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PROTOKÓŁ NR XII/19 
z XII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie 

w dniu 26 września 2019 r. 
 
 
 
Sesja rozpoczęła się  o godz. 1000 i trwała do godz. 1210. 
 
Listy obecności radnych stanowią załącznik nr 1 i załącznik nr 2. 
Radni nieobecni: 
- Jerzy Piasecki  
 
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. Radca prawny Łukasz Korejwo  
6. Sołtysi wg listy obecności – załącznik nr 3 
7. Zaproszeni goście wg listy obecności – załącznik nr 4. 
 
Ad. I. Sprawy regulaminowe. 
 
1/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 
 
Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Gryfinie Rafał Guga. Przywitał 
burmistrza, zastępców burmistrza, skarbnik, sekretarz, naczelników, pracowników urzędu, 
sołtysów, kierowników jednostek gminy i wszystkich zgromadzonych na sesji.  
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził kworum. Na stan Rady  
21 osób według listy obecności w posiedzeniu uczestniczyło 19 radnych. 
Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji i projektami uchwał – 
załącznik nr 5. 
 
2/ przyjęcie protokołu z XI sesji. 
Przewodniczący Rady zapytał czy radni zgłaszają uwagi do protokołu. W związku  
z brakiem uwag przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z XI sesji. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 17 radnych,  
w głosowaniu wzięło udział 16 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 15 radnych, 
przy 1 głosie wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było. 
Przewodniczący odczytał wyniki głosowania i stwierdził, że protokół został przyjęty. 
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 6. 
 
Ad. II. Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Rafał Guga - mamy kilka wniosków. Jest wniosek  
o wprowadzenie do porządku obrad druku nr 12/XII. Na niektórych komisjach ten druk był 
procedowany. Jest to w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok. Mamy wnioski trzech 
komisji o wycofanie druku nr 6/XII i panowie burmistrzowie też mają wniosek. 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Tomasz Miler – jest prośba o wycofanie druku nr 4/XII  
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Żórawki. 
Radna Jolanta Witowska – dlaczego chcemy zdjąć ten projekt uchwały? 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Tomasz Miler – z przyczyn formalnych. Chodzi  
o kontakt z sołtysem tej miejscowości, który obecnie przebywa na dłuższym urlopie  
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i niemożliwe z nim jest skonsultowanie tego projektu. Co prawda mieszkańcy 
stuprocentowo zgodzili się na tą nazwę, ale mieliśmy jeszcze konsultacje z sołtysem,  
z którym niemożliwy jest kontakt, więc prosimy o przełożenie na najbliższe…, to jest 
przyczyna formalna, prosta.  
Radna Jolanta Witowska – …państwo stworzycie mu taką okazję, tak? – wypowiedź 
nieudzielona do mikrofonu  
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Tomasz Miler – stworzymy taką okazję, dlatego 
prosimy o przełożenie na ten moment, kiedy wróci do kraju. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Rafał Guga poddał pod głosowanie wniosek  
o wprowadzenie do porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie zmian budżetu 
gminy Gryfino na 2019 rok - druku nr 12/XII. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 18 radnych,  
w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za zmianą porządku obrad głosowało 18 radnych. 
Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
Przewodniczący odczytał wyniki głosowania i stwierdził, że druk ten będzie wprowadzony 
do porządku obrad po druku nr 11/XII. 
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 7. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Rafał Guga odczytał i poddał pod głosowanie wniosek 
trzech komisji o zmianę porządku obrad sesji, polegający na wycofaniu z porządku obrad 
sesji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu targowiska miejskiego  
w Gryfinie – DRUK NR 6/XII. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 18 radnych,  
w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 16 radnych, przy 
2 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było. 
Przewodniczący odczytał wyniki głosowania i stwierdził, że druk nr 6/XII został wycofany  
z porządku obrad sesji. 
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 8. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Rafał Guga poddał pod głosowanie wniosek burmistrza  
o wycofanie porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy  
w miejscowości Żórawki - druku nr 4/XII 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 18 radnych,  
w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za zmianą porządku obrad głosowało 17 radnych, 
przy 1 głosie wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było. 
Przewodniczący odczytał wyniki głosowania i stwierdził, że druk nr 4/XII został wycofany  
z porządku obrad sesji. 
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 9. 
 
Ad. III. Przedstawienie złożonych interpelacji i zapytań. 
 
Interpelacje i zapytanie złożyli następujący radni: 
Radna Jolanta Witowska – mam zapytanie dotyczące Wieloletniego Programu 
Gospodarowania Gminnym Zasobem Mieszkaniowym i interpelację dotyczącą poprawy 
stanu nawierzchni chodnika. 
Interpelacja i zapytanie radnej stanowią załącznik nr 10. 
Radny Władysław Sobczak – mam dwie interpelacje. Jedna dotyczy zakończenia budowy 
sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wełtyń, druga natomiast dotyczy wiat przystankowych 
w Wełtyniu i Wirowie. 
Interpelacje radnego stanowią załącznik nr 11. 
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Radna Małgorzata Wisińska – mam interpelację, która jest następstwem mojej poprzedniej 
interpelacji jako, że na jedno pytanie otrzymałam dwie całkowicie różne informacje, tzn. 
odpowiedzi i informacje o wykonaniu. Druga interpelacja dotyczy naprawy dachu.  
Interpelacje radnej stanowią załącznik nr 12. 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Piotr Romanicz – mam trzy interpelacje. Pierwsza –  
w związku z rozpoczynającym się sezonem grzewczym, proszę o dokonanie kompleksowej 
kontroli przewodów kominowych i wentylacji w gminnym zasobie mieszkaniowym. Druga 
interpelacja – na terenie miasta Gryfina znajduję się porzucone od lat samochody. Są one 
źródłem bałaganu i nieporządku w mieście, a także miejscami, które gromadzą ludzi 
bezdomnych i nadużywających alkohol w miejscach publicznych. Proszę  
o przeprowadzenie akcji oczyszczenia miasta z tego typu aut. Trzecia interpelacja – zbliża 
się uroczystość Wszystkich Świętych. Proszę o takie działania, by w ramach przygotowań 
do tego dnia zapewniono i sprawdzono wcześniej sprawne funkcjonowanie nagłośnienia 
na terenie cmentarza, także w dalszych kwaterach. 
Interpelacje radnego stanowią załącznik nr 13 . 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Robert Jonasik  – składam zapytanie dotyczące 
modernizacji istniejącego skateparku przy ul. Sportowej i interpelację w sprawie 
poprowadzenia drogi przez działki nr 458 i 459 obręb 4 miasta Gryfino. 
Interpelacja i zapytanie radnego stanowią załącznik nr 14. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Rafał Guga - ja też mam jedną interpelację. Składam 
interpelację dotyczącą schodów łączących ul. Jana Pawła II z ul. Fredry. 
Interpelacja-zapytanie radnego stanowi załącznik nr 15. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Rafał Guga – jeżeli państwo pozwolą, rozmawiałem  
z przewodniczącymi klubów, na sali mamy pana, który chciałby zabrać głos, pan Jan 
Tkaczyk, jeżeli państwo pozwolicie, przekażę teraz panu głos. 
Pan Jan Tkaczyk – witam państwa, wiadomo, że jestem chory. Chciałem tylko taką swoją…  
Z ojcem uczęszczamy na Lagunę, na Seniora. Tam schody są dla zdrowych ludzi, winda jest, 
senior ma zrobiony podjazd dla niepełnosprawnych, ale basen nie zrobił podejścia. Od 
wyjścia jest taka duża płoza i jak ojciec ma 93 lata i sobie radzi ze mną, ale już były takie, 
że można było spaść z tego podestu i tam w kierownictwie właśnie wyprosiłem, jak 
wózkiem wjadę, to mnie wpuszczają przez piętro na górę przez biura i wjeżdżam wtedy do 
Seniora od góry, ale nieraz jest potrzeba wyjścia z dołu, bo tam jest i terapia i lekarze. Tam 
w miarę mamy fajnie, chociaż nie jest sam w domu po tych terapiach, także dom jest 
pusty, ale tam jest dość miło i przyjemnie, te dowozy na godzinę 8:00 też są fajne, tylko nie 
pasuje nam jedna zasadnicza rzecz, jak opieka społeczna się nami zajmuje też dobrze, 
tylko, że godziny rozprowadzania tych panien do nas są w pół do ósmej, więc, żeby ojcu 
zmienić pampersa, bo popuszcza po prostu, ma wielką przepuklinę, ale tak radzi sobie, 
chodzi sobie tak, jak normalny człowiek, mimo wieku i te pół godziny nie wystarcza nam  
z OPS-u, żeby go przyszykować, żeby opiekunka go wzięła z ul. Reymonta. To nawet dobrze, 
że się przejdzie na przystanek tam, gdzie jest Biedronka na ul. Krasińskiego, to dla jego 
kondycji, później sobie poćwiczy na Seniorze, tam ma te szkło, widzi sobie ludzi jak na 
Karaibach, kąpią się, lubi kobiety widzieć, także nie zapomniał. Ogólnie jest facet dobry 
tata. Ja jestem w tej chwili na środku przeciwbólowym, bo spadłem ze schodów u siebie w 
domu i gorzej się teraz czuję, jeżdżę wózkami. Tak sobie lepiej trochę radziłem, bo udar 
miałem w 2012, parę lat w łóżku, miałem nie chodzić, ale terapia, terapia, terapia… Ktoś 
powiedziałby, że ćwiczenia proste, zwyczajne, ale ja mam u siebie w domu to wszystko i 
dodatkowo z ojcem sobie ćwiczymy i tak ostatnio był pech, że w kwietniu ojciec miał udar, 
ale tak na parę chwil, zdążyłem go zawieźć do (…) na ul. Arkońską. Po pięciu dniach nie 
złapało go w kończyny, tylko mowę stracił, ale już odwraca mu się i z powrotem jest na 
Lagunie, także to jego zadowolenie, czasami nie mówi tak, żeby go zrozumieć, ale ja wiem 
o co mu chodzi. Głównie chodzi o tych biednych, starszych ludzi. Ja mam dopiero 62 lata, 
tak mówią, że tylko 38 do stówy, a ojciec ma tylko 7 do stówy, także on ma lepszą kondycję 
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tak faktycznie ode mnie, bo ja albo drżę, albo mnie rzuca i teraz jak widzę na osiedlu  
u góry te krawężniki wysokie, kupiłem sobie co raz większy wózek elektryczny, bo te małe 
wózki nie „przeskoczą” krawężnika, bo są na ul. Krasińskiego np. jest przejście dla pasów, 
ale już stoję, bo jak skoczę to albo akumulatory wylecą albo (…) także sam kombinowałem, 
żeby wziąć chłopaków, Boscha i poprzecinać te… ale to będzie bezprawie. Później te 
parkingi tak jak w centrum koło kościoła. Jeszcze Intermoda jak była, to tam nie ma takiej 
możliwości wjechania do sklepu w ogóle i dużo jest takich podobnych rzeczy, że schody 
blokują np. mnie. Ogólnie widzę jak te kobiety z wózkami „zasuwają”, to one mają lepszy 
dylemat jak ja, bo ja elektrykę włączę i jadę, albo spadnę albo nie spadnę i te przejścia dla 
pieszych tak, jak koło banku u góry jak jest urząd miejski jest taki wysoki poziom, że nawet 
jadąc wózkiem elektrycznym powinienem się wykoziołkować do tyłu. Mój wózek jest 200 kg 
ten jeden taki ciężki już z dużymi kołami takimi, że spada na każdy krawężnik, ale są ludzie 
w Gryfinie co mają te wózki albo te „pchaczki” panie z opieki. Idą i pcha. Jak mnie kiedyś 
chodnikami prowadzili na terapie do Marioli na górę w przychodni, tam, żeby jeszcze sobie 
poćwiczyć, więc absurdy był tego rodzaju, że jak ta cała droga nie dawałbym rady w ogóle, 
ale opiekunki po dwie mnie prowadzały, aż uzyskałem kondycję taką, że sobie radzę teraz 
sam. Praktycznie gdybym nie miał wózków elektrycznych, to by musiała stać osoba przy 
mnie i pchać, ale mało tego, wymyśliłem sobie jak dostałem pierwszy wózek od kogoś 
bezinteresownie, że zaczynam skupować wózki i rozdawać za darmo ludziom, którzy 
potrzebują i do tego jeszcze taki ułożyłem schemat, że daje wózek potrzebującemu, który 
ma mi go oddać kiedy mu on będzie niepotrzebny, ewentualnie podaje mi telefon komu 
przekazał ten wózek dalej. Także dużo wózków tak około 200, 300 sztuk rozprowadziłem  
w tym terenie, w Szczecinie tak samo i tak widzę, że mam jeszcze trochę szacunku. Ludzie 
mnie spotykają, rozmawiają i mam tą satysfakcję, że w ogóle ktoś mi mówi dzień dobry.  
W ogóle to bym chciał podziękować co niektórym paniom w tym urzędzie. Kiedy leżałem to 
z urzędu przychodziły do mnie do domu. Nie dam rady, kiedy indziej przyjdę, bo chodzi mi 
o te przejścia dla pieszych, krawężniki, umożliwienie nie tylko dla mnie, ale widzę te 
biedne babcie jak 80, 90 lat się babcia „toczy”, czy do sklepu z wózkiem leci, a ona patrzy, 
taki mur. Robią obejście tak jak na Asnyka ta droga. Przecież wziąć tylko Boscha, dwóch 
dobrych ludzi, a ja bym sam zapłacił za to, czy tylko troszkę niżej. Jeżeli dobiegamy do Unii, 
żeby te podjazdy… tam jest fajnie zrobione na górze jak Netto, niektóre rzeczy, ale znowu 
zjazd z jednej drogi, jest zbyt pochyła, jest przystosowana tylko dla samochodów z takimi 
schodami. Przejście przez tunel – można z boku wybudować ładny zjazd, bo jak ja zacząłem 
chodzić, to moja córka niepełnosprawna mnie prowadzała. Po prostu wózek brała na 
plecy, bo zrobić taki dystans… Bo ja mam „chodliwość” 4-5 godzin, chociaż co raz więcej 
sprawny jestem, „walę” ostatnio tyle ćwiczeń, że niejeden mi nie uwierzy, że miałem nie 
chodzić i jeszcze nie mówiłem i roślina. To udowodniłem wszystkim lekarzom, że przebiłem 
to wszystko, łażę i teraz sam patrzę jak jest ten świat odwrócony. Moje problemy są  
w oczach ludzi, którzy nie przeżyli tego wszystkiego po prostu niewidoczne. Jedna pani 
powiedziała mi, że pan sobie może taksówkę wziąć, jak ja przyjdę do opieki, bo nieraz 
przyjeżdżam po coś tam, jakąś zaległość miałem, tzn. prostować, ale głownie tu chodzi, 
żeby te podjazdy, bo jadę przez przejazd, przez park, fajnie zrobili, „przelecę” przez park i 
już jestem na mieście. Opiekunki wykorzystuję niektóre, które mają prawo jazdy, żeby mnie 
podwieźć, ale nieraz jestem na lekach tak mocnych, ale to mi daje do przodu, nie tak, że ja 
już będę na lekach, bo postępuję tak, że do 90 procent powinienem wyjść. Tak jak teraz, ta 
mowa jest przez leki i przez paraliż jednej strony, ale kiedyś całkiem nie mogłem mówić, 
ale minęło to w parę lat i teraz ja mogę „wypłakać” to co dla niemowy i niewidomego jest 
problemem, bo ja to przerobiłem. Ja się chowałem przed bąkiem, który chciał mnie ugryźć 
pod pierzynę to nic nie zrobiłem, ręce musiałem schować, wszystko pochować i czekać 
kiedy przestanie buczeć. To było wesołe, ale długo nie mogłem włączyć telewizora, żebym 
nie usłyszał, że bąka nie ma. To było wesołe. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Rafał Guga – przepraszam panie Janie… 
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Pan Jan Tkaczyk – ja już nie będę się rozgadywał, bo i tak moja kondycja pozwoli na to, 
żeby dojść, zejść tu z góry teraz i dojść do wózka i sobie pojechać, bo są dni, że ja potrafię 
lepiej, ale dzisiaj już jestem „ugotowany”. Mam troszkę na kartkach, ale nie chciałbym was 
tutaj, bo tu macie plan zajęć, a ja znienacka, bo jakby padało, to bym też nie przyjechał, bo 
by mi zmókł… Mogę podziękować za posłuchanie? 
Przewodniczący Rady Miejskiej Rafał Guga – dziękuję panie Janie za bardzo ważny głos. 
Jest pan dzielnym człowiekiem. Dziękuję za te uwagi, które pan tutaj zgłosił z punktu 
widzenia osób, które faktycznie to przeżywają. Wygląda to troszeczkę inaczej niż z punktu 
widzenia osób zdrowych także jest to bardzo ważny głos. Wszystko co pan mówił tutaj 
zostało odnotowane 
Pan Jan Tkaczyk – wypowiedź nieczytelna  
Przewodniczący Rady Miejskiej Rafał Guga – tak poprosimy. Dziękuję serdecznie panu za 
głos. 
Pan Jan Tkaczyk – miłego dnia. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Rafał Guga – miłego dnia życzymy. Dziękujemy panu za 
głos.  
 
Ad. IV. Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2019 r. – DRUK NR 
1/XII. 
       
Informacja stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady przedstawił stanowiska komisji do informacji. 
Stanowiska komisji stanowią załącznik nr 17 do protokołu. 
 
Nikt z radnych nie zgłosił uwag i wniosków do informacji. 
Przewodniczący Rady stwierdził, że informacja została przyjęta do wiadomości. 
 
Ad. V. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności 
gruntowej przejazdu i przechodu – DRUK NR 2/XII. 
 
Przewodniczący komisji przedstawili stanowiska komisji do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji stanowią załącznik nr 17 do protokołu. 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał w niej głosu. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Rafał Guga poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały  
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu 
– DRUK NR 2/XII. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 18 radnych,  
w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 18 radnych. 
Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
Przewodniczący odczytał wyniki głosowania i stwierdził, że uchwała została podjęta. 
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 18. 
UCHWAŁA NR XII/102/19 stanowi załącznik nr 19. 
 
Ad. VI. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę 
Gryfino w drodze wykupu nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym  
nr 2 miasta Gryfino – DRUK NR 3/XII. 
 
Przewodniczący komisji przedstawili stanowiska komisji do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji stanowią załącznik nr 17 do protokołu. 
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Przewodniczący otworzył dyskusję.  
Radna Małgorzata Wisińska – ja mam do tej uchwały, zanim ją podejmę dwa pytania. 
Praktycznie myśmy tą działkę niedawno sprzedawali, bodajże w 2014 lub 2015 roku  
i chciałabym się dowiedzieć jaka była cena sprzedaży za 1 metr kwadratowy, a jaka będzie 
cena zakupu od Jaegera, czyli aktualna cena za 1 metr kwadratowy? Wtedy była to działka 
nieuzbrojona, a w tej chwili ta działka spełnia porządne warunki. Jest droga, jest 
uzbrojona. Jaka będzie ta różnica w cenie? 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Tomasz Miler – z głowy nie jestem w stanie pani 
podać kwoty co do złotówki, zwłaszcza przeliczając na metry. Gdyby pani zapytała na 
komisji, na pewno byśmy taką informację przygotowali. Z tego co pamiętam to było 30-40 
zł za metr, natomiast chciałbym zwrócić uwagę, że nie mamy tu do czynienia z zakupem 
działki, która ma stanowić jakąś odrębną nieruchomość, aby posługiwać się z terminem -  
jest ona uzbrojona, nieuzbrojona. To jest pewne uporządkowanie terenu związane  
z wprowadzeniem nowego planu miejscowego i ten teren jest nam potrzebny, aby drogą 
obsłużyć kolejne spore nieruchomości, które będą do naszej dyspozycji, będą możliwe do 
przeznaczenia do sprzedaży na rzecz przedsiębiorców. Mówimy tutaj o powierzchni 
bodajże nawet do 2 ha, a z kolei teraz kupujemy mniej niż 200 metrów kwadratowych. Tak 
jak powiedziałem, to nie będzie odrębna działka, a jej cena zostanie ustalona drogą 
oficjalną tak, jak w każdym innym przypadku.    
Radna Małgorzata Wisińska – panie burmistrzu, nie wiemy jeszcze jaka będzie aktualna 
cena zakupu. To wcześniej przed sprzedażą myśmy nie wiedzieli, że tam jeszcze leżą nasze 
tereny? 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Tomasz Miler – pani radna, sprzedawaliśmy tę działkę 
w roku 2015 albo na koniec 2014. Ona została wydzielona jeszcze w poprzedniej kadencji 
zapewne, a plan miejscowy był uchwalany stosunkowo niedawno. Proszę spojrzeć na 
kolejność zdarzeń. Plan to 2018 rok, to pani naczelnik podpowiada. 
Burmistrz Miasta i Gminy Mieczysław Sawaryn – działka była sprzedana pod przeznaczenie 
przemysłowe i żaden inwestor chętny do zakupu działki nie czekałby kilka, kilkanaście 
miesięcy na wycięcie z tej działki 200 metrów gruntu. Jeśli stosowalibyśmy takie 
rozumowanie, że potrzebujemy kawałek działki za kilka lat i nie sprzedajemy 
potencjalnemu inwestorowi, to ta inwestycja w tym miejscu by nie powstała, także czasami 
trzeba dokonywać określonych wyborów. Wybór został dokonany, funkcjonuje tam 
przedsiębiorstwo, które wybudowało potężny zakład płacąc na naszą rzecz olbrzymie 
podatki, idziemy w dalszym kierunku uzbrajania kolejnych terenów pod kolejne inwestycje 
tego typu. Z punktu widzenia ekonomiki, zarządzania, kosztów jest to najlepsze 
rozwiązanie jakie mogło być stworzone. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Rafał Guga poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały  
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Gryfino w drodze wykupu 
nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino – DRUK 
NR 3/XII. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 18 radnych,  
w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przy 
3 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było. 
Przewodniczący odczytał wyniki głosowania i stwierdził, że uchwała została podjęta. 
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 20. 
UCHWAŁA NR XII/103/19 stanowi załącznik nr 21. 
 
Przewodniczący przywitał przybyłego na sesję Radnego Rady Powiatu w Gryfinie pana 
Wojciecha Długoborskiego oraz dziennikarzy: pana Andrzeja Szczepaniaka oraz pana 
Kamila Milera. 
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Ad. VII. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Gryfino 
do 2030 r. – DRUK NR 5/XII. 
 
Przewodniczący komisji przedstawili stanowiska komisji do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji stanowią załącznik nr 17 do protokołu. 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję.  
Radny Marek Sanecki – dyskutowaliśmy dosyć dużo na komisji w sprawie tej aktualizacji, 
ja rozumiem, że ogólny wydźwięk tejże dyskusji był taki, że tak naprawdę to nie jest 
aktualizacja strategii, tylko jest to dołożenie jakiś elementów wynikających z bieżącej 
sytuacji, a rozumiem, że stanowisko takie było, że nie jest to aktualizacja w związku z tym, 
że nie ma uwzględnienia faktów, że elementy, które w tej strategii są zapisane, a nie są 
zrealizowane i nic nie wskazuje na to, że będą zrealizowane, ta aktualizacja nie jest 
wprowadzona i zaproponowana. Z dyskusji wyniknęło, że w zasadzie burmistrzowi 
Tomaszowi Milerowi zabrakło czasu na jej monitorowanie, a na stronie 44 jest zapisane 
jaki ma być system realizacji strategii i te elementy, krótko mówiąc, nie są realizowane. Ja 
na komisji powiedziałem, że w zasadzie można powiedzieć, że ta strategia w konsekwencji  
ma troszeczkę taki system, że jest to w pewien sposób spis jedynie założeń. Powiedziałem, 
że w moim rozumieniu jeżeli coś planujemy, jakieś zadania strategiczne, to one powinny 
być uwzględnione w wieloletniej prognozie finansowej, żebyśmy później wiedzieli, czy 
rzeczywiście możemy to chronologicznie zrealizować, czy nie możemy. Jeżeli nie ma 
takiego działania, że wpisujemy to do wszystkich tych dokumentów i realizujemy to na 
bieżąco, to później niewiadomym jest z jakiego względu niektóre zadania są realizowane,  
a inne wypadają. Ten argument, że pracownicy w  ostatnim okresie byli bardzo zajęci, 
wydaje mi się słabym argumentem, bo monitorowanie to nie jest jakaś bardzo złożona 
czynność, nie jest to bardzo trudne i jeżeli dokonujemy aktualizacji, to powinniśmy 
dokonać aktualizacji wszystkich elementów. Powiedzmy sobie wprost, że tego zadania nie 
będziemy robili, przedstawmy argumenty dlaczego nie będziemy robili. Ja nie chcę 
wchodzić w szczegóły co np. nie jest zrobione, bo to było mówione na komisji, mówię  
o ogólnym postrzeganiu realizacji strategii. Strategia jest to, w moim rozumieniu coś, co 
jest ważne dla społeczeństwa, dla rozwoju gminy i powinniśmy to realizować. 
Radna Małgorzata Wisińska -  może też się odniosę do aktualizacji Strategii Rozwoju 
Gminy Gryfino. Na stronie 6 mamy taki zapis: „Delimitacja obszarów zdegradowanych 
wskazała na potrzebę rewitalizacji centrum Gryfina oraz zdegradowanych przestrzeni  
w obrębie sołectwa Nowe Czarnowo oraz niedużych wsi Dołgie i Sobiemyśl. W tym celu 
opracowany został Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Gryfino na lata 2017-2023”. 
Przedstawione są cztery główne cele i praktycznie moim zdaniem przez ostatni trzy lata 
żaden z tych celi nie został zrealizowany. Nawet w najmniejszym stopniu. Str. 41, czyli 
„Inwestycje realizowane i planowane” i mamy, że w roku 2018 powinien zostać 
przeprowadzony remont i konserwacja Pałacyku pod Lwami w Gryfinie wraz z 
zagospodarowaniem terenu. Termin realizacji: 2018 rok. Jeszcze jedna ciekawostka – 
Ośrodek Edukacji na rzecz Rozwoju i Przedsiębiorczości oraz Produktu Lokalnego – 
Inkubator Kuchenny w Steklnie. Termin realizacji: 2018-2020 r. 
Radny Andrzej Urbański – proszę państwa, nie chcę na sesji podnosić różnych argumentów 
dotyczących kwestii aktualizacji strategii, na temat strategii wypowiadałem się już na sesji 
czerwcowej, wypowiadałem się szczegółowo na Komisji Budżetu, na Komisji Rewizyjnej. 
Myślę, że ten mój głos, który był wypowiedziany i wysłuchany na komisjach powinien dać 
wiele do myślenia i sądzę, że te wnioski, które padały na obu komisjach zarówno z mojej 
strony, jak i ze strony radnej Pieczyńskiej, dotyczące systemu wdrażania strategii i jej 
aktualizacji powinien być mocno wzięty pod uwagę i sądzę, że deklaracja burmistrza Milera 
o tym, że te prace w czwartym kwartale nabiorą w końcu tempa, zostanie uwzględniony. 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Tomasz Miler – szanownemu radnemu panu Markowi 
Saneckiemu chciałem odpowiedzieć, że przede wszystkim przestrzegałbym przed 
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pochopnym usuwaniem zadań ze strategii, bo tak, jak powiedziałem na komisji, mam 
prośbę, żeby odsłuchać to moje wystąpienie, bo mam wrażenie, że nie do końca ono 
zostało zrozumiane. Strategia ma określone cele. Jednym z nich jest danie nam możliwości 
pozyskania dofinansowania i przedwczesne usuwanie tych zadań może przynieść 
negatywne skutki, a jednocześnie odnosząc się do pana sugestii, że wszystko powinno być 
zawarte równolegle w naszych zapisach w naszych dokumentach finansowych, to 
podkreślałem, że jest to niemożliwe, ponieważ jeszcze nie wiemy jak zakończą się pewne 
procesy związane z pozyskiwaniem środków zewnętrznych. Przykładem niech będzie plac 
Barnima. Jednocześnie odpowiadam tutaj pani radnej Wisińskiej, bo nie wiemy jak się 
zakończy ten proces, dopiero po rozstrzygnięciu konkursu będziemy mogli to zadanie 
umieścić w naszych dokumentach takich jak budżet i wieloletnia prognoza finansowa  
i właśnie plac Barnima szanowna pani radna jest jednym z najważniejszych punktów, 
najważniejszych zadań, których realizacja wynika z uchwalonego lokalnego programu 
rewitalizacji. Co do pałacyku to przypominam też nasze prośby dotyczące radnych Koalicji 
Obywatelskiej, aby zmienić warunki dofinansowania, przypominam te zapisy, które 
uniemożliwiły nam podjęcie realizacji tego zadania. 
Burmistrz Miasta i Gminy Mieczysław Sawaryn – Rada Miejska w Gryfinie co roku 
przystępuje do głosowania budżetu i jest wyposażona w całą wiedzę, jakie kwestie będą 
realizowane w kolejnym roku. To co do Inkubatora, co do Pałacyku pod Lwami państwo 
radni macie wiedzę, co żeśmy wspólnie ustalili, od czego odstąpiliśmy. Pałacyk pod Lwami 
musi być zapisany w strategii gminy Gryfino, bo powinien to być obiekt, który zostanie 
wyremontowany i przywrócony dla lokalnego społeczeństwa, dlatego jest w dalszym ciągu 
w strategii. Co do niezrealizowania remontu tego obiektu, to te fakty są państwu znane  
i nie rozumiem dlaczego pani Małgorzata nie pamięta o tym, że gmina Gryfino aplikowała  
o 15 mln zł do Ministerstwa Kultury i do innych instytucji w celu wyremontowania. Gmina 
Gryfino na dzisiaj w budżecie nie ma środków, które pozwoliłyby jej wyremontować 
Pałacyk pod Lwami. W trakcie realizacji strategii pojawiają się możliwości pozyskania 
dodatkowych środków jak fundusz rządowy dotyczący budowy dróg, jak różnego rodzaju 
decyzje sejmiku samorządowego, zarządu województwa i w tym momencie, jeśli możemy 
pochylić się nad pozyskaniem dużych środków na rewitalizację placu Barnima, to się po 
takie środki schylamy i prowadzimy rozmowy z zarządem sejmiku wojewódzkiego  
o uzyskanie określonych rozwiązań. Także proszę państwa przypominam, że wszyscy  
z państwa uczestniczycie od długiego czasu na sesjach i te tematy były wielokrotnie 
omawiane i przyczyny nierealizacji określonych zadań, określonej strategii są państwu 
jasne, więc dzisiaj wracanie do historii czasami nie znajduje logicznego uzasadnienia. 
Macie państwo w tym zakresie pełną wiedzę. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Rafał Guga - wydaje mi się panie burmistrzu, że tutaj 
pewne niezrozumienie nastąpiło. Tu właściwie nikt nie neguje remontu Pałacyku pod 
Lwami, rewitalizacji placu Barnima. Chodzi o to, że mamy dokument, który de facto już jest 
sprzeczny z rzeczywistością jaka nas otacza, bo jeżeli mamy remont Pałacyku pod Lwami 
2018 rok to chodzi tylko o to, że kiedy aktualizujemy, żeby zmienić tą datę na datę 
urealnioną, przesunąć ją i wtedy dokument już będzie odpowiadał rzeczywistości. Jeżeli  
z WPF znika nam Inkubator Kuchenny i na poprzedniej sesji mieliśmy dyskusję o tym, że 
będzie to świetlica, to żeby to po prostu zamienić na świetlicę i tylko przy okazji tej 
aktualizacji, która się teraz dzieje. Ja tak zrozumiałem głos radnych rady miejskiej,  
a przecież nikt nie występuje tutaj przeciwko tym zadaniom. 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Piotr Romanicz – pierwsza rzecz to jest sama uchwała 
dzisiejsza, wydaje mi się jasna, klarowna, sprawa doraźna, trzeba wpisać – będzie to 
pomocne w realizacji zadań gminnych i jest okay. Natomiast druga rzecz, gdzieś tutaj 
podnoszona jest myślę, że słusznie, dobrze by było usiąść nad aktualizacją tych zapisów, 
które tu są, urealnieniu dat, urealnieniu być może szans, jakie się pojawiają, bo z samego 
monitoringu realizacji strategii powinno wynikać, że co jakiś czas ona jest przeglądana, 
uaktualniana, urealniana. W związku z tym też, że zmieniła się rada myślę, że warto też pod 
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tym kątem pomyśleć co można wspólnie tutaj dla dobra całego miasta w jakiś sposób 
umieścić, tudzież zdecydować co tak naprawdę nie jest realne do zrobienia w tej cenzurze 
czasowej, która tutaj jest, czyli do 2030 roku. Także jeżeli chodzi o dzisiejszą uchwałę ja 
jestem jak najbardziej „za”, natomiast jeżeli chodzi o urealnienie tego dokumentu, 
uspójnienie później z wieloletnią prognozą finansową, z budżetem, który gdzieś tam przed 
nami jest, jak najbardziej jestem na tak, żeby usiąść i podyskutować na temat. 
Radny Marek Sanecki – ja bym chciał króciutko odpowiedzieć burmistrzowi Tomaszowi 
Milerowi, żeby podarował sobie takie sformułowania, że ktoś nie zrozumiał, bo ja 
doskonale zrozumiałem. Ja myślę, mogłem tutaj odpowiedzieć, że to chyba on nie 
zrozumiał tego, co było powiedziane na komisjach. Nie było powiedziane, żeby zadanie 
jakieś konkretne usuwać. Jeżeli ma być przesunięcie w czasie, to proszę to przesunąć. Jak 
dobrze wiemy, że zadanie Inkubatora Przedsiębiorczości w Steklnie nie będzie teraz 
realizowane, to proszę w takim układzie zapisać, kiedy będzie realizowane, a dobrze 
wiemy, że nie chce pan tego zadania realizować. Skoro pan nie chce, to proszę usunąć,  
a jeżeli pan chce, to proszę zmienić termin i na komisjach było powiedziane, że tego nie 
robicie w związku z tym, że nie macie czasu. Było powiedziane również, że nie jest to tak 
czasochłonne i wymagające, żeby tego, jak się dokonuje aktualizacji, zaktualizować. Jak się 
będzie dokonywało aktualizacji na bieżąco to nie potrzeba nie wiadomo ile czasu i jakiego 
zaangażowania pracowników. 
Radna Małgorzata Wisińska – jeżeli chodzi o rewitalizację to plac Barnima jest wizytówką 
miasta, jak najbardziej rozumiem, że powinien być zrobiony porządnie, ale rewitalizacja 
także obejmuje inne obszary. Tutaj przed chwilą pan wiceprzewodniczący Romanicz 
powiedział, że będzie rewitalizacja służyła dobru całego miasta. Chyba całej gminy, a nie 
tylko miasta? 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Tomasz Miler – ja chciałem podziękować za ten głos 
panu radnemu Romaniczowi. Właśnie dokładnie tak będzie. Są momenty, w których 
potrzebujemy aktualizacji celowej, tak jak mamy dzisiaj do czynienia, pojawia się pewna 
okoliczność, pojawia się nowa szansa i oczywiście zmieniamy treść strategii po to, aby z tej 
szansy skorzystać. Miejmy nadzieję, że proces pozyskania dofinansowania się uda  
i przyjdzie też czas, kiedy będziemy tą aktualizację robić w sposób bardziej kompleksowy. 
Poprzedzona ta aktualizacja będzie odpowiednią pracą i tu pełna zgoda i wtedy będzie ten 
czas na dyskusje, ewentualne zmiany, które będą szły dalej, będą zasadniczo zmieniały ten 
dokument. Tak to traktuję, tak to też zapowiadałem na komisji, szanowny panie radny 
Marku i proszę nie brnijmy w te personalne tutaj uwagi. Myślę, że na komisji doszliśmy do 
pewnego porozumienia i myślę, że teraz też sytuacja jest na tyle jasna, że możemy 
spokojnie przejść do dalszej dyskusji i ewentualnego głosowania. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Rafał Guga - dziękuję panie burmistrzu, pozwoli pan, że 
rada miejska będzie samodzielnie decydowała kiedy przejdzie do głosowania. 
Radna Magdalena Pieczyńska - szeroko dyskutowaliśmy na Komisji Budżetu jak i na 
Komisji Rewizyjnej w przedmiocie akurat tego projektu uchwały i aktualizacji strategii  
i chciałabym podkreślić, że my absolutnie nie jesteśmy przeciwni temu, że nadarza się 
okazja i jest możliwość pozyskania tych środków. Termin na złożenie wniosku, jeżeli 
dobrze wyszukałam konkurs, o którym wspominał pan burmistrz Miler, to 18 październik,  
a więc trzymamy kciuki, żeby się udało i żeby to dofinansowanie do nas trafiło jak 
najbardziej. Natomiast nie zmienia to naszego zdania, jeśli chodzi o prace komitetu 
monitorującego, który być powinien i o tym też rozmawialiśmy na komisjach, natomiast też 
odnosząc się do wypowiedzi pana przewodniczącego Romanicza i otwartości jeśli chodzi  
o aktualizację strategii, wypracowywanie dalszych kierunków rozwoju naszej gminy, to 
myślę, że lada moment będzie ku temu okazja. Już jest przygotowany projekt ustawy  
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, która jasno wskazuje, że wszelkie przyjęte 
strategie, czy to gminy, czy powiatu powinny być spójne z przyjętymi strategiami 
województw, więc przed nami na pewno szeroka dyskusja i debata w tym temacie. Jeszcze 
raz podkreślam, że każda możliwość pozyskiwania środków jeżeli nadarza się taka okazja 
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jest zasadna i absolutnie nie widzimy tutaj przeciwwskazań. Dodam tylko, że w strategii, 
która została przyjęta w zeszłym roku, jest w celu operacyjnym w rozwoju gospodarczym 
konkretnie wskazane zadanie, czyli było to przewidziane jako modernizacja i rozbudowa 
infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Jak najbardziej popieramy te działania i życzymy 
powodzenia. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Rafał Guga poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały  
w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Gryfino do 2030 r. – DRUK NR 
5/XII. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 18 radnych,  
w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przy 
3 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było. 
Przewodniczący odczytał wyniki głosowania i stwierdził, że uchwała została podjęta. 
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 22. 
UCHWAŁA NR XII/104/19 stanowi załącznik nr 23. 
 
Ad. VIII. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na remont zabytkowego obiektu 
sakralnego roku 2019 – DRUK NR 7/XII. 
 
Przewodniczący komisji przedstawili stanowiska komisji do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji stanowią załącznik nr 17 do protokołu. 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję.  
Radny Roman Polański – ja bym chciał tylko zaapelować o zagłosowanie na ten projekt. Te 
prace są współfinansowane, częściowe koszty pokrywają ze środków własnych. Parafia 
pokrywa praktycznie na drugą też uchwałę, którą będziemy też głosować, także wypowiem 
się odnośnie tych dwóch kościołów. W pierwszym jest to naprawa orynnowania, ta woda 
wcieka już do kościoła, a w Dołgie są to stare schody, kościół jest intensywnie 
remontowany, przywracany do swoich walorów kulturalnych i przywracany do zabytku, 
który był przez wiele lat zaniedbany, także proszę bardzo o pozytywne głosowanie. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Rafał Guga poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały  
w sprawie przyznania dotacji na remont zabytkowego obiektu sakralnego roku 2019 – 
DRUK NR 7/XII. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 18 radnych,  
w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 17 radnych, przy 
1 głosie wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było. 
Przewodniczący odczytał wyniki głosowania i stwierdził, że uchwała została podjęta. 
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 24. 
UCHWAŁA NR XII/105/19 stanowi załącznik nr 25. 
 
Ad. IX. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na remont zabytkowego obiektu 
sakralnego roku 2019 – DRUK NR 8/XII. 
 
Przewodniczący komisji przedstawili stanowiska komisji do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji stanowią załącznik nr 17 do protokołu. 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał w niej głosu. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Rafał Guga poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały  
w sprawie przyznania dotacji na remont zabytkowego obiektu sakralnego roku 2019 – 
DRUK NR 8/XII. 
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W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 19 radnych,  
w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, przy 
3 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było. 
Przewodniczący odczytał wyniki głosowania i stwierdził, że uchwała została podjęta. 
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 26. 
UCHWAŁA NR XII/106/19 stanowi załącznik nr 27. 
 
Ad. X. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXX/278/16 Rady Miejskiej  
w Gryfinie z dnia 24 listopada 2016 r. – DRUK NR 9/XII. 
 
Przewodniczący komisji przedstawili stanowiska komisji do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji stanowią załącznik nr 17 do protokołu. 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję.  
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Piotr Romanicz – ja mam tylko takie krótkie pytanie.  
W uzasadnieniu mamy informację, że place zabaw w Żabnicy i w Gardnie zostały objęte 
zarządem przez szkoły podstawowe. Czy szkoły podstawowe zostały wyposażone w środki 
na ten cel, żeby konserwować te urządzenia, czy zostały pozostawione same sobie? 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Paweł Nikitiński – odpowiadam panu 
przewodniczącemu Romaniczowi, że wszystkie potrzeby, które wpływają na 
funkcjonowanie gryfińskich przedszkoli i szkół czy te zewnętrzne wynikające ze zmian 
organizacyjnych, czy decyzji parlamentarnych, czy też nasze wewnętrzne, wynikające ze 
zmiany sposobu zarządzania, staramy się na miarę naszych możliwości wyposażyć  
w stosowne środki, czy te potrzeby zaspokoić stosownymi środkami. Przygotowujemy w tej 
chwili nowelę, bardzo dużą nowelę budżetową dotyczącą skonsumowania decyzji  
o podwyżkach dla środowiska nauczycielskiego. Będzie to bardzo duża zmiana budżetowa, 
uwzględnia także inne potrzeby jednostek oświatowych i myślę, że wszyscy państwo macie 
świadomość jak duże zmiany czekają nas w roku 2019, w roku 2020, w latach kolejnych  
i warto tą świadomość budzić, bo tylko z faktu regulacji płacowych w systemie oświaty  
i podwyższenia pensji minimalnej do 2.600 zł przy obecnej strukturze organizacyjnej 
będziemy musieli wydać jako gmina i oczywiście uczynimy to, mam nadzieję wskazując 
stosowne źródła finansowania, około 5 milionów złotych więcej rocznie. Odpowiadając 
panu więc na to pytanie, które pan postawił - pan wie, w każdej placówce oświatowej 
wydatki są skatalogowane w określonych działach, rozdziałach i paragrafach. Deficyty w tej 
chwili w naszych jednostkach oświatowych występują, czy też mogą wystąpić, tylko jeszcze 
nie występują, ale wystąpią wyłącznie na paragrafach związanych z wynagrodzeniami. 
Kwestie dotyczące energii, bieżącej eksploatacji, zakupu materiałów dydaktycznych mają 
nadal swoje pozycje gotowe do wykorzystania. Tak też jest z placami zabaw. Chciałbym też 
podkreślić, że nie ma takiej sytuacji w gminie Gryfino, w której którakolwiek placówka jest 
zostawiona sama sobie, bo raz jeszcze to podkreślę organem prowadzącym jest jednostka 
samorządu terytorialnego, czyli dwa organy - Rada Miejska w Gryfinie i Burmistrz i taka 
jest definicja organu prowadzącego. Państwo i my dbamy o to z należytą starannością.   
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Piotr Romanicz – czyli mam rozumieć, że szkoły  
w ramach planu finansowego, który jest na rok 2019 i w ramach tych zadań, które były do 
tej pory zaplanowane mają dołożone dodatkowe zadanie. Czy mam to tak rozumieć? 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Paweł Nikitiński – ja może to scharakteryzuję. Może 
oczywiście pan to tak rozumieć, bo tak w istocie jest, natomiast proszę też mieć na 
uwadze, że przekazanie placów zabaw zostało poprzedzone całą procedurą, która 
funkcjonuje w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, czyli najpierw corocznym przeglądem 
wszystkich  obiektów tego rodzaju, potem wymianą tych elementów, które są niezbędne 
do wymiany w bieżącym znaczeniu, nie mówię o rozbudowie, bo to jest zupełnie inne 
zagadnienie i w tym stanie zostało przekazane, natomiast rok 2020, czyli kolejny budżet 
będziemy kształtowali z uwzględnieniem także tej zmiany, bo i przegląd i uzupełnienie 
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ewentualnych braków będzie kosztowało. Natomiast nie mamy takiego zwyczaju, żeby 
przekazywać w zarząd rzeczy popsutych, czy wymagających natychmiastowej reakcji.  
Z jednej strony można to rozumieć tak, jak pan przewodniczący powiedział, z drugiej 
strony, oczywiście nie można wykluczyć, że coś się zdarzy na takich urządzeniach  
i przyjdzie taka potrzeba finansowa, natomiast place są w dobrym stanie i w takim też 
zostały przekazane w tym roku, ale oczywiście w przyszłym będą uwzględniały też te 
wydatki, o których pan powiedział. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Rafał Guga poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały  
w sprawie zmiany uchwały nr XXX/278/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 listopada  
2016 r. – DRUK NR 9/XII. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 19 radnych,  
w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 19 radnych. 
Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
Przewodniczący odczytał wyniki głosowania i stwierdził, że uchwała została podjęta. 
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 28. 
UCHWAŁA NR XII/107/19 stanowi załącznik nr 29. 
 
Przewodniczący rady ogłosił 15-minutową przerwę w obradach, poprosił członków Komisji 
Skarg Wniosków i Petycji o zebranie się w sali 25, a po skończonym spotkaniu poprosił 
przewodniczących klubów i przewodniczących komisji o spotkanie w Biurze Obsługi Rady. 
Po przerwie przewodniczący wznowił obrady i przywitał redaktora Andrzeja 
Kordylasińskiego. 
 
Ad. XI. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/499/18 Rady Miejskiej  
w Gryfinie z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość 
oraz szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia 
nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę 
Gryfino – DRUK NR 10/XII. 
 
Przewodniczący komisji przedstawili stanowiska komisji do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji stanowią załącznik nr 17 do protokołu. 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję.  
Radny Marek Sanecki – w przestrzeni publicznej pojawiła się taka plotka, że tych dodatków 
nie będzie, bo nie ma pieniędzy, w związku z tym bardzo proszę pana burmistrza  
o zdementowanie tejże informacji i potwierdzenie, że dodatek ten, że te stawki będą 
stosowane z wyrównaniem od 1 września br. i że będzie ten dodatek za wychowawstwo  
w wysokości 300 zł wypłacany bezterminowo. 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Paweł Nikitiński – odpowiadając na pańskie pytanie 
posłużę się trochę danymi historycznymi. Nie ma takiego przypadku w czasie pracy pana 
burmistrza, żebyśmy nie wykonali zapisów prawa powszechnego w tym zakresie i tak samo 
będzie i tym razem. Oczywiście to, co państwo dziś procedujecie i przy swojej rozwadze 
weźmiecie pod uwagę i uczynicie prawem miejscowym czy też nie, jest w pańskich rękach  
i jeśli tak, to oczywiście zostanie to wykonane wielkim wysiłkiem. Ja już w poprzedniej 
swojej wypowiedzi zwróciłem uwagę na to, że otoczenie zewnętrzne w ogóle samorządu 
bardzo mocno się zmienia, ale to nie oznacza, że komukolwiek komunikujemy lub mamy 
zamiar zakomunikować, że tego prawa powszechnego nie wykonamy. Wykonamy je. Tak  
w tym przypadku jak i mam nadzieję we wszystkich innych, ale też ponieważ pan użył 
takiego sformułowania często chyba wykorzystywanego przestrzeni publicznej, czyli plotki, 
to rzeczywiście jest tak, że to zwiększone wynagrodzenie i pensje zasadnicze, i składniki 
wynagrodzenia winny być wypłacone do 30 września, i tak się też stanie, i oczywiście 
wszystkie następne również. Tak jak prześledzimy tą historię, to też proszę jeśli będzie pan 
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tak łaskawy, używał tego w swojej narracji, jak będzie pan się spotykał z plotkami. 
Historycznie to przedstawię. 1 marca 2015 roku – podwyżka dla pracowników administracji 
i obsługi na pensji zasadniczej o 10 procent, zrealizowana po tym, jak przez wiele lat nie 
waloryzowano wynagrodzeń w tej sferze. Następnie podpisanie gwarancji zatrudnienia 
przy kolejnych reformach, najpierw odwróconej, potem kolejnej z wszystkimi 
pracownikami zatrudnionymi na czas nieokreślony, wykonana literalnie i wykonywana do 
dnia dzisiejszego. Wreszcie określenie wysokości płac i waloryzacja z własnej woli, 
podkreślam – z własnej woli, wynagrodzeń nauczycieli, i pracowników administracji  
i obsługi w roku poprzednim. Pan wie, wprowadziliśmy podwyżki dla pracowników 
administracji i obsługi, także zmieniliśmy w tamtym roku regulamin wynagradzania 
nauczycieli, już w tamtym roku podnieśliśmy dodatek za wychowawstwo, stąd dzisiaj 
akurat ta część brakujących kwot będzie mniejsza. Ta polityka rozpoczęła się w roku 2015  
i trwa po dzień dzisiejszy. Pan też jako czynny nauczyciel ją obserwuje. Nie za każdym 
razem dotyczy ona wszystkich grup zawodowych, ale prawda jest też taka i trzeba o tym 
pamiętać, że waloryzacja wynagrodzeń nauczycieli, która miała miejsce najpierw na 
początku roku, a teraz od 1 września, i w pierwszym, i w drugim przypadku całkowicie 
pomija pracowników administracji, i obsługi, i samorząd gryfiński o tych aspektach nie 
zapominał do tej pory. Chciałbym też żebyśmy kiedy mówimy o przedszkolach, szkołach 
mówili też o wszystkich pracownikach, bo akurat na tym strajku, który był ostatnio 
pracownicy administracji i obsługi tylko stracili, zwłaszcza ci, którzy w tym strajku brali 
udział, i zostali tak naprawdę osamotnieni. Reasumując, polityka płacowa ma dwa 
podstawowe filary – filar rządowy i filar samorządowy. Starałem się pokazać jak na 
przestrzeni lat tą politykę płacową i politykę traktowania ludzi w gryfińskich przedszkolach 
i szkołach pan burmistrz prowadził. Szczerze mówiąc w województwie 
zachodniopomorskim nie znam takiego samorządu, który by tak prowadził tą politykę 
zwłaszcza wobec najsłabiej uposażonych. Zazwyczaj jest to zupełnie inna polityka i myślę, 
że jest to powód też do zadowolenia, ale jest to też wzięcie pewnej odpowiedzialności za 
ludzi, którzy są zatrudnieni. Idzie wielka zmiana pensji minimalnej. 2.600 zł 
najprawdopodobniej stanie się faktem od 1 stycznia. My wychodzimy z takiego założenia, 
że dobre zarobki ludzi, godne zarobki ludzi to jest oczywiście bardzo ważna sprawa, ale też 
wiemy, ile to mniej więcej będzie kosztowało budżet gminy Gryfino łącznie z podwyżkami, 
które wprowadzane są innymi zmianami i przepisami przepisów prawa, w tym także prawa 
miejscowego, czyli regulaminu. Łącznie dziś te zmiany w otoczeniu prawnym, które zaszły 
będą kosztowały gminę Gryfino przy tym profilu organizacyjnym, który panuje w gminie 
Gryfino około 5 mln zł. Takie są realia, a proszę wziąć pod uwagę też, że w tej perspektywie 
podwyżek, zwłaszcza dla środowiska nauczycielskiego jest zapowiedziana kolejna w roku 
2020 i kolejna w latach następnych. Wspólnie Rada Miejska w Gryfinie i Burmistrz będą 
musieli określić źródła, z których pokryją te wzrosty, bo chciałbym państwa też 
poinformować, że ta podwyżka, która wchodzi w życie w tej chwili w systemie oświaty 
zostanie sfinansowana po połowie – w połowie przez rząd i w połowie przez samorząd  
i takie są twarde fakty. Należy się zatem spodziewać, że kolejne podwyżki będą mniej 
więcej w ten sam sposób rozkładały ciężary na sferę rządową i samorządową. Ja też bardzo 
się cieszę z tej aktywności Rady Miejskiej Gryfinie, która jak sądzę pracuje też nad 
modelami wypracowania nowych dochodów, bo o tym też będziemy dyskutowali jak sądzę 
w aspektach trochę innych, bo jest wywołana sprawa debaty śmieciowej i potencjalnych 
dochodów w tym względzie. My też czekamy na propozycje w tym zakresie. Swoje własne 
mamy, ale jeśli mamy nad tym debatować to dobrze, żebyśmy starli ze sobą te kwestie, bo 
nakładają się zmiany w otoczeniu prawnym i nakładają się na wynik, czy na skutki 
finansowe budżetu gminy Gryfino. Trochę rozwlokłem tą swoją wypowiedź, może 
niepotrzebnie, ale odpowiadając wprost – do 30 września wszystkie zapisy panie radny 
wynikające z prawa powszechnego, ale także ze zmiany regulaminu gminnego zostaną 
wprowadzone w życie, a kwoty wypłacone zgodnie z przepisami. 
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Radny Marek Sanecki – krótko – panie burmistrzu, rzeczywiście dosyć długo się pan 
wypowiadał, może nawet niepotrzebnie zupełnie, wydawało mi się, że w pierwszej części 
wypowiedzi pan się przejęzyczył, ale na koniec pan potwierdził to, że chyba się nie 
rozumiemy, bo powiedział pan, że te stawki za wychowawstwo i te godziny zostaną 
wypłacone do 30 września. Wydaje mi się to niemożliwe w związku z tym, że w paragrafie 3  
tej uchwały jest zapisane, że uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od  
1 września. To ja rozumiem, że to zostanie wypłacone później z wyrównaniem od 1 
września, a nie do 30 września. To rozumiem przejęzyczenie było, prawda?  
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Paweł Nikitiński – rzeczywiście doprecyzuję swoją 
wypowiedź. Są dwa składniki wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli, które wchodzą w życie 
z mocy prawa powszechnego, czyli pensje zasadnicze dla nauczycieli. To co państwo 
uchwalacie jest pewnym standardem, który wynika z ustawy, on może być zdecydowanie 
inny, ale jest taki, na jaki nas w tej chwili stać. Proszę też zauważyć, że nie we wszystkich 
samorządach regulaminy mają taki kształt, bo mogą mieć trochę inny. Oczywiście, że coś 
staje się prawem miejscowym wtedy, kiedy jest  publikowane, ale dziękuję panu za 
sprostowanie, miałem przede wszystkim 30 września jako datę wypłacenia tej pierwszej 
części. Tą drugą zgodnie z przepisami i zgodnie z procedurą, ale zapewniam, że zostaną 
wypłacone.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Rafał Guga poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały  
w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/499/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 lipca 2018 r. 
w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki 
przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym  
w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino – DRUK NR 10/XII. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 19 radnych,  
w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 19 radnych. 
Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
Przewodniczący odczytał wyniki głosowania i stwierdził, że uchwała została podjęta. 
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 30. 
UCHWAŁA NR XII/108/19 stanowi załącznik nr 31. 
 
Ad. XII. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszeń 
kandydatów na ławników na kadencję lat 2020-2023 – DRUK NR 11/XII. 
 
Przewodniczący komisji przedstawili stanowiska komisji do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji stanowią załącznik nr 17 do protokołu. 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję.  
Przewodniczący Rady Miejskiej Rafał Guga - chciałem podziękować członkom zespołu, 
który pracował, panu przewodniczącemu Piotrowi Romaniczowi i panu radnemu 
Rolandowi Adamiakowi. Jestem zobowiązany państwa poinformować, że pan Roland 
Adamiak był przewodniczącym zespołu. Czy pan przewodniczący chciałby w tej kwestii 
zabrać głos? 
Radny Roland Adamiak – Wysoka Rado, komisja obradowała, z uwagi na to, że kandydaci 
wymienieni w załączniku nie spełnili wymogów formalnych, a mianowicie nie dołączono 
wymaganej liczby podpisów obywateli mających czynne prawo wyborcze, jak również 
zamieszkujących stale na terenie naszej gminy i w niektórych miejscach był również brak 
podpisów zgłaszających kandydata jednogłośnie komisja uznała, że te osoby nie spełniły 
wymogów formalnych. W związku z tym pozostawiono bez dalszego biegu te zgłoszenia.  
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Przewodniczący Rady Miejskiej Rafał Guga poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały  
w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszeń kandydatów na ławników na 
kadencję lat 2020-2023 – DRUK NR 11/XII. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 19 radnych,  
w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 19 radnych. 
Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
Przewodniczący odczytał wyniki głosowania i stwierdził, że uchwała została podjęta. 
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 32. 
UCHWAŁA NR XII/109/19 stanowi załącznik nr 33. 
 
Ad. XII. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2019 rok – DRUK NR 
12/XII. 
 
Przewodniczący komisji przedstawili stanowiska komisji do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji stanowią załącznik nr 17 do protokołu. 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję.  
Radna Magdalena Pieczyńska – ja mam tylko jedno pytanie, właściwie prośbę i zacznę 
również od tego, że absolutnie ważne jest to, aby pozyskiwać środki, wchodzić w projekty 
partnerskie i wspierać organizacje pozarządowe, natomiast na komisji zapytałam panią 
skarbnik o to, czy mamy w samorządzie uregulowany tryb udzielania pożyczek 
organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku 
publicznego. Informacja o tym znajduje się tylko i wyłącznie w programie współpracy, więc 
moja prośba, propozycja, aby ta informacja docierała do szerokiego grona organizacji 
pozarządowych i zainteresowanych pozyskiwaniem środków z partnerskich projektów, by 
tą kwestię po prostu uregulować. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Rafał Guga poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały  
w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2019 rok – DRUK NR 12/XII. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 19 radnych,  
w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 19 radnych. 
Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
Przewodniczący odczytał wyniki głosowania i stwierdził, że uchwała została podjęta. 
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 34. 
UCHWAŁA NR XII/110/19 stanowi załącznik nr 35. 
 
Ad. XIII. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym  
i z wykonania uchwał Rady. 
 
Informacja stanowi załącznik nr 36 do protokołu. 
Radni nie zgłosili uwag i zapytań do informacji. 
 
Ad. XIV. Wolne wnioski i informacje. 
 
Radny Zenon Trzepacz – szanowni państwo, gorączka wyborcza jest i takie moje 
spostrzeżenia są, w związku z wykonywaną pracą przemieszczam się po terenie gminy 
Gryfino i na wielu obiektach, które są własnością samorządu są porozwieszane różne 
billboardy ogłoszeniowe i chciałbym się dowiedzieć, ewentualnie odpowiednie służby 
niech sprawdzą, czy wszystkie partie polityczne mają dokonane formalności, czyli płacą za 
dzierżawiony teren, czy wszyscy dzierżawią w ogóle, bo niektórzy twierdzą, że to jest 
samowola w wielu przypadkach. Chodzi mi konkretnie o nasze komunalne tereny, lokale, 
na których te ogłoszenia wiszą. Szanowni państwo, taka refleksja z wczoraj, po raz kolejny 
w miejscowości Radziszewo był wypadek. Pan skończył dwa tygodnie temu remont 
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elewacji, wczoraj ta elewacja została po raz kolejny rozbita, ale zmierzam do tego, żebyście 
państwo mieli świadomość w jakim niebezpiecznym miejscu mieszkamy i żyjemy. Po raz 
kolejny Opatrzność Boża chyba czuwała nad tym, że nikt nie szedł tym chodnikiem, czy nie 
przemieszczał się na rowerze. Jakoś na razie nas te siły chronią przed tym, ale zmierzam do 
tego, żebyśmy poważnie zaczęli zastanawiać się nad budową sali gimnastycznej dla szkoły 
w Radziszewie. Ja nie chcę rozwijać tego wątku, wiecie państwo o czym myślę. 
Radna Magdalena Pieczyńska – panie przewodniczący, Wysoka Rado, korzystając z okazji 
chciałabym zaprosić do udziału w dwóch działaniach. Pierwsze zaproszenie dotyczy 
rozpoczynającego się z dniem 14 października kolejnego naboru środków w ramach 
Programu Społecznik. Wielokrotnie w ostatnich tygodniach rozmawialiśmy o tym, że środki 
finansowe na funkcjonowanie organizacji pozarządowych, a właściwie na realizację zadań 
publicznych są niewystarczające. Nabór, który rozpoczyna się 14 października potrwa do  
4 listopada, dotyczy działań w 2020 roku, szczegółowe informacje pozwolę wysłać za 
pośrednictwem Biura Obsługi Rady. Druga rzecz, również zaproszenie, rozpoczęła się 
kolejna edycja Szlachetnej Paczki. Wspólnie z wolontariuszami, z wolontariuszkami,  
z koordynatorką akcji w rejonie Gryfino Małgorzatą Pokrzykowską rozpoczynamy wizytacje 
rodzin, ale również czekamy na zgłoszenia takich rodzin, którym ta mądra pomoc jest 
potrzebna. Taką informację również za pośrednictwem biura do państwa roześlę, 
zapraszam również o zgłaszanie takich zapotrzebowań przez sołtyski i przez sołtysów 
naszej gminy. 
Radny Tomasz Namieciński – ja króciutko chcę się jeszcze odnieść do wypowiedzi pana 
radnego Zenona Trzepacza. Rzeczywiście szanowni państwo mamy wybory i tutaj na 
prośbę i sołtysów i mieszkańców mamy tablice ogłoszeń, które są w różnych 
miejscowościach, one są notorycznie zaklejane, plakatowane itd. Prośba jest taka, żeby 
oszczędzać ogłoszenia, które tam się pojawiają dla mieszkańców. Czasami to są 
„klepsydry”, czasami to są ogłoszenia, natomiast też te tablice są takerowane i niszczone. 
Za trzy tygodnie skończą nam się wybory, ja jak spotykam takich ludzi, to ich zawsze się 
pytam, czy później po tym okresie czasu ktoś przyjedzie i wymieni mi tą tablice na nową. 
Bardzo bym prosił o rozwagę w tej materii. Ja mam cztery tablice, są na terenie 
miejscowości Gardno. Jeżeli ktoś chce takerować ja posiadam pinezki, kilka paczek 
pinezek, proszę się do mnie zgłaszać, ja będę te pinezki państwu, którzy będziecie tam 
chcieli plakaty gdzieś umieszczać, żeby nie takerować, bo po prostu one są niszczone i tyle 
w tej materii. 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Paweł Nikitiński – szanowni państwo, bardzo często 
rozmawiamy o pozyskiwaniu dodatkowych środków z różnych źródeł na działania w gminie 
Gryfino. Pani radna Magdalena Pieczyńska posłużyła się tutaj dosyć ciekawą akcją, 
programem, czy też powiedzmy wizją realizacji tych zadań przez jeden z samorządów. Ja 
pozwolę sobie zwrócić taką formalną uwagę, bo ona jest bardzo ważna i myślę, że na 
terenie naszej gminy, nie chcę jeszcze tego przesądzać, bo będziemy musieli to rzecz jasna 
do końca określić. Ważne jest, żeby przy dystrybucji pieniędzy publicznych otrzymywać od 
wnioskodawców także zgodę na korzystanie z nieruchomości na określone cele, bo istnieje 
takie ryzyko jak samowola budowlana i rodzi się pytanie, kto poniesie wówczas koszty jej 
legalizacji lub kto poniesie koszty wizerunkowe demontażu np. dużego obiektu 
budowlanego. Jest tak, że ten program tego nie przewiduje, a w moim przekonaniu 
powinien, bo rodzi się wtedy jeszcze jeden mechanizm bardzo ważny – współpracy 
pomiędzy samorządami, które powiedzmy na szczeblu gminnym nie są później 
zaskakiwane, że na ich nieruchomości powstaje jakiś konkretny obiekt za publiczne 
pieniądze choć właściciel, czyli mieszkańcy danego samorządu nic o tym co do zasady 
poza pewnymi wyjątkami, czyli wnioskodawcami nie wiedzą. Tu nie chodzi o to, żeby 
deprecjonować, ja chciałbym być dobrze zrozumiany, nie chodzi o deprecjonowanie 
takiego działania, bo ono samo w sobie jest okay, tylko często zwracacie państwo też 
uwagę na kwestie proceduralne i w wielu przypadkach bardzo słusznie, toteż jako praktycy 
chcemy zwrócić uwagę do tego konkretnego projektu takie zastrzeżenie z prośbą  
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o możliwość rozważenia wprowadzenia takiego właśnie zapisu o wyrażeniu zgody na 
dysponowanie nieruchomością na ten konkretny cel.  
Radna Magdalena Pieczyńska – panie burmistrzu, ja tylko na szybko odpowiem. Ta 
informacja już do mnie dotarła, została przekazana przez pana pracownicę i została 
przekazana. Tutaj głownie chodziło o konkurs dotyczący grantów sołeckich przy 
Społeczniku. Niestety ograniczone środki na to nie pozwalają, ale również ta uwaga i te 
doświadczenia zostały ujęte w nowych regulaminach, ale dziękuję za te uwagi. 
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn – w tym miejscu chciałbym bardzo 
podziękować organizatorom Dożynek Archidiecezjalnych, szczególnie Księdzu 
Arcybiskupowi Andrzejowi Dziędze, Księdzu Proboszczowi Dziekanowi Stanisławowi 
Helakowi i wszystkim moim służbom, a także panu Ministrowi Markowi Gróbarczykowi   
i Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. To było wydarzenie zorganizowane 
dla gryfinian. Dziękuje wszystkim uczestnikom, wszystkim sołectwom z naszej gminy,  
z gmin ościennych, z całego województwa zachodniopomorskiego za przygotowanie 
wspaniałych wieńców dożynkowych, wystawcom. Była to wyjątkowo udana uroczystość, 
mieszkańcy Gryfina są bardzo zadowoleni. Na drugi rok będziemy organizować dożynki 
ostatnie, umówiliśmy się z księdzem biskupem na serię trzech kolejnych dożynek 
archidiecezjalnych. Chciałem podziękować także Zarządowi Polskiej Grupy Energetycznej 
Górnictwa i Energetyki Konwencjonalnej w Bełchatowie oraz dyrekcji Dolnej Odry za 
zorganizowanie przy wykorzystaniu, i udziale czynnym gminy Gryfino wspaniałego święta 
energetyków dla wszystkich mieszkańców gminy Gryfino, i całego powiatu gryfińskiego na 
naszych obiektach sportowych. Zostały tam zaangażowane duże środki ze strony 
energetyki. Zmienia się współpraca z energetyką, dochodzimy do takiego momentu, że 
wracamy do działań nie tylko dla pracowników Dolnej Odry, ale również dla społeczności 
gminy Gryfino, która bardzo wspiera zaangażowanie państwa w odbudowę mocy 
produkcyjnych w Dolnej Odrze, także związkom zawodowym, dyrekcji, wszystkim 
pracownikom Dolnej Odry i naszej gminy bardzo dziękuję. Myślę, że jest to wyraźny 
przełom we współpracy tego największego w gminie Gryfino zakładu z naszym 
samorządem. Dziękuję, życzę wszystkiego dobrego.   
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Rafał Guga poinformował o pismach przekazanych radnym  
Rady Miejskiej w Gryfinie: 
- pisma kupców gryfińskich, dotyczące przyjęcia nowego regulaminu Targowiska 

Miejskiego w Gryfinie - załącznik nr 37 i 38 
- pismo rodziców dzieci dojeżdżających do Szkoły Podstawowej nr 1 w Gryfinie – 

załącznik nr 39 
- zaproszenie Stowarzyszenia Wspólnota Polska na wyjazd na Ukrainę – załącznik nr 40  
- zaproszenie do zgłaszania kandydatów do nagrody Starosty Gryfińskiego – załącznik  

nr 41 
- odpowiedź Zastępcy Burmistrza Tomasza Milera w sprawie wniosku radnego Zenona 

Trzepacza o wskazanie właścicieli gruntów na planowanych terenach kopalni oraz 
podanie danych inwestora zainteresowanego budową kopalni żwiru w miejscowości 
Żabnica – załącznik nr 42 

- odpowiedź Zarządu Powiatu w Gryfinie na pismo przewodniczącego rady dotycząca 
planów związanych z  porozumieniem z gminą, dotyczących przejęcia szkoły i budowy 
hali – załącznik nr 43. 

Ponadto radni otrzymali uchwałę Nr CCCV.559.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Szczecinie  z dnia 9 września 2019 r. w sprawie wydania opinii  
o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie gminy Gryfino – 
załącznik nr 44. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Rafał Guga – dzisiaj odbyło się posiedzenie 
przewodniczącego, wiceprzewodniczących rady miejskiej, a także przewodniczących 
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klubów radnych działających przy radzie miejskiej i przewodniczących komisji. Wszystko 
po to, żebyśmy ustalili jak najbardziej logiczną, łagodną formę zaopiniowania wniosków do 
budżetu. Informuję państwa, że zostało to przewidziane, zostaną państwo jeszcze 
poinformowani osobnym torem przez Biuro Obsługi Rady, że ustaliliśmy posiedzenie 
wszystkich komisji w sprawie wniosków budżetowych na czwartek 10 października na godz. 
10:00. O godzinie 14:00 jest posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, też zostało 
ustalone, także staraliśmy się wpasować, żeby jedno skończyć, i drugie za jednym 
zamachem, żeby to też nie rozwlekać w czasie. Została nam ostatnia rzecz, czyli termin 
sesji październikowej. Propozycja moja jest, żeby to był 31 października (czwartek) godzina 
10:00, ale pytam się państwa, ponieważ jest to bliskość dnia Wszystkich Świętych, 
natomiast z informacji, którą mi przekazano też to była taka prośba pani skarbnik, żeby 
właśnie w terminie tym czwartkowym się odbyło. Za chwilę państwa zapytam o głos,  
a teraz proszę pan … 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Paweł Nikitiński - posłuchamy najpierw, czy rada 
miejska zaakceptuje… - głos nieudzielony do mikrofonu 
Przewodniczący Rady Miejskiej Rafał Guga – październik, a to jest czwartek, godzina 10:00, 
sesja październikowa. Co państwo na to? Czekam na… Jeżeli nie widzę głosów przeciwnych 
uznaję, że ten termin może być, także czekam na zgłoszenia. 31 października proponowana 
data, czwartek godz. 10:00. Nie widzę głosów przeciwnych. Panie burmistrzu? Nie widzę.  
Czyli mamy załatwione. Szanowni państwo, następna sesja 31 października 2019 r.  
godz. 10:00. 
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad przewodniczący zamknął obrady XII sesji Rady 
Miejskiej w Gryfinie. 
 
Integralną część protokołu stanowią załączniki:  
1. Listy obecności radnych - załącznik nr 1, załącznik nr 2  
2. Lista obecności sołtysów – załącznik nr 3 
3. Lista obecności zaproszonych gości – załącznik nr 4 
4. Porządek obrad sesji – załącznik nr 5 
5. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem protokołu z XI sesji – załącznik nr 6 
6. Wydruk wyników głosowania za pierwszą zmianą porządku obrad – załącznik nr 7 
7. Wydruk wyników głosowania za drugą zmianą porządku obrad – załącznik nr 8 
8. Wydruk wyników głosowania za trzecią zmianą porządku obrad – załącznik nr 9 
9. Interpelacje i zapytania radnej Jolanty Witowskiej – załącznik nr 10 
10. Interpelacje radnego Władysława Sobczaka – załącznik nr 11 
11. Interpelacje radnej Małgorzaty Wisińskiej – załącznik nr 12 
12. Interpelacje radnego Piotra Romanicza – załącznik nr 13 
13. Interpelacja i zapytanie radnego Roberta Jonasika – załącznik nr 14 
14. Interpelacja-zapytanie radnego Rafała Gugi – załącznik nr 15 
15. Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2019 r. – załącznik nr 16  
16. Stanowiska komisji - załącznik nr 17  
17. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu – załącznik nr 18 
18. UCHWAŁA NR XII/102/19 - załącznik nr 19 
19. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Gryfino w drodze wykupu nieruchomości 
gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino – załącznik nr 20 

20. UCHWAŁA NR XII/103/19 - załącznik nr 21 
21. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Gryfino do 2030 r. – załącznik nr 22 
22. UCHWAŁA NR XII/104/19 - załącznik nr 23 
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23. Wydruk wyników głosowania za  przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyznania 
dotacji na remont zabytkowego obiektu sakralnego roku 2019 – załącznik nr 24 

24. UCHWAŁA NR XII/105/19 - załącznik nr 25 
25. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyznania 

dotacji na remont zabytkowego obiektu sakralnego roku 2019 – załącznik nr 26 
26. UCHWAŁA NR XII/106/19 - załącznik nr 27 
27. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany 

uchwały nr XXX/278/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 listopada 2016 r. – załącznik 
nr 28 

28. UCHWAŁA NR XII/107/19 - załącznik nr 29 
29. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany 

uchwały Nr XLIX/499/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie 
przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania 
niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach  
i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino – załącznik nr 30 

30. UCHWAŁA NR XII/108/19 - załącznik nr 31 
31. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie pozostawienia 

bez dalszego biegu zgłoszeń kandydatów na ławników na kadencję lat 2020-2023 – 
załącznik nr 32 

32. UCHWAŁA NR XII/109/19 - załącznik nr 33 
33. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmian budżetu 

Gminy Gryfino na 2019 rok – załącznik nr 34 
34. UCHWAŁA NR XII/110/19 - załącznik nr 35 
35. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym  

i z wykonania uchwał Rady - załącznik nr 36  
36. Pisma kupców gryfińskich, dotyczące przyjęcia nowego regulaminu Targowiska 

Miejskiego w Gryfinie - załącznik nr 37 i 38 
37. Pismo rodziców dzieci dojeżdżających do Szkoły Podstawowej nr 1 w Gryfinie – 

załącznik nr 39 
38. Zaproszenie Stowarzyszenia Wspólnota Polska na wyjazd na Ukrainę – załącznik nr 40  
39. Zaproszenie do zgłaszania kandydatów do nagrody Starosty Gryfińskiego – załącznik  

nr 41 
40. Odpowiedź Zastępcy Burmistrza Tomasza Milera w sprawie wniosku radnego Zenona 

Trzepacza o wskazanie właścicieli gruntów na planowanych terenach kopalni oraz 
podanie danych inwestora zainteresowanego budową kopalni żwiru w miejscowości 
Żabnica – załącznik nr 42 

41. Odpowiedź Zarządu Powiatu w Gryfinie na pismo przewodniczącego rady dotycząca 
planów związanych z  porozumieniem z gminą, dotyczących przejęcia szkoły i budowy 
hali – załącznik nr 43 

42. Uchwała Nr CCCV.559.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Szczecinie z dnia 9 września 2019 r. w sprawie wydania opinii o możliwości 
sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie gminy Gryfino – załącznik nr 44. 
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