy – 
DRUK NR 14/XLI. 
 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 8. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał w niej głosu. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały  
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Chwarstnicy w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową im. Jana Pawła II w Chwarstnicy – DRUK NR 14/XLI. 
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 odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że uchwała została podjęta.  
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 30. 
UCHWAŁA NR XLI/414/17 stanowi załącznik nr 31. 
 
Ad. XVIII. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół  
w Gardnie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie – 
DRUK NR 15/XLI. 
 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 8. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał w niej głosu. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały  
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Gardnie w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie – DRUK NR 15/XLI. 
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 odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że uchwała została podjęta.  
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 32. 
UCHWAŁA NR XLI/415/17 stanowi załącznik nr 33. 
 
Ad. XIX. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 
sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Małych Zesłańców Sybiru w Radziszewie  
w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Małych Zesłańców Sybiru w Radziszewie  – DRUK 
NR 16/XLI. 
 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 8. 
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Przewodnicząca otworzyła dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał w niej głosu. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały  
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. 
Małych Zesłańców Sybiru w Radziszewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Małych 
Zesłańców Sybiru w Radziszewie  – DRUK NR 16/XLI. 
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 odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że uchwała została podjęta.  
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 34. 
UCHWAŁA NR XLI/416/17 stanowi załącznik nr 35. 
 
Ad. XX. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 
sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Księcia Barnima I w Żabnicy w ośmioletnią 
Szkołę Podstawową im. Księcia Barnima I w Żabnicy – DRUK NR 17/XLI. 
 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 8. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał w niej głosu. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały  
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. 
Księcia Barnima I w Żabnicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Księcia Barnima I  
w Żabnicy – DRUK NR 17/XLI. 
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 36. 
UCHWAŁA NR XLI/417/17 stanowi załącznik nr 37. 
 
Przewodnicząca ogłosiła 15-minutową przerwę w obradach. 
Po przerwie przewodnicząca wznowiła obrady. 
 
Ad. XXI. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi – DRUK NR 18/XLI. 
 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 8. 
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Przewodnicząca otworzyła dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał w niej głosu. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały  
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – DRUK 
NR 18/XLI. 
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  
14 radnych, przy 2 głosach przeciwnych i 4 głosach wstrzymujących się. 
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że uchwała została podjęta.  
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 38. 
UCHWAŁA NR XLI/418/17 stanowi załącznik nr 39. 
Ad. XXII. Rozpatrzenie skargi na działanie dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących  
w Gryfinie – DRUK NR 19/XLI. 
 
Skarga pani …*) z dnia 3 października 2017 r. na działanie dyrektora Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Gryfinie wraz z pismami dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
do Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 18 października 2017 r. oraz  
25 października 2017 stanowią załącznik nr 40 do protokołu. 
 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji do skargi. 
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 8. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał w niej głosu. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały  
Komisji Rewizyjnej w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Gryfinie. 
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 15 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
2 radnych, przy 11 głosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się. 
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że uchwała nie została podjęta.  
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 41. 
 
Radny Marcin Para – w związku z takim wynikiem głosowania musimy przygotować 
alternatywny projekt uchwały, więc proszę o dziesięć minut przerwy i możliwość 
wprowadzenia później tego druku do porządku obrad. 
 
Przewodnicząca ogłosiła 10-minutową przerwę w obradach. 
Po przerwie przewodnicząca wznowiła obrady. 
 
Radni w trakcie przerwy otrzymali projekt uchwały grupy radnych w sprawie rozpatrzenia 
skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie, uznający skargę 
za bezzasadną (druk nr 19A/XLI). 
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Radny Marcin Para – w związku z takim wynikiem głosowania składam wniosek  
o powrócenie do tego punktu dlatego, że sprawa nie została rozstrzygnięta i musimy teraz 
wprowadzić do porządku obrad projekt uchwały, który przygotowaliśmy wraz z grupą 
radnych, mówiący o tym, że skarga jest niezasadna. Musimy zmienić porządek obrad  
i proszę o przegłosowanie tego wniosku. 
  
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie zmianę porządku obrad 
sesji polegająca na ponownym rozpatrzeniu skargi i wprowadzeniu druku alternatywnego 
uznającego skargę na bezzasadną (19A/XLI).  
Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem zmiany porządku obrad. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 19 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem zmiany porządku obrad głosowało  
18 radnych, przy 1 głosie przeciwnym. Głosów wstrzymujących się nie było. 
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania. Zmiana porządku obrad została przyjęta. 
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 42. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał w niej głosu. 
 
Radny Marcin Para – ze względu na fakt, że pośpiech nie jest dobrym doradcą, to wkradł się 
błąd pisarski, w trzecim akapicie. „W związku z tym, że Rada Miejska w Gryfinie”, jest: „na L 
sesji”, a  powinno być XL, także tutaj musielibyśmy to skorygować. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk odczytała i poddała pod głosowanie projekt uchwały 
grupy radnych w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Gryfinie – DRUK NR 19A/XLI wraz z autopoprawką w uzasadnieniu. 
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 16 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
12 radnych, przy 4 głosach przeciwnych. Głosów wstrzymujących się nie było. 
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że uchwała została podjęta.  
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 43. 
UCHWAŁA NR XLI/419/17 stanowi załącznik nr 44. 
 
Ad. XXIII. Rozpatrzenie skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino – DRUK 
NR 20/XLI. 
 
Skarga pana …*) z dnia 18 października 2017 r. na działanie Burmistrza Miasta i Gminy 
Gryfino, przekazana pismem Wojewody Zachodniopomorskiego 24 października 2017 r. 
stanowi załącznik nr 45 do protokołu. 
 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji do skargi. 
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 8. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał w niej głosu. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk odczytała i poddała pod głosowanie projekt uchwały 
Komisji Rewizyjnej w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta  
i Gminy Gryfino. 



 15

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 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
13 radnych, przy 2 głosach przeciwnych i 4 głosach wstrzymujących się. 
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że uchwała została podjęta.  
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 46. 
UCHWAŁA NR XLI/420/17 stanowi załącznik nr 47. 
 
Ad. XXIV. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2017 rok – 
DRUK NR 21/XLI. 
 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 8. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję.  
 
Radny Jacek Kawka – mam pytanie do działu 750801. Tu jest informacja o tym, że Centrum 
Usług Wspólnych w Gryfinie w celu zabezpieczenia środków na paliwo wystąpiło o zmianę w 
planie wydatków na kwotę 18.000 zł. Chciałbym się dowiedzieć, czy to jest kwota na miesiąc 
grudzień, czy to wynika z innych powodów ? 
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie Olga Woś – wypowiedź nieczytelna 
(nieudzielona do mikrofonu). 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały  
w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2017 rok – DRUK NR 21/XLI. 
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  
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 48. 
UCHWAŁA NR XLI/421/17 stanowi załącznik nr 49. 
 
Ad. XXV. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2017 rok – 
DRUK NR 22/XLI. 
 
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 2017 rok – DRUK NR 22/XLI. 
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  
18 radnych, przy 2 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było. 
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że uchwała została podjęta.  
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 50. 
UCHWAŁA NR XLI/422/17 stanowi załącznik nr 51. 
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Ad. XXVI. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Gryfino na lata 2017-2025 – DRUK NR 23/XLI. 
 
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 2017-2025 – 
DRUK NR 23/XLI. 
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  
17 radnych, przy 3 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było. 
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że uchwała została podjęta.  
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 52. 
UCHWAŁA NR XLI/423/17 stanowi załącznik nr 53. 
 
Ad. XXVII. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym  
i z wykonania uchwał Rady. 
 
Informacja stanowi załącznik nr 54 do protokołu. 
Radni otrzymali informację burmistrza na skrzynki mailowe oraz w dniu sesji. 
Radni nie zgłosili uwag i zapytań do informacji. 
 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński – informacja pisemna 
złożona przez pana burmistrza wymaga też uzupełnienia o jedno bardzo ważne zagadnienie, 
które dotyka bardzo wielu mieszkańców gminy Gryfino i które też budzi najwyższy niepokój 
organu wykonawczego, służb urzędu, które tym się zajmują. Analizujemy to w tej chwili, 
ponieważ mieszkańcy zgłaszają się do pana burmistrza  
w sprawie, która jest przez nas w tej chwili analizowana i będziemy najprawdopodobniej 
administratorów budynków wielolokalowych prosili o stanowisko tak, żebyśmy mogli 
współuczestniczyć w procesie wyjaśniania, dla jakiej przyczyny przy obniżeniu ceny energii 
cieplnej przez Zespół Elektrowni Dolna Odra mieszkańcy spotykają się z podwyżką tych cen w 
niektórych oczywiście budynkach i w niektórych lokalach. Nie jest to szczęśliwie praktyka 
dotycząca wszystkich budynków wielolokalowych, tym niemniej zważywszy na to, że dwa 
podstawowe składniki, czyli cena mocy zamówionej i cena za energię spadły  
wyraźnie podwyższanie w tej chwili mieszkańcom cen za ciepło w naszym przekonaniu nie 
znajduje uzasadnienia i występując niejako w interesie też kilku tysięcy mieszkańców 
będziemy starali się uzyskać satysfakcjonującą informację dla jakiej przyczyny, z jakiego 
powodu i na jakiej podstawie taki proces ma miejsce. Jest to o tyle ważne, że polityka Polskiej 
Grupy Energetycznej w tym Zespołu Elektrowni Dolna Odra, też nasza polityka, zmieniona 
polityka wobec dostawcy ciepła spowodowała dosyć istotną, korzystną dla mieszkańców 
zmianę w obniżeniu ceny energii, a efekt końcowy przez w naszym przekonaniu nie do końca 
przemyślane i arbitralne decyzje jest zgoła odwrotny. Nie chcę tutaj wyrażać stanowiska 
personalnie pana burmistrza, bo myślę, że w stosownym czasie też to uczyni, ale pozwoliłem 
sobie na dokonanie analizy wszystkich taryf, które obowiązywały do niedawna i które 
obowiązują od niedawna i szczerze mówiąc nie widzę uzasadnienia dla stosowania 
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podwyższonych cen, wręcz przeciwnie są wszelkie przesłanki, żeby ceny za energię cieplną w 
budynkach wielolokalowych obniżyć. Będziemy starali się współpracować też z wysoką radą w 
tym zakresie, ponieważ te głosy, które są od mieszkańców z Gryfina nie kryją oburzenia. My 
oczywiście bardzo wstrzemięźliwie w tej chwili jeszcze się co do tego wypowiadamy, badamy 
tę sprawę, będziemy prosili  
o współpracę i liczymy na taką współpracę i być może po rozmowie i przedstawieniu 
wzajemnie argumentów na korektę tego stanowiska, które na tę chwilę dla wielu 
mieszkańców jest bardzo niekorzystne.  
 
Ad. XXVIII. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. III. 
 
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn – chciałbym głównie odpowiedzieć 
na sprawę podniesioną przez państwa radnych w zakresie dróg. Wydatki na drogi w gminie 
Gryfino od 2014 roku wzrosły kilkunastokrotnie. Niestety tych wieloletnich zaniedbań nie 
jesteśmy w stanie w tak krótkim czasie wychodząc z tak wielkiego zadłużenia naprawić. Stan 
dróg będzie się sukcesywnie poprawiał. Przyjęliśmy zasadę, że rozpoczynamy do przebudowy 
dróg łączących północ z południem i wschód z zachodem, czyli od głównych arterii 
komunikacyjnych na terenie gminy Gryfino dlatego żeby potem, po zakończeniu tych 
remontów, a wspieramy tutaj zarówno pana marszałka i sejmik samorządowy, jak  
i powiat gryfiński w inwestycjach, również współpracujemy z drogami krajowymi, te zmiany 
państwo już widzicie, stoimy przed wielkim wyzwaniem jakim będzie przebudowa ulicy 
Łużyckiej. Z naszymi partnerami z Polskiej Grupy Energetycznej i z dyrekcji dróg krajowych 
rozmawiamy, aby ten proces przygotować jak najlepiej i żeby te utrudnienia, których byliście 
państwo świadkami w trakcie przebudowy ciepłociągu maksymalnie zminimalizować. Pan 
radny Ireneusz Sochaj pyta o obwodnicę Gryfina. Być może przeoczył fakt, że trzy miesiące 
temu mieliśmy w gminie bardzo poważne spotkanie, relacja była  
w gryfińskiej prasie, Gazecie 7 Dni Gryfina, portalu internetowym. My na swoich stronach 
zamieszczaliśmy informacje. Na tym spotkaniu był pan poseł Artur Szałabawka, który 
reprezentuje na terenie naszego powiatu ugrupowanie rządzące, był również dyrektor dróg 
krajowych pan Łukasz Lendner, a także byli radni: Zenon Trzepacz i pan sołtys Marek 
Gałęzowski. Była prasa, była konferencja prasowa i otrzymaliśmy wsparcie od pana posła i od 
dróg krajowych w sprawach zabiegania o obwodnicę Gryfina, która przebiegałaby od ulicy 
Pomorskiej na wysokości starej stacji pomp Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych, omijałaby 
Gryfino wychodząc w okolicach wiaduktu przy miejscowości Żórawki i jest szansa na to, że ta 
inwestycja, proszę państwa ja nie chciałbym zapowiadać, że będzie to na pewno 
zrealizowane, bo takie zapowiedzi padały już w przeszłości, natomiast jest bardzo sprzyjający 
klimat. Był bodajże kilkanaście dni temu pan minister infrastruktury  
w Szczecinie, ten temat był podnoszony przez pana posła Artura Szałabawkę i przez pana 
dyrektora dróg krajowych. To jest jedna z ostatnich inwestycji dotycząca miast powiatowych i 
jest szansa na to, że taka obwodnica mogłaby powstać około 2025 roku. Ten temat dla nas 
jest dla nas tematem wyjątkowo ważnym. Do tego czasu chcielibyśmy zdążyć z przebudową 
ulicy Łużyckiej tak, żeby potem można było tę ulicę Łużycką już  
w znakomitym stanie przejąć od dyrekcji dróg krajowych. Proszę państwa, proszę  
o zrozumienie, my mamy świadomość jak zaniedbane jest drogownictwo na terenie gminy 
Gryfino. Staramy się na bieżąco pomagać wszystkim osobom, które mają trudności 
komunikacyjne, ale ten kilkunastomilionowy budżet, który udało nam się wygospodarować, 
budżet, który jest znaczący przy naszej sytuacji finansowej nie wystarcza na zapewnienie 
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realizacji potrzeb wszystkich w jednym roku. Przypominam państwu, że wystarczy pojechać 
np. do takiej miejscowości jak Pniewo i zobaczyć ulicę Polną, która od 1945 roku czeka na 
inwestycję, gdzie znajdują się dziesiątki albo nawet setki budynków, gdzie ludzie mają 
trudności z dojazdem. Wystarczy pojechać do miejscowości Radziszewo  
i zobaczyć jako po tej glinie ludzie poruszają się do domu. My mamy tego świadomość. Co 
do pytań, dlaczego nie przywieziono w Żabnicy frezu na całą ulicę – z prostej przyczyny, bo 
tego frezu nie starczyło, a potrzeb jest tak wiele, że był dowożony do wielu miejscowości  
i rozwiązał częściowo problemy. Apeluję również do sołtysów, co jest ustawowym 
obowiązkiem, że mogą w każdej sprawie występować i współpracować z burmistrzem. Nie 
trzeba czekać do sesji, można się spokojnie o te kwestie zapytać. Poinformujemy  
i będziemy informować na bieżąco. Dziękuję państwu radnym, dziękuję tym radnym, którzy 
wsparli nas w programie naprawczym budżetu gminy Gryfino. Jesteśmy w dużo lepszej 
sytuacji, co widać ze złożonego projektu. Zagrożeń przed nami mnóstwo, ale wspólną pracą 
na pewno je usuniemy. Co do obwodnicy, działania trwają, szacowany koszt takiej obwodnicy 
jest mniej więcej na kwotę pomiędzy 50, a 80 mln zł i jest szansa, że w budżecie państwa takie 
pieniądze się znajdą i będzie ten projekt realizowany na zasadzie „zaprojektuj i wybuduj”, ale 
pewności w tym zakresie dopóki nie przyjmie się odpowiedniej uchwały budżetowej na dzisiaj 
jeszcze nie ma, natomiast chciałem podziękować wszystkim zaangażowanym osobom, jeszcze 
raz podkreślam rolę pana posła Artura Szałabawki, który również nas wspiera w zakresie 
pozyskania środków na budowę sali sportowej z dużym audytorium przy gryfińskim liceum. 
Jest to ostatnia szkoła w mieście, która takich warunków nie ma. Widzicie państwo, że 
również na tę inwestycję udało nam się środki przygotować. Na inne interpelacje odpowiem 
pisemnie. Wielokrotnie zarzuca mi się tutaj, że czasami proszę radnych, żeby w sprawach, 
które powinny być indywidualnie załatwiane przez inne organy albo przez osoby fizyczne 
kontaktowali się z burmistrzem na etapie rozmowy w moim gabinecie, bo szanowni państwo 
jeśli pada pytanie dotyczące wspólnoty mieszkaniowej i prosi się burmistrza, żeby burmistrz 
interweniował w kwestii eksmisji osób które tam zamieszkują to podkreślam, że taką 
możliwość ma tylko i wyłącznie wspólnota mieszkaniowa. Tylko ona może wystąpić do sądu, 
żeby usunąć lokatora, który narusza zasady współżycia społecznego. Ja rozumiem, że czasami 
nas, sam byłem radnym, mieszkańcy pytają o określone sprawy i obiecujemy interwencję, bo 
nie wszyscy ludzie  
o tym wiedzą, ale jest dobrze zorganizowana pomoc prawna w gminie Gryfino. Przy Ośrodku 
Pomocy Społecznej we wtorki przyjmuje adwokat, można spokojnie z takiej pomocy 
skorzystać i ja takiej pomocy również osobiście określonym osobom nie odmówię. Mamy 
komisję mieszkaniową, pani radna Jolanta Witowska jest z tego co pamiętam przewodniczącą 
tej komisji, więc ta komisja ma też szerokie uprawnienia, żeby w tym zakresie spokojnie 
zadziałać. 
 
 
 
 
Ad. XXIX. Wolne wnioski i informacje. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Namieciński – mam jeden wniosek. Czy jest taka 
możliwość, żeby przygotować nam radnym na następną sesję informację o realizacji funduszu 
sołeckiego za 2017 rok? Chcielibyśmy zobaczyć w jakim procencie ten fundusz został 
zrealizowany w naszej gminie. 
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Przewodnicząca Rady poinformowała o:  
- piśmie z Urzędu Skarbowego dotyczącym analizy oświadczeń majątkowych radnych – 

załącznik nr 55, 
- informacji o podmiotach, w których wykonywana będzie kara ograniczenia wolności- 

załącznik nr 56,  
- piśmie ze Starostwa Powiatowego w sprawie dotacji Rady Powiatu dla parafii pw. 

Narodzenia NMP w Gryfinie – załącznik nr 57,  
- zaproszeniu do Szkoły Podstawowej nr 3 na wieczór poezji i pieśni w dniu 1 grudnia 2017 

r. o godz. 17:00. 
Z pismami można zapoznać się w Biurze Obsługi Rady. 
 
Przewodnicząca poinformowała, że następna sesja Rady Miejskiej w Gryfinie – sesja 
budżetowa planowana jest na dzień 21 grudnia 2017 r. 
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk zamknęła 
obrady XL 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 zmiany porządku obrad - załącznik nr 5 
6. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem protokołu z XL sesji - załącznik nr 6 
7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Gryfino za rok szkolny 2016/2017 

– załącznik nr 7  
8. Stanowiska komisji rady - załącznik nr 8 
9. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2016 – załącznik nr 9  

10. Sprawozdanie z działalności Żłobka Miejskiego – załącznik nr 10 
11. Sprawozdanie z realizacji budżetu obywatelskiego – załącznik nr 11 
12. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulic 

w miejscowości Chlebowo – załącznik nr 12 
13. UCHWAŁA NR XLI/405/17 - załącznik nr 13 
14. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej  
w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino – załącznik nr 14 

15. UCHWAŁA NR XLI/406/17 - załącznik nr 15 
16. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej  
w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino – załącznik nr 16 

17. UCHWAŁA NR XLI/407/17 - załącznik nr 17 
18. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej przejazdu i przechodu  
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w działce gminnej, oznaczonej numerem 21/14, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 
miasta Gryfino – załącznik nr 18 

19. UCHWAŁA NR XLI/408/17 - załącznik nr 19 
20. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały 

w sprawie podziału Gminy Gryfino na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów 
oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych – załącznik nr 20 

21. UCHWAŁA NR XLI/409/17 - załącznik nr 21 
22. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały 

w sprawie podziału Gminy Gryfino na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i 
numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych – załącznik nr 22 

23. UCHWAŁA NR XLI/410/17 - załącznik nr 23 
24. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Gryfinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 z 
Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Gryfinie – załącznik nr 24 

25. UCHWAŁA NR XLI/411/17 - załącznik nr 25 
26. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. kpt. ż. w. 
Mamerta Stankiewicza w Gryfinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 im. kpt. ż. w. 
Mamerta Stankiewicza w Gryfinie – załącznik nr 26 

27. UCHWAŁA NR XLI/412/17 - załącznik nr 27 
28. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia Zespołu Szkół w Gryfinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 im. 
Noblistów Polskich w Gryfinie – załącznik nr 28 

29. UCHWAŁA NR XLI/413/17 - załącznik nr 29 
30. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia Zespołu Szkół w Chwarstnicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana 
Pawła II w Chwarstnicy – załącznik nr 30 

31. UCHWAŁA NR XLI/414/17 - załącznik nr 31 
32. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia Zespołu Szkół w Gardnie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. 
Bohaterów Westerplatte w Gardnie – załącznik nr 32 

33. UCHWAŁA NR XLI/415/17 - załącznik nr 33 
34. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Małych Zesłańców 
Sybiru w Radziszewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Małych Zesłańców Sybiru w 
Radziszewie  – załącznik nr 34 

35. UCHWAŁA NR XLI/416/17 - załącznik nr 35 
36.  Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Księcia Barnima I w 
Żabnicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Księcia Barnima I w Żabnicy –  załącznik 
nr 36 

37. UCHWAŁA NR XLI/417/17 - załącznik nr 37 
38. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie określenia 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów  
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w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – załącznik  
nr 38 

39. UCHWAŁA NR XLI/418/17 - załącznik nr 39 
40. Skarga pani …*) z dnia 3 października 2017 r. na działanie dyrektora Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących w Gryfinie wraz oraz pisma dyrektora Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących do Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 18 października 2017 r. oraz  
25 października 2017 - załącznik nr 40 

41. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały Komisji Rewizyjnej  
w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w 
Gryfinie - załącznik nr 41 

42. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem zmiany porządku obrad sesji - załącznik  
nr 42 

43. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały grupy radnych w sprawie 
rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących  
w Gryfinie – załącznik nr 43 

44. UCHWAŁA NR XLI/419/17 - załącznik nr 44 
45. Skarga pana …*) z dnia 18 października 2017 r. na działanie Burmistrza Miasta i Gminy 

Gryfino, przekazana pismem Wojewody Zachodniopomorskiego 24 października 2017 r. - 
załącznik nr 45  

46. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały Komisji Rewizyjnej  
w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino - załącznik 
nr 46 

47. UCHWAŁA NR XLI/420/17 - załącznik nr 47 
48. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmian budżetu 

Gminy Gryfino na 2017 rok –  załącznik nr 48 
49. UCHWAŁA NR XLI/421/17 - załącznik nr 49 
50. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmian budżetu 

Gminy Gryfino na 2017 rok – załącznik nr 50 
51. UCHWAŁA NR XLI/422/17 stanowi załącznik nr 51 
52. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2017-2025 – załącznik nr 52 
53. UCHWAŁA NR XLI/423/17 - załącznik nr 53 
54. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym  

i z wykonania uchwał Rady - załącznik nr 54 
55. Pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Gryfinie dotyczące analizy oświadczeń 

majątkowych radnych – załącznik nr 55 
56. Informacja o podmiotach, w których wykonywana będzie kara ograniczenia wolności - 

załącznik nr 56 
57. Pismo Starosty Gryfińskiego w sprawie dotacji Rady Powiatu dla parafii pw. Narodzenia 

NMP w Gryfinie – załącznik nr 57.  
 
 
 
 
 
Protokół sporządziła:  
           inspektor  
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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. 
 


