PROTOKÓŁ NR LIII/14
z LIII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 29 października 2014 r.
Sesja rozpoczęła się o godz. 10:30 i trwała do godz. 13:00
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Radni nieobecni:
- Magdalena Chmura-Nycz.
Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
1/ Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat
2/ Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Maciej Szabałkin
3/ Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Janusz Korżak
4/ Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk
5/ Radca prawny Krzysztof Judek
6/ Sołtysi wg listy obecności – załącznik nr 2
7/ Zaproszeni goście wg listy obecności – załącznik nr 3.
Przed otwarciem obrad Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat oraz
Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn uhonorowali zawodnika Klubu Strzelectwa
Sportowego LOK "Regalica" Mikołaja Gruszkę, który zdobył złoty medal oraz tytuł Mistrza
Polski Młodzików na Mistrzostwach Polski Młodzików w Strzelectwie Sportowym
ustanawiając nowy rekord Polski w konkurencji karabin sportowy oraz jego trenera Zenona
Kisielicę. Gratulacje otrzymał również Prezes Klubu Kazimierz Chojnacki.
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat podarował wszystkim radnym
pamiątkowe podziękowania oraz albumy. Radnym Rady Miejskiej wykonano również
pamiątkowe zdjęcie na koniec kadencji.
Przewodniczący Rady poinformował, że jest to prawdopodobnie ostatnia sesja Rady
Miejskiej, poprosił o sprawne i pokojowe obrady. Przewodniczący przekazał otrzymany
album dla Szkoły Podstawowej w Żabnicy
Ad. I. Sprawy regulaminowe
1/ Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn, na podstawie listy
obecności stwierdził kworum. Na stan Rady 21 osób, według listy obecności w posiedzeniu
uczestniczyło 20 radnych.
Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji – załącznik nr 4.
2/ Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn zapytał, czy radni zgłaszają uwagi do
protokołu z LII sesji, stwierdził, że takich uwag nie ma i poddał pod głosowanie przyjęcie
protokołu z LII sesji.
Przewodniczący rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem protokołu z LII sesji.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 20 radnych
w głosowaniu udział wzięło 20 radnych. Za przyjęciem protokołów głosowało 17 radnych,
przy 3 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że protokół z LII został przyjęty.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 5.

Ad. II. Zgłaszanie wniosków komisji Rady.
Radny Zenon Trzepacz – w dniu dzisiejszym Komisja Rewizyjna zakończyła kontrolę
ws. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy
Łużyckiej/ Czechosłowackiej. Komisja odbyła 18 posiedzeń w tej sprawie. Dzisiaj będzie
podpisany protokół, będzie przekazany panu Burmistrzowi, który zgodnie ze statutem będzie
miał 14 dni na odniesienie się do wniosków, które sformułowała Komisja Rewizyjna.
Ad. IV. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.
Interpelacje i zapytania zgłosili następujący radni:
Radny Zenon Trzepacz
1124/LIII/14 – zwróciły się do mnie firmy działające przy ul. Rapackiego, pytają, co z tą
drogą, czy ona będzie poprawiona chociaż przed zimą, bo w tej chwili
dojechanie samochodem osobowym jest bardzo niebezpieczne. Jaki jest
w ogóle plan naprawy tej drogi? Tylko nie przez firmę angielską już teraz.
1125/LIII/14 – interpelowałem w sprawie drogi wojewódzkiej w Chlebowie, dalej jest
zarośnięta, jest bałagan, proszę, żeby coś z tym zrobić.
1126/LIII/14 – zgłaszam ten sam problem, który zgłaszał radny Namieciński na poprzedniej
sesji, problem dzików to jest problem w całej gminie i nie tylko, więc trzeba
by było znaleźć jakieś skuteczne rozwiązanie, żeby mieszkańcy mogli się czuć
bezpiecznie na swoich ogródkach i na swoich posesjach.
1127/LIII/14 – chciałbym poinformować państwa, że dzisiaj będziemy zakładać pierwsze
koło chłopa wiejskiego w Polsce, gdyby ktoś z państwa był zainteresowany –
zapraszamy. Cele statutowe jeszcze nie są dokładnie określone, ale generalnie
chcemy umocnić pozycję chłopa na wsi.
Radny Jarosław Kardasz
1128/LIII/14 – prosili mnie młodsi mieszkańcy mojej wsi, chodzi o świetlicę wiejską,
w związku z tym, że pani świetlicowa idzie na dłuższy urlop, powyżej
tygodnia, w tym momencie ok. trzech tygodni i przez te trzy tygodnie świetlica
jest zamknięta. Czy jeśli świetlica jest zamknięta powyżej tygodnia, nie tylko
tam, może i inne, czy nie warto byłoby wyznaczyć jakiegoś zastępcę, który
spowodowałby, że ta świetlica będzie czynna i młodzież mogłaby się
gromadzić, nie pod świetlicą? Prosimy panią dyrektor o odpowiedź, czy jest
szansa na zastępstwo na dłuższy okres urlopowy?
1129/LIII/14 – chciałbym się dowiedzieć, jak z harmonogramem dotyczącym ulicy
Pomorskiej? Czy on został zachowany? Wiemy, że miały być tam założone
lampy. Na jakim etapie jest procedura przełożenia pozwolenia na budowę?
Czy coś innego koliduje z tym, żeby te lampy tam powstały?
1130/LIII/14 – trzecia sprawa – wywołał ją pan Nikitiński na poprzedniej sesji, na komisji
również padło pytanie do Naczelnika w sprawie mobbingu. Chodzi głównie
o panią Dyrektor Przedszkola Nr 4. Czy wpłynęła jakaś skarga pracowników
w sprawie mobbingu na dyrektora? Bo zostało to publicznie powiedziane
i chcielibyśmy wiedzieć, czy ta sprawa faktycznie miała miejsce, czy to
jest tylko jakieś pomówienie?
Radny Tomasz Namieciński
1131/LIII/14 – korzystając z obecności pani Dyrektor OPS-u, mam sprawę w imieniu
mieszkańca Gardna, pana ...*). Około czterech tygodni temu miało miejsce
takie zdarzenie, że w jego mieszkaniu wybuchła kuchenka gazowa. Całe
szczęście, że nie była to butla gazowa, bo skutki wybuchu gazu – mieliśmy

2

ostatnio przykład w Katowicach. Pracownicy OPS oczywiście zainteresowali
się sprawą, ale straty, które powstały w wyniku wybuchu, to jest ok. 1.500 zł.
Wyleciały tam szyby w oknach, została zniszczona całkowicie kuchenka
gazowa, jednakże wysokość przyznanej zapomogi to jest kwota 300 zł, to jest
kwota minimalna. Ja przypomnę państwu, że my jako Rada podejmowaliśmy
w minionej kadencji uchwały, gdzie pomagaliśmy może mniej potrzebującym.
Przypomnę, że pan ...*) trzykrotnie był sołtysem w miejscowości Gardno, ma
on lat 72 i jest emerytem, ma żonę, która jest inwalidką I grupy. Proszę Panie
Burmistrzu, do wyborów jest jeszcze dwa tygodnie, żeby ponownie
przeanalizować ten wniosek i przyjrzeć się tej sprawie, jeśli są takie
możliwości prawne, żeby ta zapomoga była większa niż 300 zł. Całkowity
koszt wyniósł 1.500 zł.
1132/LIII/14 – dwa lata temu zgłaszałem interpelację dotyczącą szkód, które wyrządzają
dziki na ogródkach działkowych w m. Gardno. Było troszeczkę spokoju,
problem po tych dwóch latach się ponownie pojawił, dochodzi do tego, że te
dziki wchodzą nie tylko na ogródki działkowe, ale podchodzą pod domostwa
i powiem tylko tyle, żeby nie ogrodzenie boiska sportowego w Gardnie, to
byśmy tego boiska w chwili obecnej nie mieli, bo dziki zryły teren wzdłuż
ogrodzenia. Prosiłbym, żeby powiadomić odpowiednie służby i żeby zadziałać
w tym zakresie.
Radny Eugeniusz Kuduk
1133/LIII/14 – mamy piękną drogę do Steklinka, ale pojawił się problem z prędkością. Czy
dałoby się postawić znak ograniczenia prędkości do 50 km/h tutaj, jak się
zjeżdża z asfaltu w las. Nawet autobus jedzie z prędkością 80 km/h. Chciałbym
powiedzieć, że pan ...*) wykonał tą pracę za 53.000 zł, tak, jak miał w
kosztorysie, a dostał tylko 40.000 zł. Mam prośbę, czy mógłby mi pan
wyjaśnić, składałem dwa miesiące temu interpelację, otrzymałem odpowiedź,
że zostanie zapłacone za wykonanie robót przed tą pracą. Cztery razy pan ...*)
był w Steklinku w grudniu 2013 r., później jeszcze trzy razy był na wiosnę,
poprawiał nam doraźnie tą drogę, a nie ma zapłacone.
Radna Jolanta Witowska
1134/LIII/14 – pierwsza sprawa dotyczy rozkładów jazdy przy przystankach autobusów linii
nr 1, są one nieczytelne, a nawet jest ich brak. Konkretnie mówię o Placu
Barnima, ale warto by było przejrzeć te rozkłady na innych przystankach.
1135/LIII/14 – otrzymałam od Burmistrza odpowiedź na interpelację w sprawie, w której
wielokrotnie już interpelowałam, chodzi o jakość drogi ul. Garbarskiej. Bardzo
pana proszę w imieniu mieszkańców, użytkowników, nie trzeba tu środków,
a to jest naprawdę bardzo trudna sytuacja.
Radny Tadeusz Figas
1136/LIII/14 – chciałbym podziękować Burmistrzowi, wszystkim urzędnikom, którzy
odnieśli się do moich interpelacji ze zrozumieniem i prawie w całości zostały
zrealizowane. Bardzo dziękuję.
Radny Jerzy Piasecki
1137/LIII/14 – chciałbym przypomnieć o drogach, które miały być przywrócone do stanu
pozwalającego na ich użytkowanie, to jest ulica Wodna i Rybacka w Gryfinie.
Co prawda ul. Polna w Żabnicy jest już remontowana, ale prace jakby ustały.
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1138/LIII/14 – na boisku szkolnym w Żabnicy mamy już projekt na wykonanie bieżni
i skoczni w dal. Czy jest montaż finansowy? Jeżeli jest, to kiedy to zostanie
wykonane?
1139/LIII/14 – w miejscowości Dębce mieszkańcy chcieliby ustawienia znaku „droga bez
przejazdu”, gdyż droga gminna prowadzi do bramy DPS. Ludzie, turyści tam
jadą, nie wiedzą, że jest bez przejazdu, zawracają, gubią się. Gdyby taki znak
stał, wiedzieliby, że trzeba jechać drogą powiatową w stronę Daleszewa.
1140/LIII/14 – chciałbym również przekazać album do Szkoły Podstawowej w Żabnicy, do
biblioteki, jeszcze przekażę album „Królowie Polski”, który wylicytowałem na
festynie w Czepinie za całą dietę radnego.
Radna Elżbieta Kasprzyk
1141/LIII/14 – składam interpelację w imieniu rolników głównie miejscowości Bartkowo, ale
mam również informację, że problem jest również w innych miejscowościach.
Bardzo proszę, żeby Burmistrz wysłał odpowiednie służby w celu dokonania
przeglądu stanu dróg dojazdowych do pól, proszę o przekazanie mojej
interpelacji do zarządcy dróg powiatowych, ponieważ jest teraz najlepszy
okres, żeby dokonać tego przeglądu, zakwalifikować konieczne wycinki
zakrzewień, martwych drzew, ponieważ od listopada do marca można
wykonać ta pracę. Z tego co wiem, brakuje tych przeglądów, rolnicy skarżą
się, że nie mogą dojechać do swoich pól.
Radna Ewa De La Torre
1142/LIII/14 – a ja chciałabym w imieniu matek posiadających dzieci w wieku przedprzedszkolnym zwrócić się z prośbą o spojrzenie z lotu ptaka na problem
braku miejsc żłobkowych. Na ostatnim posiedzeniu komisji dowiedziałam się,
że 70 dzieci nie dostało się do grupy żłobkowej, a mamy takie grupy żłobkowe
tylko w dwóch przedszkolach, co oznacza, że na 70 rodziców co najmniej padł
blady strach, co zrobią z dziećmi, aby móc wrócić do pracy. Uważam, że jest
to zadanie być może na kolejną kadencję, ale niewątpliwie teraz trzeba o tym
myśleć, ponieważ albo trzeba zwiększyć liczbę oddziałów żłobkowych
w przedszkolach, albo pomyśleć o samodzielnym żłobku, który zaspokoi
potrzeby w tym zakresie. Uprzejmie proszę o rozbudowanie myślenia w tym
zakresie także w kontekście projektowanego budżetu na rok przyszły.
Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński
1143/LIII/14 – składam interpelację, a w zasadzie oświadczenie w sprawie swojej ostatniej
interpelacji dotyczącej Przedszkola Nr 4. Po mojej interpelacji złożonej na
ostatniej sesji i dotyczącej zgłoszenia, które otrzymałem od obywateli gminy
Gryfino w sprawie prawdopodobnego, co podkreślałem na sesji, a raczej
możliwego stosowania praktyk mobbingu lub zastraszania, otrzymałem od
dyrektor placówki nr 4 następujące wezwanie, co jest ewenementem w tym
samorządzie, nie przypominam sobie takiego zdarzenia. Ja to wezwanie
odczytam, a potem odczytam swoje oświadczenie. „Wezwanie do zaniechania
działania oraz złożenia przeprosin. W związku z Pana wypowiedzią mającą
miejsce w dniu 25 września 2014 r. w trakcie LII sesji Rady Miejskiej
w Gryfinie, wskazującą na stosowanie w kierowanej przeze mnie placówce
mobbingu i zastraszania, szczegółowa wypowiedź w załączeniu, stanowczo
neguję stosowanie tych praktyk w Przedszkolu Nr 4 im. Pszczółki Mai
w Gryfinie. Z uwagi na bezprawne i bezzasadne naruszenie mojego dobra
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osobistego w postaci dobrego imienia i czci, wzywam Pana do niezwłocznego
zaniechania naruszeń tych dóbr osobistych w postaci dobrego imienia oraz
czci, wskazując jednocześnie, że w przypadku jego braku rozważę wystąpienie
na drogę sądową, do złożenia na kolejnej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
publicznego oświadczenia, iż Pana sugestie, co do stosowania w Przedszkolu
Nr 4 im. Pszczółki Mai w Gryfinie mobbingu i zastraszania były bezpodstawne
i bezzasadne, jak również publicznego przeproszenia mojej osoby za
kierowanie pod adresem mojej osoby takich sugestii”. Pani dyrektor była
łaskawa napisać te słowa po następującej interpelacji, jest to cytat ze słów,
które wypowiadałam, więc tutaj stylistyka i gramatyka może pozostawić trochę
do życzenia. „Zastanawiałem się, czy tą interpelację złożyć, ale doszedłem
jednak do wniosku, że w tych okolicznościach chyba to jest dobry czas, żeby tą
interpelację jednak złożyć, też dla czystości sumienia własnego. Panie
Burmistrzu, proszę mi odpowiedzieć na dwa nurtujące mnie pytania dotyczące
budynku byłej szkoły po SP4. Pierwsze pytanie dotyczy warunków pracy
pracowników obsługi i dokonanego w tym budynku remontu – czy został
dokonany, jeśli tak, to w jakim zakresie, a jeśli nie, to kiedy nastąpi? Powiem
tak – w żadnym wypadku nie ujawnię nazwisk, ale ponieważ ja w Gryfinie
mieszkam od czterdziestu czterech lat, znam bardzo wielu ludzi i chciałbym
pana poprosić o taką rzecz, żeby pan mi odpowiedział, czy możliwe jest, żeby w
tej placówce dochodziło do praktyk wobec pracowników, które graniczyłyby z
mobbingiem lub też zastraszaniem, bo jeśli tak jest, albo jeśli to się
uprawdopodobni, to będę pierwszym, który stanie w obronie tych
pracowników. Chciałbym, żeby pan tą sprawę wyjaśnił z władzami tej placówki
i żeby pan pouczył władze tej placówki, że takie praktyki są zakazane przez
polskie prawo i że ich stosowanie wobec któregokolwiek pracownika jest co do
zasady karalne i ja pana jako Burmistrza Gminy proszę o to, żeby pan tą
sprawą się zajął i pouczył ludzi, którzy być może nie mają takiej wiedzy, bo
świadomość społeczeństwa w tym zakresie wzrasta i jeśli przyjdzie taka
konieczność, to ta świadomość zostanie najprawdopodobniej wykorzystana
w obronie swojej godności osobistej. Nie wolno po prostu tak robić i czas
najwyższy się z tego letargu obudzić. Proszę pana o interwencję w tej
sprawie”. W związku ze stanowiskiem pani dyrektor składam następujące
oświadczenie: zważywszy na stanowisko mojego adwokata i w oparciu o
przepisy prawa powszechnego, w szczególności art. 943 – obowiązek
przeciwdziałania mobbingowi, który brzmi w § 1: Pracodawca jest
zobowiązany przeciwdziałać mobbingowi. § 2. Mobbing oznacza działania lub
zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi,
polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu
pracownika wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej,
powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika,
izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu pracowników. W § 3:
pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić od
pracodawcy odpowiedniej sumy, tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za
dokonaną krzywdę. W § 4: pracownik, który w skutek mobbingu rozwiązał
umowę o pracę, ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania
w wysokości nie niższej, niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalone na
podstawie odrębnych przepisów. W § 5: oświadczenie pracownika
o rozwiązaniu umowy o pracę, powinno nastąpić na piśmie z podaniem
przyczyny, o której mowa w § 2 uzasadniającej rozwiązanie umowy. A także
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art. 2345 Kodeksu karnego w brzmieniu: kto przed organem powołanym do
ścigania lub orzekania w sprawach o przestępstwo, w tym i przestępstwo
skarbowe, wykroczenie, wykroczenie skarbowe, przewinienie dyscyplinarne
fałszywie oskarża inną osobę o popełnienie tych czynów zabronionych lub
przewinienia dyscyplinarnego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności
lub pozbawienia wolności do lat dwóch oraz art. 23 ustawy o samorządzie
gminnym, w którym mowa jest o obowiązkach radnego i jego zadaniach
w brzmieniu: radny zobowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty
samorządowej gminy, radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz z ich
organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców
gminy postulaty i przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia, nie jest
jednak związany instrukcjami wyborców. W ust. 2 jest mowa o tym, że radni
mogą tworzyć kluby radnych, działające na zasadach określonych w statucie
gminy, to możemy sobie pominąć. Oświadczam, że nie kierowałem
personalnych ani niepersonalnych zarzutów o stosowanie mobbingu lub
zastraszania, a jedynie wskazywałem na możliwość występowania takich
zjawisk z jednoczesną prośbą do właściwego organu o zbadanie tej kwestii
zgłoszonej mi jako osobie zaufania publicznego. Wobec odczytanego przed
chwilą wezwania pani dyrektor domagam się powołania w Gminie Gryfino
komisji składającej się z przedstawicieli organizacji związkowych, organu
prowadzącego, psychologów i innych specjalistów w dziedzinie
rozpoznawania i przeciwdziałania zjawiskom mobbingu. Wszystkie kolejne
wezwania kierowane pod moim adresem, próby wpływania na podejmowane
czynności jako funkcjonariusza publicznego, a przede wszystkim zamiar
ograniczenia wolności mandatu radnego poprzez stawianie bezpodstawnych
zarzutów, będą przeze mnie traktowane jako zamiar popełnienia czynu
zabronionego opisanego w art. 234 Kodeksu karnego. Przypomnę, że artykuł
ten mówi o zamiarze lub popełnieniu przestępstwa fałszywego oskarżenia. Na
tym zakończę swoje oświadczenie, ono miało być dłuższe i miało zawierać
także inne elementy, tym nie mniej ze względu na to, że jest to
najprawdopodobniej ostania sesja w tej kadencji, składam to oświadczenie
i mam nadzieję, że literalnie znajdzie się w protokole.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński
1144/LIII/14 – chciałbym ponowić interpelację dotyczącą drogi w Sobiemyślu, problem jest
od roku, wielokrotnie zgłaszałem interpelację, chodzi o uzupełnienie ubytków
w drodze ale i w poboczu. Rok czasu mija, a tam, żadne czynności nie zostały
podjęte. To nie o to chodzi, że są wybory, tylko przy dużych opadach deszczu
droga i chodnik jest zalewany błotem. Bardzo bym prosił, żeby wziąć to sobie
do serca i te ubytki, które są widoczne, żeby uzupełnić, żeby mieszkańcy mogli
korzystać z chodnika, bo to jest niezrozumiałe, że mieszkańcy chodzą po
trawie, omijając drogę i chodnik, bo nie można z tego korzystać.
Radny Rafał Guga
1145/LIII/14 – zwyczajowo się utarło, że spotykaliśmy się na sesjach w ostatni czwartek
miesiąca, dzisiaj jest środa, co było przyczyną, że nie jest to czwartek?
1146/LIII/14 – pamiętamy wszyscy sesję, która odbywała się w dosyć gorącej atmosferze
i dotyczyła finansowania inwestycji na ul. Pomorskiej i Flisaczej. Radny
Kardasz już w tym temacie się wypowiadał, ja chciałbym ją trochę poszerzyć,
jak na dzień dzisiejszy wygląda realizacja tego projektu i uchwał, które później
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nastąpiły? Ja ze swej strony chcę podziękować za zrobienie ulicy Opolskiej,
z tego co słyszałem, także Steklinko zostało zrobione, mam nadzieję, że
Gardno, bo to były te rzeczy, na które te 200.000 zł zostało przeznaczone. Co
się dzieje na ul. Pomorskiej i na ul. Flisaczej? Czy dokonano już aktualizacji
projektów, czy zaktualizowano pozwolenie na budowę? Czy w tym roku
będzie wykonane to oświetlenie, bo jak na razie dochodzą do mnie sygnały, że
tam roboty jeszcze nie ruszyły? A jeżeli nie, to mam pytanie, czy czasem
zadanie nie jest zagrożone?
Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – odpowiadam panu radnemu, dlaczego sesja
jest dzisiaj, dlatego, że w sobotę jest Święto Zmarłych. Były prośby od części radnych, że
chcą jechać na groby.
Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn zaproponował zmianę porządku obrad sesji
polegającą na wprowadzeniu punktu XIII. w miejsce punktu V., zapytał, czy są uwagi do tej
propozycji, stwierdził, że takich uwag nie ma i poddał ją pod głosowanie
Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem zmiany porządku obrad sesji.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 20 radnych
w głosowaniu udział wzięło 20 radnych. Za przyjęciem zmiany porządku obrad głosowało 20
radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad został zmieniony.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 6.
Ad. V. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości gruntowej
niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Borzym – DRUK NR 9/LIII.
Przewodniczący Rady przedstawił stanowiska komisji do projektu uchwały.
Stanowiska komisji Rady stanowią załącznik nr 7.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, zapytał kto z radnych chciałby zabrać głos
i stwierdził, że takich głosów nie ma.
Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie
ewidencyjnym Borzym – DRUK NR 9/LIII.
Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem ww. projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 20 radnych
w głosowaniu udział wzięło 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało
20 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 8.
UCHWAŁA NR LIII/437/14 stanowi załącznik nr 9.
Przewodniczący Rady życzył powodzenia przedsiębiorcy, na którego wniosek została podjęta
uchwała i podkreślił, że jego firma jest jedną z najnowocześniejszych w regionie.
Ad. VI. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Gryfino za rok szkolny
2013/2014 – DRUK NR 1/LIII.
Informacja stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Radni na komisjach otrzymali nową stronę 9 informacji – załącznik nr 11.
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Przewodniczący Rady poinformował, że wszystkie komisje przyjęły informację do
wiadomości.
Stanowiska komisji Rady stanowią załącznik nr 7.
Przewodniczący Rady zapytał, czy radni zgłaszają uwagi i zapytania do informacji.
Radny Rafał Guga - w kwestii uzupełnienia, to nie znalazło się w informacji, bo nie
musiało, natomiast warto powiedzieć, że w poprzednim roku szkolnym, jak i w tym roku
szkolnym była przeprowadzona szeroka akcja kontroli placówek oświatowych tzw. ewaluacja
zewnętrzna i w wyniku tych ewaluacji w tej chwili Zespół Szkół w Gryfinie jest już po
zakończonej takiej ewaluacji i trwa ona w SP2 i sądzę, że warto wiedzieć, że ewaluacja jeśli
chodzi o placówki oświatowe w Gryfinie wypada bardzo solidnie, tzn. nasze szkoły
prezentują się naprawdę dobrze lub bardzo dobrze.
Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – panie Burmistrzu, do tej informacji, którą
pan przedstawił mam pytanie trochę nietypowe, ponieważ mam przed sobą dane liczbowe,
które są powodem zadania pytania. W roku 2013 na ochronę obiektów oświatowych
wydaliśmy 178.750 zł, ale chciałbym zwrócić uwagę może nie na sam fakt tej liczby, tylko na
poważne rozbieżności w określonych placówkach, np. w roku 2013 ochrona obiektu
Przedszkola nr 5 w Gryfinie kosztowała nas 885,60 zł. Powiedzmy taka średnia opłata
oscyluje w granicach 1.900 – 2.000 zł, tak jest np. w ZEAS w Gryfinie, w Przedszkolu nr 1
w Gryfinie, ale np. Zespół Szkół w Gryfinie ochraniały w roku 2013 dwie firmy: firma Trezor
Sp. z o.o. za stosunkowo niewielką kwotę i Formacja Spółka Cywilna za kwotę
kilkudziesięciu tysięcy złotych. Łącznie to jest 178.750,25 zł. W roku 2014 w okresach do
września, w jednej placówce do października, w innych placówkach do czerwca mamy kwotę
73.505,75 zł i są tutaj dwie bardzo poważne pozycje. Pierwsza dotyczy Zespołu Szkół
w Gryfinie, druga dotyczy Zespołu Szkól w Gardnie. Ochrona Zespołu Szkół w Gardnie
kosztowała nas do września br. 23.805,17 zł. Czy jeśli możemy Przedszkole nr 5, Przedszkole
nr 4, Przedszkole nr 3, Przedszkole nr 2, Przedszkole nr 1 ochraniać za rozsądne kwoty,
Szkoła w Chwarstnicy nie jest tutaj w ogóle wymieniona, czy nie możemy znaleźć takiego
sposobu ochrony placówek oświatowych, żeby te pieniądze przeznaczyć bądź na premie dla
najbardziej wyróżniających się nauczycieli osiągających najlepsze wyniki, czy być może też
na rozsądną waloryzację płac pracowników administracji i obsługi? Mam poważne
wątpliwości, czy to są rozsądnie wydawane pieniądze. Proszę mi wybaczyć, ale patrzę na
Zespól Szkół w Gardnie w roku 2013 – 58.272,48 zł, dalibóg to jest pożądany dochód
w niejednym gospodarstwie domowym w kraju. Oczywiście kończy się kadencja i nie
będziemy tego rozstrzygali, podnoszę to jako taką swoista rezerwę, swoistą możliwość
skierowania tego, ktoś może powiedzieć niewielkiego pieniądza, ale jednak ważnego na
potrzeby także tych, którzy w oświacie pracują. Mam na myśli nauczycieli, ale w głównej
mierze także pracowników administracji i obsługi, których wynagrodzenia powiedzmy, już
nie będę używał górnolotnych słów, są skromne. Co do dalszej części sprawozdania
chciałbym zwrócić także uwagę, to była dyskusja na komisji z panem naczelnikiem
o miejscach żłobkowych w naszych placówkach, których mamy deficyt, jest to sprawa
niezwykle istotna podnoszona przede wszystkim przez ludzi, którzy mają bardzo małe dzieci,
a są aktywni zawodowo. Myślę, że następna kadencja i następne wysiłki czy Rady czy
Burmistrza będą musiały ten problem rozwiązać. Jest on naprawdę poważny i ważny także
dla rozwoju całego miasta i gminy Gryfino. Myślę, że to krótkie podsumowanie, tam jest
jeszcze oczywiście kilka innych ciekawych aspektów, które można byłoby rozszerzać, ale być
może inni radni zechcą podnieść nieco inne zagadnienia.
Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – jest poruszana sprawa dzieci w wieku
żłobkowym, rozpoczynając kadencję takich miejsc w naszej gminie było 0, na dzień
dzisiejszy mamy tych miejsc już 100 i 72, czy 78 miejsc brakuje. Jest to problem do

8

rozwiązania z uwagi na rozszerzenie dalszych grup żłobkowych istniejących
w przedszkolach.
Radny Tadeusz Figas – ponieważ jest to dziedzina, o której mogę powiedzieć, że się trochę
znam z racji doświadczenia, wieloma uwagami podzieliłem się na komisjach, nie chciałbym
się tu powtarzać, ale z satysfakcją odnotowałem sytuację, kiedy pan naczelnik wydziału
odniósł się często bardzo pozytywnie do uwag, które przekazałem na komisji. W związku
z tym mam nadzieję, że one w pewnym stopniu w następnych latach zostaną zrealizowane.
Ad. VII. Raport z badania jakości współpracy Miasta i Gminy Gryfino i organizacji
pozarządowych w oparciu o Lokalny Indeks jakości Współpracy celem przedłożenia
Radzie Miejskiej – DRUK NR 2/LIII.
Informacja stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Przewodniczący Rady poinformował, że wszystkie komisje przyjęły informację do
wiadomości.
Stanowiska komisji Rady stanowią załącznik nr 7.
Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos i stwierdził, że takich
głosów nie ma.
Ad. VIII. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności Rady Miejskiej w Gryfinie
od 1 stycznia 2014 r. do 28 października 2014 r. – DRUK Nr 3/LIII.
Informacja stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Przewodniczący Rady poinformował, że wszystkie komisje przyjęły informację do
wiadomości.
Stanowiska komisji Rady stanowią załącznik nr 7.
Radny Jacek Kawka – ja sobie przygotowałem wystąpienie co najmniej półgodzinne, ale ze
względu na apel pana Przewodniczącego wygłoszony na początku naszej sesji, ograniczę się
do przypomnienia dwóch spraw, które zgłosiłem na posiedzeniu naszej komisji i z tego też
względu mam prośbę do pana Przewodniczącego, żeby nie traktował tych uwag jak do siebie,
ale bardziej jako uwagi dla nowego Przewodniczącego, który będzie w nowej kadencji. Te
dwie uwagi są następujące – pierwsza do tego, że nie powinno się w takim sprawozdaniu
przywoływać bytów, które nie istnieją, a takim bytem jest Prezydium Rady Miejskiej.
Takiego organu nie ma, nie było, nie wiem, może kiedyś będzie. Zwróciłem też uwagę na coś
takiego, ze Przewodniczący przywołuje radnych, którzy byli na szkoleniach, gdzieś jeździli,
a np. o kimś takim, jak Przewodnicząca Komisji Mieszkaniowej nie wspomina z imienia
i nazwiska. Pamiętam jak wspólnie byliśmy w Komisji Mieszkaniowej, ile pani Witowska
włożyła pracy i poświęciła czasu i wydaje mi się, że należy takie osoby też wymienić.
Radna Janina Nikitińska - to nie jest komisja Rady.
Radny Jacek Kawka – to dlaczego jest w tym sprawozdaniu?
Radna Janina Nikitińska – bo delegujemy radnych.
Radny Jacek Kawka – ale jest w tym sprawozdaniu? I dlatego się do tego sprawozdania
odnoszę.
Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – widzę, że nie ma innych zgłaszających się
do głosu, więc może pozwolę sobie tylko na jedno zdanie. Po tych pasjonujących uwagach,
które w sposób znaczący podniosą jakość Rady w przyszłej kadencji nie wiem panie
Przewodniczący, czy nie powinniśmy ogłosić pięciu minut przerwy, żeby zaczerpnąć
świeżego powietrza i odetchnąć tą świeżością i powiewem, który właśnie tutaj od radnego
powiały, bo jestem oszołomiony tymi uwagami.
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Ad. IX. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych
Komisji Rady od 1 stycznia do 28 października 2014 r. – DRUK NR 4/LIII.
Przewodniczący Rady przedstawił stanowiska komisji do projektu uchwały.
Stanowiska komisji Rady stanowią załącznik nr 7.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, zapytał kto z radnych chciałby zabrać głos
i stwierdził, że takich głosów nie ma.
Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady od 1 stycznia do 28
października 2014 roku – DRUK NR 4/LIII.
Przewodniczący Rady zapytał, 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
19 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 14.
UCHWAŁA NR LIII/438/14 stanowi załącznik nr 15.
Przewodniczący Rady ogłosił 10-minutową przerwę w obradach.
Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady.
Ad. X. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXII/193/12 Rady Miejskiej
w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania
i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji
z budżetu Gminy Gryfino dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie
Gminy Gryfino – DRUK NR 5/LIII.
Przewodniczący Rady przedstawił stanowiska komisji do projektu uchwały.
Stanowiska komisji Rady stanowią załącznik nr 7.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, zapytał kto z radnych chciałby zabrać głos
i stwierdził, że takich głosów nie ma.
Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie zmiany uchwały nr XXII/193/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 czerwca
2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Gryfino dla niepublicznych
przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Gryfino – DRUK NR 5/LIII.
Przewodniczący Rady zapytał, 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
19 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 16.
UCHWAŁA NR LIII/439/14 stanowi załącznik nr 17.
Ad. XI. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXX/262/13 Rady Miejskiej
w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania
i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji
z budżetu Gminy Gryfino dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych
na terenie Gminy Gryfino – DRUK NR 6/LIII.
Przewodniczący Rady przedstawił stanowiska komisji do projektu uchwały.
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Stanowiska komisji Rady stanowią załącznik nr 7.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, zapytał kto z radnych chciałby zabrać głos
i stwierdził, że takich głosów nie ma.
Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie zmiany uchwały nr XXX/262/13 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 stycznia
2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Gryfino dla innych form wychowania
przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Gryfino – DRUK NR 6/LIII.
Przewodniczący Rady zapytał, 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
19 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 18.
UCHWAŁA NR LIII/440/14 stanowi załącznik nr 19.
Ad. XII. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej – DRUK NR
7/LIII.
Przewodniczący Rady przedstawił stanowiska komisji do projektu uchwały.
Stanowiska komisji Rady stanowią załącznik nr 7.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, zapytał kto z radnych chciałby zabrać głos
i stwierdził, że takich głosów nie ma.
Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań
publicznych w ramach inicjatywy lokalnej – DRUK NR 7/LIII.
Przewodniczący Rady zapytał, 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
19 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 20.
UCHWAŁA NR LIII/441/14 stanowi załącznik nr 21.
Ad. XIII. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy
Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego w roku 2015 – DRUK NR 8/LIII.
Przewodniczący Rady przedstawił stanowiska komisji do projektu uchwały.
Stanowiska komisji Rady stanowią załącznik nr 7.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, zapytał kto z radnych chciałby zabrać głos
i stwierdził, że takich głosów nie ma.
Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
w roku 2015 – DRUK NR 8/LIII.
Przewodniczący Rady zapytał, 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 20 radnych
w głosowaniu udział wzięło 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało
20 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 22.
UCHWAŁA NR LIII/442/14 stanowi załącznik nr 23.
Ad. XIV. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania
zwrotu bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności – DRUK NR 10/LIII.
Radni na komisjach otrzymali pismo wnioskodawców odstąpienia przez gminę od żądania
zwrotu bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności z dnia 25.09.2014 r.
Przewodniczący Rady przedstawił stanowiska komisji do projektu uchwały.
Stanowiska komisji Rady stanowią załącznik nr 7.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, zapytał kto z radnych chciałby zabrać głos
i stwierdził, że takich głosów nie ma.
Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty od opłaty za
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – DRUK NR 10/LIII.
Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem ww. projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 20 radnych
w głosowaniu udział wzięło 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało
20 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 24.
UCHWAŁA NR LIII/443/14 stanowi załącznik nr 25.
Ad. XV. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Gryfino
od Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości gruntowych, położonych
w obrębach ewidencyjnych: Borzym, Chwarstnica, Czepino, Drzenin, Sobiemyśl,
Sobieradz, Wełtyń II, Wirów, Żórawie, Żórawki i nr 5 m. Gryfino – DRUK NR 11/LIII.
Przewodniczący Rady przedstawił stanowiska komisji do projektu uchwały.
Stanowiska komisji Rady stanowią załącznik nr 7.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, zapytał kto z radnych chciałby zabrać głos
i stwierdził, że takich głosów nie ma.
Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Gryfino od Skarbu Państwa prawa
własności nieruchomości gruntowych, położonych w obrębach ewidencyjnych: Borzym,
Chwarstnica, Czepino, Drzenin, Sobiemyśl, Sobieradz, Wełtyń II, Wirów, Żórawie, Żórawki
i nr 5 m. Gryfino – DRUK NR 11/LIII.
Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem ww. projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 20 radnych
w głosowaniu udział wzięło 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało
20 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 26.
UCHWAŁA NR LIII/444/14 stanowi załącznik nr 27.
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Ad. XVI. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr LII/436/14 Rady Miejskiej
w Gryfinie z dnia 25 września 2014 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu
Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Gryfino w latach 2014-2018”–
DRUK NR 12/LIII.
Przewodniczący Rady przedstawił stanowiska komisji do projektu uchwały.
Stanowiska komisji Rady stanowią załącznik nr 7.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, zapytał kto z radnych chciałby zabrać głos
i stwierdził, że takich głosów nie ma.
Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie zmiany Uchwały nr LII/436/14 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 września 2014
r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem
Gminy Gryfino w latach 2014-2018”– DRUK NR 12/LIII.
Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem ww. projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 20 radnych
w głosowaniu udział wzięło 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało
20 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 28.
UCHWAŁA NR LIII/445/14 stanowi załącznik nr 29.
Ad. XVII. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w obr. 1, 2 i 3 miasta Gryfino, dla terenu cmentarza
komunalnego w obrębie nr 2 miasta Gryfino – DRUK NR 13/LIII.
Przewodniczący Rady przedstawił stanowiska komisji do projektu uchwały.
Stanowiska komisji Rady stanowią załącznik nr 7.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, zapytał kto z radnych chciałby zabrać głos
i stwierdził, że takich głosów nie ma.
Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obr. 1, 2 i 3
miasta Gryfino, dla terenu cmentarza komunalnego w obrębie nr 2 miasta Gryfino – DRUK
NR 13/LIII.
Przewodniczący Rady zapytał, 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.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 30.
UCHWAŁA NR LIII/446/14 stanowi załącznik nr 31.
Ad. XVIII. Podjęcie uchwały w sprawie studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino – w obrębie Pniewo – DRUK
NR 14/LIII.
Przewodniczący komisji przedstawili stanowiska komisji do projektu uchwały.
Stanowiska komisji Rady stanowią załącznik nr 7.
Radna Ewa De La Torre – sprawa jest bardziej skomplikowana niż nam się wydawało
podczas dyskusji na komisji i jeśli mogłabym prosić o zabranie głosu pana naczelnika
Czosnowskiego, to może to by nam ułatwiło podjęcie decyzji.
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Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji
Krzysztof Czosnowski – tak jak przekazywałem państwu informację na komisjach uchwała
w sprawie zmiany studium dotyczy w swoich podstawowych rozstrzygnięciach zmian
umożliwiających rozbudowę istniejącego zakładu produkcyjnego. Konieczność podjęcia
zmian w studium wynika z tego, że pierwotnie w dokumencie studium mieliśmy
przeznaczenie terenów pod funkcję zabudowy zagrodowej na terenach przylegających do
istniejącego zakładu produkcyjnego oraz urządzenia energetyczne. Z uzgodnień, jakie firma
Jurging poczyniła z ENEA wynika, że istnieje możliwość likwidacji nasłupowej stacji
transformatorowej, która jest zlokalizowana przy zakładzie i umożliwi to rozbudowę
i zmodernizowanie tego zakładu, stąd zaproponowane zmiany w przeznaczeniu w studium.
Na komisji padały pytania i wątpliwości dotyczące kwestii zmian w samym projekcie
studium, które się pojawiły, a dotyczyły sposobu odprowadzania ścieków. Tam się pojawia
zapis, który został wymuszony poprzez opinię sanepidu, tzn. zapis dający możliwość
odprowadzania ścieków na terenach, na których przewidywana jest budowa lub w dalszym
etapie rozbudowa systemów sieci kanalizacji sanitarnej, budowa szczelnych zbiorników
bezodpływowych. Tak jak mówiłem, to był wymóg, który został wprowadzony do studium,
natomiast jest duża uchwała w postaci przystąpienia do aktualizacji studium, gdzie całe
kwestie związane z systemem kanalizacyjnym na terenie Gminy Gryfino będą zmieniane,
korygowane, uaktualniane tak, jak wszystkie inne zapisy w całej procedurze studium.
Wątpliwości, które pojawiały się podczas komisji o możliwości wprowadzenia pewnych
zapisów na tym etapie tej uchwały punktowej nie są możliwe do wprowadzenia w takim
kształcie, żeby to zrobić na etapie tej uchwały, jedynie faktycznie można byłoby wypracować
pewne zapisy, które i tak będą musiały być wypracowane w związku ze zmianami chociażby
obszaru aglomeracji Gryfino i systemu kanalizacyjnego i miejscowości, które będą wchodziły
w układ kanalizacyjny do zmian w dużej procedurze zmiany studium. Tutaj, w tej punktowej
zmianie te rzeczy, które znalazły się jako zmiany wynikały, tak jak mówiłem, z uzgodnień
i opinii poszczególnych uzgadniających, m.in. Sanepidu.
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat – jak powiedział pan Czosnowski
wszystko będzie można jeszcze skorygować przy ogólnym studium dla całej gminy,
natomiast tej uchwały nie wycofamy z tego względu, że chodzi o czas realizacji inwestycji
rozbudowy tego zakładu. Dlatego też proszę o pozytywne zaopiniowanie tej uchwały z uwagi
na to, że to przyspieszy przynajmniej o pół roku realizację inwestycji, jaką planuje firma.
Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – firma, która się ubiega o zmianę studium jest
tutaj poza wszelką dyskusją i spór nie dotyczy zapisów związanych z jej funkcjonowaniem.
Tu rada co do zasady akceptuje te zapisy w pełni. Problem jest zupełnie gdzie indziej,
Problem polega na tym, że pojawia się zapis dotyczący wielu miejscowości w Gminie
Gryfino, który ogranicza możliwość przeprowadzania odprowadzania ścieków wyłącznie do
zbiorników bezodpływowych, a nie do mikrooczyszczalni i jeśli uchwalimy taki zapis to na
wielu terenach Gminy Gryfino nie będzie można przyjmować planów miejscowych, nie
będzie można określać sposobu odprowadzenia ścieków do mikrooczyszczalni do czasu
uchwalenia dużego dokumentu co z doświadczeń pracy Rady trwa i może potrwać lata. Nie
twierdzę, że mnóstwo lat, ale może potrwać lata. Próbowaliśmy wypracować w tym zakresie
kompromis polegający na powrocie do poprzedniego stanu, który nie wprowadzałby tego
ograniczenia i wydawało mi się, że to jest kompromis najrozsądniejszy, bo załatwia sprawę
firmy Jurging i jednocześnie nie ogranicza mieszkańców w ich potencjalnych inwestycjach.
Chciałem także zwrócić uwagę, że jeżeli chodzi o opinię Sanepidu to procedura jest taka – to
nie Sanepid wytycza nam sposoby określania studium, tylko opiniuje propozycje, które im
przedkładamy i gdybyśmy im przedłożyli propozycje w innym brzmieniu np. z
mikrooczyszczalniami to nie sądzę, żeby Sanepid uznał tą drugą pod względem hierarchii
metodę odprowadzenia ścieków za wadliwą. Stąd mając świadomość jaka jest procedura
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uchwalania zmian przy uchwalaniu studium i wiedząc, że tak naprawdę w zasadzie tylko ta
propozycja, która padła na komisji mogłaby teoretycznie pójść poza uzgodnieniami myślę, że
o tym moglibyśmy porozmawiać, natomiast o zablokowaniu budowy mikrooczyszczalni na
terenie gminy na nieznany czas, tak naprawdę to jest to działanie ryzykowne.
Radna Elżbieta Kasprzyk – ja niestety w tym kształcie nie mogę glosować za przyjęciem tej
uchwały. Wielokrotnie przerabialiśmy ten temat, była wielka wojna o dopisanie
alternatywnego odprowadzania ścieków poprzez pozwolenie na budowę mikrooczyszczalni
przy uchwalaniu planu dla miejscowości Żórawie. Udało się to przeprowadzić, wiemy jakie
problemy podobny zapis w studium powodował przy uchwalaniu planu miejscowego dla
Pniewa, a teraz chcemy zafundować taki zapis miejscowościom: Krzypnica, Krajnik, Nowe
Czarnowo, Pniewo, Żórawki, Wełtyń, Chwarstnica, Borzym, Chlebowo, Sobieradz,
Mielenko. Nie ma na to mojej zgody i bardzo proszę moich kolegów i koleżanki radne
o jeszcze raz zastanowienie się przed podjęciem decyzji, bo później będziemy mieli wielki
problem z mieszkańcami dużej części gminy.
Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - panie Burmistrzu, tak jak moi przedmówcy,
co do wspierania firmy Jurging we wszystkich działaniach rozbudowujących firmę,
tworzących miejsca pracy, my nie mamy żadnych wątpliwości, ale przez pewne
niedogodności, które tutaj w planowaniu zrobiono to np. zgłosił się do mnie mieszkaniec
Pniewa, który posiada działkę ponad 1 ha, nieskanalizowaną, między Pniewem, a Nowym
Czarnowem i mówi – dlaczego ja na tak dużej działce, gdzie mam zasadzony las nie mogę
zrobić mikrooczyszczalni? My jak najszybszą ścieżką musimy umożliwić ludziom z terenu
Gminy Gryfino możliwość funkcjonowania mikrooczyszczalni. Wielokrotnie byłem
w Szwecji, widziałem duże osiedla z mikrooczyszczalniami i naprawdę te mikrooczyszczalnie
w kraju, który przoduje pod względem ochrony środowiska przy morzu, przy jeziorach
funkcjonują, a u nas się robi zupełnie niepotrzebne blokady, idzie się często w drogie
rozwiązania zamiast zaufać ludziom i doprowadzić do tego, aby te dziurawe szamba, albo
nawet w miejscowościach, gdzie ja znam kilka domostw gdzie w ogóle nie ma szamb. Tak
jest niestety, więc idąc firmie Jurging na rękę przełóżmy tą sprawę na praktycznie miesiąc,
w następnym rozdaniu pójdziemy w kierunku takim, żeby ten problem rozwiązać globalnie,
bo inaczej jest niebezpieczeństwo, że Rada na tym etapie zagłosuje przeciwko.
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat – panie Przewodniczący, w związku
z tym, że dzisiaj jest taka sesja pokojowa, wycofuję tą uchwałę.
Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn poddał pod głosowanie zmianę porządku obrad
polegająca na wycofaniu z porządku pkt. XVIII Podjęcie uchwały w sprawie studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino –
w obrębie Pniewo – DRUK NR 14/LIII.
Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem ww. wniosku Burmistrza.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 20 radnych
w głosowaniu udział wzięło 20 radnych. Za przyjęciem zmiany porządku obrad głosowało 18
radnych, przy 2 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek został przyjęty.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 32.
Ad. XIX. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok –
DRUK NR 15/LIII.
Przewodniczący komisji przedstawili stanowiska komisji do projektu uchwały.
Stanowiska komisji Rady stanowią załącznik nr 7.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
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Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – panie Burmistrzu, na komisji wywiązała się
w związku z tą uchwałą dosyć ciekawa dyskusja, nawet nie jakaś konfrontacyjna, tylko
merytoryczna, dotyczyła przede wszystkim przyłączy energetycznych w strefie i chciałem
żebyśmy przez chwile tą sprawą zainteresowali Radę, być może też przyszła Rada i kolejny
Burmistrz będą o tym zmuszeni rozmawiać. Stan faktyczny jest taki, że w strefie to my
wybudowaliśmy tak naprawdę przyłącze, sieć energetyczną. Wyraziłem swoją wątpliwość
opierając się na osobistym doświadczeniu zawodowym, czy podmiot inny niż wymieniony
w ustawie prawo energetyczne, jako przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą
w zakresie wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej może świadczyć bez
koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki jakiekolwiek usługi związane
z dystrybucją energii elektrycznej i moje doświadczenie zawodowe podpowiada, że nie może.
Po prostu nie może tego robić, zabrania mu tego prawo. W związku z tym chciałem pana
zapytać, czy macie wypracowany model przekazania tego majątku przedsiębiorstwu
energetycznemu wymienionemu w prawie energetycznym jako właściwemu do prowadzenia
tego typu działalności i jaki to będzie model? Czy to będzie sprzedaż tego majątku, czy to
będzie jego dzierżawa, czy to będzie jego użyczenie? Co by się z tym wiązało? Wiązałyby się
z tym pożytki dla gminy polegające na ustanowieniu służebności, ponieważ jak stwierdził pan
naczelnik sieć energetyczna znajduje się na naszym gruncie, w naszych drogach, a jeśli
znajduje się na naszym gruncie i w naszych drogach mielibyśmy słuszne prawo do
ustanowienia służebności. Na razie sytuacja jest taka, że zamówiliśmy do strefy moc
w wysokości 4 MW. Pozwoliłem sobie skrytykować to zamówienie, jako przedwczesne
i niewłaściwe, ponieważ praktyka z kolei jest taka, że przedsiębiorstwa energetyczne,
u których kontrahent zamawia energie załóżmy na 1 MW i jeśli mają możliwości techniczne
przesłania większej ilości energii to nie znam takiego przedsiębiorstwa energetycznego,
a znam w zasadzie wszystkie poważne przedsiębiorstwa energetyczne w kraju, które na
wniosek odbiorcy nie podwoiły, nie potroiły, albo nie zwiększyłyby czterokrotnie mocy
zamówionej, jeżeliby miały taką możliwość techniczną. Płacimy dzisiaj za 4 MW do strefy
w moim przekonaniu niepotrzebnie, moglibyśmy uniknąć w znacznej części tych kosztów, ale
nawet jeśli z jakiś powodów uznaliście, że 4 MW są potrzebne, bo przyjdzie inwestor, który
od razu będzie potrzebował np. 2 MW to sprawa przekazania majątku i sprawa ustanowienia
służebności jest priorytetem, bo wtedy jest przepływ pieniądza w drugą stronę, a tego nie ma.
Uchwała tak naprawdę jest związana z czymś zupełnie innym, jest związana z tym, że
w strefie doszło do aktów wandalizmu i rozkradzenia części naszego majątku. To jest
zjawisko niepokojące, ale proszę zwrócić uwagę, że to wszystko, co powiedziałem przed
chwilą byłoby problemem zakładu energetycznego, gdybyśmy dokonali odpowiednich
czynności. Nie zrobiliśmy tego, musimy dzisiaj szukać rozwiązania dla sytuacji, w której ktoś
po prostu nas brutalnie okradł. A propos strefy jeszcze jedna sprawa, ponieważ akurat
w Radzie mamy pracownika zakładu energetycznego Jarosława Kardasza, który posiada
dosyć dużą wiedzę, to jest stosunkowo ważna sprawa, bo kosztuje nas dużo pieniędzy,
okazuje się, proszę mnie sprostować jeśli jest inaczej, że my de facto do strefy przy obecnym
systemie elektroenergetycznym w tej części fizycznie nie jesteśmy w stanie „wepchnąć”
4 MW, a jeżeli nie jesteśmy w stanie „wepchnąć” 4 MW, to nie ma sensu ich zamawiać. Ja
opieram się tutaj na informacji, którą pozyskałem do Jarka, nie znam tego systemu z tej
konkretnej rzeczy, natomiast on się tym na co dzień zajmuje, więc ma wiedzę z pierwszej
ręki. Może podyskutujmy przez chwilę na ten temat jak jest w istocie.
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat – jak prowadziliśmy rozmowę z ENEA,
określiliśmy potrzeby parku na 4 MW, wtedy ENEA powiedziała, że jest możliwość
przesłania z istniejącej linii sieci 4 MW do parku i żeby zabezpieczyć się, żeby inny jakiś
podmiot się nie podłączył i żeby nie trzeba było budować całkiem oddzielnej linii do parku
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przemysłowego zdecydowaliśmy się zamówić te 4 MW. Te 4 MW muszą być tylko
i wyłącznie dla parku, nie wolno przyłączyć innego podmiotu.
Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – dla większości osób to są sprawy
skomplikowane i trudne, ale umowa przyłączeniowa, a umowa handlowa to są dwie różne
rzeczy, dwie różne kwestie, bo to, że zamówiliście 4 MW to w porządku, natomiast my
rozmawiamy jeszcze o tej drugiej kwestii – handlowej.
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat – w związku z tym, że jest to temat
bardzo szeroki myślę, że trzeba byłoby dużo więcej czasu poświęcić, żeby te wszystkie
problemy omówić, natomiast my przez najbliższe 5 lat możemy użyczyć tylko nieodpłatnie,
nie możemy pozbyć się tego majątku.
Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – ale można go np. wydzierżawić. Dlaczego
nie?
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat – te same pytania dotyczą nabrzeża.
Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – ale panie Burmistrzu, ja nie twierdzę, że wy
jesteście w jakimś bardzo twardym błędzie, ale mamy taki stan, że być może umowy, które
nas wiążą nie pozwalają nam w żaden sposób przekazać majątku, ale z drugiej strony prawo
energetyczne tylko określonym podmiotom daje prawo świadczenia usług dystrybucyjnych.
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat – każda firma, która będzie realizowała
swoją inwestycję w parku będzie realizowała i będzie zawierała umowy nie bezpośrednio
z gminą, tylko bezpośrednio z ENEA.
Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – a energia, którędy przepłynie do nich?
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat – przepłynie naszymi przyłączami
energetycznymi.
Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – a kto weźmie opłatę przesyłową?
głos z sali – ENEA.
Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – z jakiego powodu ENEA weźmie na nie
swoim majątku opłatę przesyłową?
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat – trzeba dokładnie wczytać się w zapisy
umowy. Będzie to umowa użyczenia.
Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – jeżeli będzie umowa użyczenia, to jest inny
stan.
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat – tak samo umowa użyczenia była cały
czas, gdy rozbudowaliśmy przy pomocy środków unijnych oczyszczalnię ścieków i to co
zostało rozbudowane przez 5 lat było jako forma użyczenia dla PUK-u. Też nie mogliśmy
tego majątku przekazać dla PUK-u albo innej firmie.
Radny Jarosław Kardasz – ja też w kwestii wyjaśnienia, żeby nie zabrzmiało, że na
wszystkim się znam, powiem, że była dyskusja na temat czy gmina może sprzedawać energię,
czy nie, wywiązała się między mną a Pawłem. Ja nadal twierdzę, że może, bo jeżeli sieć jest
gminy, więc może jak gdyby refakturować tą energię mając swój pomiar po stronie średniego
napięcia, to nie jest też jakiś problem w energetyce. Na takiej zasadzie działa bardzo dużo
firm – na jednym terenie jest trafostacja, która jest własnością jakiejś innej firmy, ta firma
bierze od nas prąd, a swoim podmiotom wewnętrznym odsprzedaje energię. To nie jest
problem. Myślę, że te 5 lat spokojnie wytrzymamy i nie jest potrzebna żadna koncesja do
tego.
Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – muszę powiedzieć, że nie zgodziłem się
z tobą na komisji, jestem konsekwentny w tym niezgadzaniu, ale zostawmy może ten
problem, bo to są dywagacje między nami, natomiast ja chętnie szkolenie dyrektorowi z ENEI
zrobię w tym zakresie.
Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok – DRUK NR 15/LIII.
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Przewodniczący Rady zapytał, 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
7 radnych, przy 1 głosie przeciwnym i 11 głosach wstrzymujących się.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 33.
UCHWAŁA NR LIII/447/14 stanowi załącznik nr 34.
Ad. XX. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok –
DRUK NR 16/LIII.
Przewodniczący komisji przedstawili stanowiska komisji do projektu uchwały.
Stanowiska komisji Rady stanowią załącznik nr 7.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, zapytał kto z radnych chciałby zabrać głos
i stwierdził, że takich głosów nie ma.
Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok – DRUK NR 16/LIII.
Przewodniczący Rady zapytał, 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
6 radnych, przy 11 głosach przeciwnych i 3 głosach wstrzymujących się.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała nie została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 35.
Ad. XXI. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok –
DRUK NR 17/LIII.
Przewodniczący Rady przedstawił stanowiska komisji do projektu uchwały.
Stanowiska komisji Rady stanowią załącznik nr 7.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, zapytał kto z radnych chciałby zabrać głos
i stwierdził, że takich głosów nie ma.
Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok – DRUK NR 17/LIII.
Przewodniczący Rady zapytał, 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 przeciwnym. Głosów wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 36.
UCHWAŁA NR LIII/448/14 stanowi załącznik nr 37.
Rada Miejska uhonorowała Zastępcę Komendanta Straży Miejskiej w Gryfinie Arkadiusza
Rybickiego, który podczas pełnienia służby uratował dziecko.
Ad. XXII. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok –
DRUK NR 18/LIII.
Przewodniczący Rady przedstawił stanowiska komisji do projektu uchwały.
Stanowiska komisji Rady stanowią załącznik nr 7.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, zapytał kto z radnych chciałby zabrać głos
i stwierdził, że takich głosów nie ma.
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Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok – DRUK NR 18/LIII.
Przewodniczący Rady zapytał, 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
19 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 38.
UCHWAŁA NR LIII/449/14 stanowi załącznik nr 39.
Ad. XXIII. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej
podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gryfino na rok 2015 – DRUK
NR 19/LIII.
Radni przed sesją otrzymali opinię Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej do projektu uchwały
– załącznik nr 40.
Przewodniczący komisji przedstawili stanowiska komisji do projektu uchwały.
Stanowiska komisji Rady stanowią załącznik nr 7.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radna Elżbieta Kasprzyk – widzę, że zgadzamy się tym razem, czyli członkowie komisji
Budżetu i Komisji Rewizyjnej z opinią Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej. Izba Rolnicza
negatywnie zaopiniowała przedłożony Radzie Miejskiej projekt, wskazując na trudną sytuację
rolników, wnioskują o obniżenie ceny skupu żyta do celów wyliczenia podatków rolnego. Ja
chcę jeszcze dodać, że w porównaniu z ceną skupu żyta w roku 2014 i planowaną w roku
2015 to jest ponad 7 zł, dlatego też panie Burmistrzu uważam, że uczciwie byłoby o tyle też
obniżyć stawkę za kwintal ceny skupu żyta, czyli ustalić ją na wysokości 40 zł.
Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – proponuję panie Przewodniczący, jeśli
można o 5 minut przerwy w tej sprawie i może wypracujemy jakiś rozsądny kompromis.
Przewodniczący Rady ogłosił 10-minutową przerwę w obradach Rady.
Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady.
Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych Iwona Szymańska-Ciepłucha –
utrzymanie stawki w obecnej kwocie stanowi obciążenie dla gospodarstw rolnych, czyli
takich, gdzie obszar gospodarstwa jest powyżej 1 ha na poziomie 117,50 zł za hektar,
natomiast dla pozostałych posiadaczy gruntów rolnych jest to kwota 235 zł od hektara
ustalana proporcjonalnie do wielkości posiadanych gruntów rolnych. Przyjęcie przez państwa
obniżonej stawki, tak jak padła propozycja obniżenia o 7 zł, czyli o tyle, o ile została
obniżona maksymalna kwota, to wówczas stanowi 100 zł i 200 zł odpowiednio. Ogółem
stanowiłoby to 130.000 zł mniej przy osobach fizycznych i 70.000 zł mniej przy osobach
prawnych, czyli łącznie 200.000 zł mniej.
Radny Zenon Trzepacz – w imieniu grupy radnych, która w czasie przerwy próbowała
znaleźć kompromis zgłaszam propozycję obniżenia tej stawki o 1 zł.
Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - wyłączam się z tego głosowania, ponieważ
jestem posiadaczem niewielkiego gospodarstwa rolnego, wobec tego nie będę w tej sprawie
głosował i obniżał sobie płaconych podatków.
Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn poddał pod głosowanie wniosek radnego Zenona
Trzepacza o obniżenie średniej ceny skupu żyta do 46 zł.
Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem ww. wniosku.
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W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 20 radnych
w głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 12 radnych, przy
7 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek został przyjęty.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 41.
Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku
rolnego na obszarze Gminy Gryfino na rok 2015 – DRUK NR 19/LIII wraz z przyjętą
poprawką do projektu uchwały.
Przewodniczący Rady zapytał, 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 6 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 42.
UCHWAŁA NR LIII/450/14 stanowi załącznik nr 43.
Ad. XXIV. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok –
DRUK NR 20/LIII.
Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - komisje nad tym drukiem nie obradowały,
w związku z tym proszę o zabranie głosu panią Skarbnik
Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk – zmiany do budżetu, które są tu państwu
przedstawione wpłynęły do nas już po wysłaniu materiałów dla państwa. Przedstawiamy
państwu w tej uchwale zmianę dotyczącą zakończenia projektu realizowanego przez Ośrodek
Pomocy Społecznej. Jest to program „Minimalizacja wykluczenia społecznego w Powiecie
Gryfińskim” i ta mała zmiana w kwocie 464 zł, zmiana klasyfikacji jest nieodzowna do tego,
żeby w końcowym efekcie rozliczyć już ten projekt, który dobiegł końca, a terminowość jego
rozliczenia jest do połowy grudnia. W związku z tym jest prośba aby te zmiany zostały tutaj
uwzględnione. Drugą kwotę - 1000 zł otrzymała Szkoła Podstawowa nr 2 jako darowiznę
i w związku z tym, że była dokonywana również ta uchwała, chcemy, żeby szkoła mogła
sobie tą darowiznę do końca roku budżetowego 2014 wykorzystać na cele, na jakie została
złożona darowizna.
Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok – DRUK NR 20/LIII.
Przewodniczący Rady zapytał, 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.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 44.
UCHWAŁA NR LIII/451/14 stanowi załącznik nr 45.
Ad. XXV. Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych w 2014 roku.
Analiza oświadczeń majątkowych Burmistrza i Przewodniczącego Rady przeprowadzona
przez Wojewodę Zachodniopomorskiego stanowi załącznik nr 46 do protokołu.
Analiza oświadczeń majątkowych radnych sporządzona przez Przewodniczącego Rady
Miejskiej w Gryfinie stanowi załącznik nr 47.
Analiza oświadczeń majątkowych sporządzona przez Burmistrza Miasta i Gminy stanowi
załącznik nr 48.
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Przewodniczący Rady poinformował, że wszyscy radni wywiązali się z obowiązku złożenia
oświadczeń.
Ad. XXVI. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady
Informacja stanowi załącznik nr 49.
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat – każdy z państwa otrzymał
sprawozdanie, ja się tylko ograniczę do sprawy najważniejszej, dzisiaj poruszanej dotyczącej
ul. Pomorskiej i Flisaczej. Ul. Pomorska – dotrzymaliśmy wszystkich terminów, które
państwo sobie zapisaliście, w tej chwili otworzyliśmy oferty. Jak państwo pamiętacie
zaplanowaliśmy na to zadanie 2,5 mln zł w planie wieloletnim, natomiast wpłynęły
następujące oferty: pierwsza na 1.400.000 zł, druga oferta na 1.300.000 zł, trzecia na
1.896.000 zł, czwarta na 1.556.000 zł i piąta na 1.458.000 zł. Najtańsza oferta jest na kwotę
1.287.810 zł, najdroższa oferta jest na 1.896.437 zł. Teraz trwa sprawdzanie ofert, jeżeli będą
spełnione warunki, to wtedy przetarg wygrałaby firma najtańsza na 1.287.810 zł, do tego
trzeba doliczyć koszty obsługi całej inwestycji, także w 1.400.000 zł powinniśmy się zmieścić
z ul. Pomorską. Umowa zostanie podpisana po sprawdzeniu ofert, w tej chwili oczekujemy,
czy nie będzie odwołań od ustaleń komisji, później nastąpi wybranie wykonawcy, później
oczekiwanie na odwołania, następnie podpisanie umowy, a więc tak wygląda sprawa
odnośnie przetargu. Odnośnie wybudowania oświetlenia w tym roku w dniu 22 października,
a więc jeszcze trzeba poczekać 14 dni, aż się uprawomocni decyzja starostwa, jest
przeniesiona decyzja o pozwoleniu na budowę na firmę ENEOS, także jak minie 14 dni od 22
października, wtedy będzie mógł wykonawca wejść na budowę oświetlenia przy
ul. Pomorskiej. W sprawie ul. Flisaczej jest zlecona aktualizacja projektu i projekt będzie
zaktualizowany myślę, ze gdzieś w połowie grudnia. Na ul. Flisaczą mamy podpisaną umowę
z ENEOS, ale wtedy dopiero będziemy mogli przenieść pozwolenie na budowę, jak będzie
zaktualizowany projekt.
Przewodniczący Rady zapytał czy radni zgłaszają uwagi i zapytania do informacji
i stwierdził, że takich głosów nie ma.
Ad. XXVII. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. III.
Burmistrz Miasta i Gminy poinformował, że radni otrzymają odpowiedzi na interpelacje na
piśmie.
Ad. XXVIII. Wolne wnioski i zakończenie sesji.
Radna Janina Nikitińska – w związku z tym, że postanowiłam nie kandydować w następnej
kadencji, chciałam dać szansę innym, może młodym, żeby mieli szansę w następnych
wyborach, chciałam wszystkim państwu podziękować za współpracę – panu
Przewodniczącemu, panu Burmistrzowi, wszystkim pracownikom Urzędu miasta i Gminy,
sołtysom, ale chciałam w szczególności podziękować radnym oraz paniom z Biura Obsługi
Rady. Serdecznie dziękuję, a wszystkim radnym i kandydatom na burmistrza życzę sukcesu
w wyborach. Wszystkiego dobrego.
Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - w imieniu Rady dziękuję pani radnej Janinie
Nikitińskiej za dotychczasową owocną pracę, za zaangażowanie w sprawy społeczne
i wszystkie inne związane z obowiązkami radnego. Chcieliśmy pani naprawdę bardzo
serdecznie podziękować i prosić o to, aby się pani w sprawy społeczne Gminy Gryfino
w dalszym ciągu włączała, nawet nie będąc radną. Wysoka Rado, myślę, że to co powiedziała
pani Janina Nikitińska możemy wszyscy wyrazić i przyłączyć się do tych podziękowań
i skierować je do pana Burmistrza, do wszystkich pracowników Urzędu Miasta i Gminy,
wszystkich sołtysów, do redaktorów, dziennikarzy lokalnych gazet, którzy zawsze wnikliwie
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wnikali we wszystkie sprawy Gminy Gryfino. Ja nie wykluczam, że ta sesja nie będzie
kończyła naszej kadencji, bo być może jeszcze raz w tej kadencji przed 16 listopada się
spotkamy, dlatego rezerwujemy sobie możliwość jeszcze wypowiedzenia dodatkowych słów.
Radny Zenon Trzepacz – ja chciałbym przede wszystkim podziękować członkom Komisji
Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna odbyła 102 posiedzenia, jest to chyba rekord, ale lepiej żeby
nikt takich rekordów nie musiał w przyszłości pobijać, bo na pewno byłoby inaczej, łatwiej
w naszej gminie gdyby tych spraw, problemów, skarg było mniej. Mam nadzieję, że nowa
Rada, nowe władze samorządowe poprawią te rzeczy, które może czasami były niezbyt do
końca dopięte, żeby sobie ułatwiać pracę w urzędzie i żeby mieszkańcy byli bardziej
zadowoleni z naszego samorządu, a do wszystkich startujących mam apel, prośbę –
17 listopada dalej będziemy się spotykać, dalej będziemy przechodzić obok siebie, żebyśmy
mieli dla siebie szacunek, żebyśmy się nie zniżyli do pewnego poziomu, który ma już miejsce
niestety, z przykrością muszą stwierdzić i to koledzy, którzy razem pracowali, którzy robili
różne ciekawe rzeczy w tej chwili poróżnili się tak, że można powiedzieć na zabój. Szanowni
państwo, nie róbcie tego.
Radna Ewa De La Torre – chciałam powiedzieć, że oprócz tego, że wszyscy sobie za
wszystko dziękujemy to ja chciałam szczególnie podziękować kobietom, które pracują
w szczególnym wydziale, który wymaga olbrzymiego dystansu do pewnych spraw
i olbrzymiej cierpliwości i tymi kobietami, które pracują w Biurze Obsługi Rady, które
najściślej współpracują z radnymi są panie obecne tutaj na sali: pani Alicja Kowalska, pani
Agnieszka Grzegorczyk, pani Edyta Matyszczyk i pani Joanna, która zaniknęła
w międzyczasie. W związku z tym, w imieniu naszych klubów, ale myślę, że tutaj wszyscy
państwo tez mogliby to wyrazić, chciałabym, żeby te panie zostały wyciągnięte z tła
i chciałam im serdecznie w naszym wspólnym imieniu podziękować.
Ja chciałam tylko powiedzieć, że to są moje takie prywatne, osobiste kandydatki do
pokojowej nagrody Nobla za cierpliwość.
Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - chciałbym tylko przypomnieć, że jeszcze
w Biurze Obsługi Rady pracowała pani Olga, której również w imieniu Rady dziękujemy.
Radny Kazimierz Fischbach – ja pozwolę sobie też podziękować. Po przepracowaniu 26 lat
jako radny miasta i gminy Gryfino, pracowałem z czterema burmistrzami, oprócz Burmistrza
Urbańskiego, jeszcze kiedy w gminie nie był burmistrz, a naczelnik. Serdecznie wszystkim
dziękuję, przez tyle lat różnej współpracy z różnymi naczelnikami, z różnymi pracownikami
serdecznie dziękuję. Postanowiłem już więcej nie kandydować, bo uważam, że ćwierćwiecze
to już wystarczy, nich teraz pracę zaczną młodzi. Serdecznie dziękuję, panie Przewodniczący,
dziękuję panie Burmistrzu, dziękuje wszystkim radnym, a tym, którzy kandydują na radnych
życzę, aby zostali wybrani i aby dalej służyli temu samorządowi. Dziękuję bardzo wszystkim.
Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - panie Kazimierzu, ja tylko przypominam, że
w Gminie Gryfino jest miejsce i dla młodych i tych w średnim wieku, ale również emerytów,
bo ich doświadczenia są wyjątkowo cenne dla lokalnej społeczności.
Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – dzisiaj jest dzień pożegnań, to jest też moje
pożegnanie z Radą Miejską w Gryfinie. Chciałem podziękować panu Przewodniczącemu
Sawarynowi, panu Przewodniczącemu Skrzypińskiemu, wszystkim radnym, z którymi
miałem przyjemność współpracować, także tym z którymi współpraca zwłaszcza
w poprzedniej kadencji była bardzo trudna. Chciałem podziękować także naczelnikom, którzy
wykazywali się cierpliwością, gościom zaproszonym, którzy często wnosili ciekawe
informacje do życia samorządowego, chciałem także poprosić tych których w sporach
politycznych, czy w sporach merytorycznych mogłem swoją ekspresją urazić, życzę państwu
sukcesów zawodowych, życzę państwu dobrej, spokojnej pracy. Kandydatom wszelkich
szczebli na wszelkie funkcje i stanowiska życzę spokojnej, merytorycznej, dobrej kampanii
i docenienia przez wyborców. Wszystkiego dobrego.
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Przewodniczący Rady odczytał pismo CARITAS z dnia 15.10.2014 r. - załącznik nr 50.
Ponieważ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad
został wyczerpany i zamknął obrady LIII 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 LII sesji - załącznik nr 5
6/ Wydruk wyników głosowania za przyjęciem zmiany porządku obrad sesji - załącznik
nr 6
7/ Stanowiska komisji Rady - załącznik nr 7
8/ Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,
nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Borzym załącznik nr 8
9/ UCHWAŁA NR LIII/437/14 - załącznik nr 9
10/ Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Gryfino za rok szkolny
2013/2014 – załącznik nr 10
11/ Nowa strona 9. informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Gryfino za rok
szkolny 2013/2014 – załącznik nr 11
12/ Raport z badania jakości współpracy Miasta i Gminy Gryfino i organizacji
pozarządowych w oparciu o Lokalny Indeks jakości Współpracy celem przedłożenia
Radzie Miejskiej – załącznik nr 12
13/ Informacja Przewodniczącego Rady o działalności Rady Miejskiej w Gryfinie od
1 stycznia 2014 r. do 28 października 2014 r. - załącznik nr 13
14/ Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyjęcia
sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady od 1 stycznia do 28 października 2014
roku - załącznik nr 14
15/ UCHWAŁA NR LIII/438/14 - załącznik nr 15
16/ Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały
nr XXII/193/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia
trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości
wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Gryfino dla niepublicznych przedszkoli
prowadzonych na terenie Gminy Gryfino - załącznik nr 16
17/ UCHWAŁA NR LIII/439/14 - załącznik nr 17
18/ Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały
nr XXX/262/13 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia
trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości
wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Gryfino dla innych form wychowania
przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Gryfino - załącznik nr 18
19/ UCHWAŁA NR LIII/440/14 - załącznik nr 19
20/ Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie określenia trybu
i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach
inicjatywy lokalnej - załącznik nr 20
21/ UCHWAŁA NR LIII/441/14 - załącznik nr 21
22/ Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyjęcia
Rocznego programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz
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innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2015 załącznik nr 22
23/ UCHWAŁA NR LIII/442/14 - załącznik nr 23
24/ Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności - załącznik nr 24
25/ UCHWAŁA NR LIII/443/14 - załącznik nr 25
26/ Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na nabycie przez Gminę Gryfino od Skarbu Państwa prawa własności
nieruchomości gruntowych, położonych w obrębach ewidencyjnych: Borzym,
Chwarstnica, Czepino, Drzenin, Sobiemyśl, Sobieradz, Wełtyń II, Wirów, Żórawie,
Żórawki i nr 5 m. Gryfino - załącznik nr 26
27/ UCHWAŁA NR LIII/444/14 - załącznik nr 27
28/ Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany
Uchwały nr LII/436/14 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 września 2014 r. w sprawie
przyjęcia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy
Gryfino w latach 2014-2018” - załącznik nr 28
29/ UCHWAŁA NR LIII/445/14 - załącznik nr 29
30/ Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obr. 1, 2 i 3 miasta Gryfino, dla
terenu cmentarza komunalnego w obrębie nr 2 miasta Gryfino - załącznik nr 30
31/ UCHWAŁA NR LIII/446/14 - załącznik nr 31
32/ Wydruk wyników głosowania za przyjęciem zmiany porządku obrad sesji - załącznik
nr 32
33/ Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmian budżetu
Gminy Gryfino na 2014 rok - załącznik nr 33
34/ UCHWAŁA NR LIII/447/14 - załącznik nr 34
35/ Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmian budżetu
Gminy Gryfino na 2014 rok - załącznik nr 35
36/ Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmian budżetu
Gminy Gryfino na 2014 rok - załącznik nr 36
37/ UCHWAŁA NR LIII/448/14 - załącznik nr 37
38/ Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projekt uchwały w sprawie zmian budżetu
Gminy Gryfino na 2014 rok - załącznik nr 38
39/ UCHWAŁA NR LIII/449/14 - załącznik nr 39
40/ Opinia Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej do projektu uchwały w sprawie obniżenia
średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze
Gminy Gryfino na rok 2015 – załącznik nr 40
41/ Wydruk wyników głosowania za przyjęciem wniosku radnego Zenona Trzepacza do
projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę
obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gryfino na rok 2015 - załącznik nr 41
42/ Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie obniżenia
średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze
Gminy Gryfino na rok 2015 - załącznik nr 42
43/ UCHWAŁA NR LIII/450/14 - załącznik nr 43
44/ Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmian budżetu
Gminy Gryfino na 2014 rok - załącznik nr 44
45/ UCHWAŁA NR LIII/451/14 - załącznik nr 45
46/ Analiza oświadczeń majątkowych Burmistrza i Przewodniczącego Rady przeprowadzona
przez Wojewodę Zachodniopomorskiego - załącznik nr 46
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47/ Analiza oświadczeń majątkowych radnych sporządzona przez Przewodniczącego Rady
Miejskiej w Gryfinie - załącznik nr 47
48/ Analiza oświadczeń majątkowych sporządzona przez Burmistrza Miasta i Gminy załącznik nr 48
49/ Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
i z wykonania uchwał Rady - załącznik nr 49
50/ Pismo CARITAS z dnia 15.10.2014 r. - załącznik nr 50.

Protokół sporządziła:
inspektor

Agnieszka Grzegorczyk

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mieczysław Sawaryn

*) – 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 i Burmistrza.
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