
PROTOKÓŁ NR XXVII/16 
z XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gryfin ie 

w dniu 12 września 2016 r. 
 

 
 

Sesja rozpoczęła się  o godz. 1405 i trwała do godz. 1425. 
 
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1. 
 
Radni nieobecni: 
- Roland Adamiak 
- Małgorzata Wisińska. 
 
W posiedzeniu udział wzięli: 
1. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn  
2. Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Tomasz Miler 
3. Sekretarz Miasta i Gminy Gryfino Ewa Sznajder 
4. Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino Beata Blejsz 
5. Radca prawny Łukasz Korejwo 
 
Ad. I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
 
1/ Otwarcia obrad dokonała Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk. Powitała wszystkich 
zgromadzonych na sesji i na podstawie listy obecności stwierdziła kworum. Na stan rady 21 
osób, według listy obecności obecnych było 19 radnych.  
Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji i projektami uchwał – 
załącznik nr 2. 
 
Przewodnicząca poinformowała, że XXVII nadzwyczajna sesja została zwołana na wniosek 
burmistrza złożony w dniu 7 września w związku z tym, że zaistniała konieczność podjęcia 
dwóch uchwał dotyczących wspólnej realizacji zadania z powiatem. Wniosek burmistrza  
o zwołanie sesji nadzwyczajnej stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
 
Ad. II. Podj ęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy partnerskiej pomiędzy Gminą 
Gryfino a Powiatem Gryfińskim, w związku ze wspólną realizacją zadania  
pn.: "Przebudowa ulicy Armii Krajowej w Gryfinie".  
 
Przewodnicząca poinformowała, że rada otrzymała nowy projekt umowy partnerskiej, który 
stanowi załącznik do obu projektów uchwał, zmienia się tytuł umowy, który brzmi: 
„UMOWA PARTNERSKA nr …/ZD/16”, dopisuje się sygnaturę powiatu, wpisana zostaje 
również data: 12 września 2016 r. oraz zostaje zmieniony § 4 umowy. 
 
Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję. 
Radny Rafał Guga – panie burmistrzu, mam pytanie, ponieważ jest to sesja nadzwyczajna, 
nie było komisji i chciałbym się dokładnie dowiedzieć, o których fragment ul. Armii 
Krajowej chodzi, ponieważ część już jest remontowana. Jest to już drugie wsparcie 
inwestycji, czy wspólna realizacja inwestycji na drodze powiatowej. Czy nie ograniczy to 
naszych możliwości w realizacji dróg gminnych w przyszłym roku? 
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Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Tomasz Miler - jeżeli chodzi o zakres, mam 
prośbę o zaprezentowanie załącznika graficznego przygotowanego specjalnie na sesję, 
będziemy widzieli, o którym odcinku dokładnie mówimy. Panu Staroście oddam również 
mikrofon i kilka słów powie zapewne, natomiast najważniejsze jest to, że oczywiście my jako 
gmina także będziemy aplikowali do tego programu i także to się odbędzie ze wsparciem 
powiatu gryfińskiego (radnym na rzutniku multimedialnym został zaprezentowany fragment 
ul. Armii Krajowej, który będzie wykonywany – załącznik nr 4).  
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn – wyremontowanie dróg jest 
istotne zarówno dla starostwa, jak i dla gminy Gryfino, ponieważ są programy rządowe, które 
premiują współpracę tych organów samorządowych. Wspólne ekwiwalentne uczestnictwo  
w tych programach pozwoli nam wyremontować większą ilość dróg na terenie gminy 
Gryfino, dróg powiatowych i gminnych 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski – jeżeli chodzi o ten zakres, tak jak widać na 
załączniku, czyli od ronda, które teraz powstaje do granicy miasta, czyli do tablicy, łącznie  
z tym, że będzie budowana tam też w części ścieżka rowerowa. To zgłaszamy, ponieważ tak, 
jak pan burmistrz Mieczysław Sawaryn powiedział jest to program rządowy i on ma 
określone kryteria, gdzie punkty otrzymuje się po pierwsze za kontynuację, a państwo 
widzicie, że tutaj akurat powiat chce kontynuować. Po drugie, oczywiście otrzymuje się 
punkty za to, że jest to element wpisujący się też w uzupełnienie drogi krajowej ze względu 
na ścieżkę rowerową, ze względu na to właśnie, że są premiowane bezpieczeństwa, a ta 
współpraca z kolei jest premiowana od 0 do 5 punktów w zależności od wysokości udziału.  
5 punktów to jest ponad 50 procent, czyli w tym wypadku około 1 mln zł. Z doświadczeń 
wynika, że oczywiście można nawet takiej umowy nie podpisywać i czasami również można 
skutecznie ubiegać się o środki, natomiast zależy to oczywiście od ilości beneficjentów i od 
pieniędzy, które na ten program rząd przedstawia i mieliśmy już takie sytuacje, że np. byliśmy 
premiowani, czy wygrywaliśmy, mieliśmy pół punktu więcej. Jesteśmy na tym etapie, to jest 
tak szczerze mówiąc skreślenie kuponu totolotka, bo czy nasz wniosek zostanie pozytywnie 
oceniony tego nie wiemy, czyli czy faktycznie te pieniądze, które prosimy, żebyście państwo 
zadeklarowali, czy faktycznie w kolejnym roku te pieniądze w ogóle będą zaangażowane. 
Natomiast tak jak mówił pan burmistrz Tomasz Miler w tym roku, czyli na rok 2017 ta 
współpraca ma być adekwatna, czyli nie tak, jak tutaj wyłącznie w przypadku tej części, którą 
dzisiaj robimy, ponieważ tutaj gmina Gryfino również składa wniosek w ramach tego 
programu, z kolei powiat ma sesję 15.09. i my tutaj akurat tej sesji nie zwołaliśmy specjalnie, 
mamy również przygotowane adekwatne uchwały o udzielenie gminie Gryfino pomocy też  
w wysokości 500.000 zł z kolei na trzy drogi, pan burmistrz dopowie, które to drogi, także  
w tym roku ma być adekwatność, po 500.000 zł. 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Tomasz Miler - na tablicy dokładnie widać, 
że my będziemy składali wniosek i aplikowali o środki na ulice: Mazurską, Limanowskiego, 
Staszica, taki (…) wzdłuż ul. Pomorskiej (radnym na rzutniku multimedialnym zostały 
zaprezentowane ww. ulice, które będą realizowane – załącznik nr 5). Myślę, że sytuacja jest 
jasna, chciałbym też podkreślić, że dwie ulice: Limanowskiego, Staszica są w harmonogramie 
bardzo wysoko, bo chyba na drugim i trzecim miejscu, stąd taka decyzja. Mam nadzieję, że 
nasze wnioski okażą się złożone skutecznie i otrzymamy dofinansowanie. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały  
w sprawie zawarcia umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Gryfino a Powiatem Gryfińskim,  
w związku ze wspólną realizacją zadania pn.: "Przebudowa ulicy Armii Krajowej w Gryfinie" 
wraz z nowym załącznikiem. 
Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem ww. projektu uchwały. 
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W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 17 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 17 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
17 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 6. 
UCHWAŁA NR XXVII/245/16 stanowi załącznik nr 7. 
 
Ad. III. Podj ęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu dotacji celowej 
na realizację zadania pn.: "Przebudowa ulicy Armii Krajowej w Gr yfinie"  
w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata  
2016 - 2020”. 
 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Tomasz Miler – zgłaszam autopoprawkę, 
dotyczy ona oczywistego błędu pisarskiego, dotyczy to Programu rozwoju gminnej  
i powiatowej infrastruktury drogowej na lata  2016 – 2019, a nie 2020. Zarówno w tytule, jak  
i w treści uchwały tak samo to zmieniamy. 
 
Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję, nikt z radnych nie zabrał w niej głosu. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały  
w sprawie udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu dotacji celowej na realizację zadania pn.: 
"Przebudowa ulicy Armii Krajowej w Gryfinie" w ramach „Programu rozwoju gminnej  
i powiatowej infrastruktury drogowej na lata  2016 - 2019” wraz z nowym załącznikiem oraz 
autopoprawką burmistrza. 
Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem ww. projektu uchwały. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 17 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 17 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
17 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 8. 
UCHWAŁA NR XXVII/246/16 stanowi załącznik nr 9. 

 
Ad. IV. Wolne wnioski  i informacje. 
 
Radny Zenon Trzepacz – szanowni państwo, ostatnie wydarzenia, ostatnia sytuacja  
i rozmowa z moimi wyborcami i padł taki pomysł, żeby samorząd nasz, czyli rada miejska 
wspólnie z panem burmistrzem rozważyła możliwość wydawania biuletynu samorządowego, 
w którym byłyby przekazywane informacje do mieszkańców. Taki biuletyn może być bardzo 
prostym pismem, które trafi do każdego mieszkańca, ponieważ w internecie i gazety nie 
wszyscy kupują, a ten przekaz jest różny, a jeszcze jak jedna pani drugiej pani coś powie, to 
później wychodzi zupełnie co innego. Taką propozycję daję do przemyślenia. 
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn – zanim odpowiem na wniosek 
pana radnego Zenona Trzepacza, to w pierwszej kolejności chciałbym podziękować panu 
staroście, zarządowi powiatu, radzie powiatu za znakomitą współpracę. Udaje nam się 
wspólnie zrealizować wiele zamierzeń drogowych. Dziękuję. Myślę, że ta współpraca będzie 
się rozwijać i te efekty nie tylko na terenie miasta, ale również na drogach wiejskich 
będziemy widzieć. Jednocześnie chciałbym wytłumaczyć państwu, że pojawiają się takie 
głosy, że za dużo remontujemy na raz. Jeśli nie przystąpilibyśmy generalnie do tych 
wszystkich wspólnych prac, czy to z drogami krajowymi, czy  z drogami wojewódzkimi, za to 
wsparcie panu marszałkowi i pani radnej Dudar bardzo dziękuję, to te pieniądze by przepadły 
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i przez wiele lat do naszej gminy by nie wróciły. Skończenie remontów w trakcie jednego 
etapu i przebudowy da nam potem spokój przez kolejne lata, także panie starosto, wysoka 
rado, dziękuję za tę współpracę. Rozmawiamy cały czas, jak ją rozszerzyć i ja jestem 
wyjątkowo usatysfakcjonowany. Co do wniosku pana radnego Zenona Trzepacza, nie 
chciałbym zastępować jako burmistrz gminy Gryfino naszej lokalnej prasy, zawsze oczekuję 
od prasy pełnej, konstruktywnej krytyki, niestety zdarza się, że informacje pozostawiają wiele 
do życzenia, ale spotykamy się, rozmawiamy. Mam nadzieję, że dopracujemy te wszystkie 
elementy do poziomu pełnej satysfakcjonującej informacji, bo proszę państwa czasami jak 
czytam, jak źle rządzimy, to aż się dziwię, że naprawdę tak to niektórzy z nas widzą,  
a krytyka konstruktywna jest nam wyjątkowo potrzebna, bo z konstruktywnej krytyki 
wyciągamy wnioski i one pomagają nam zarządzać i do tego wszystkich zapraszam. Co do 
informowania szerokiego też uważam, że taka informacja ze strony burmistrza i rady powinna 
wychodzić do mieszkańca, ale to bardziej w jakiś takich wydaniach okazjonalnych  
w odcinkach półrocznych, rocznych, na pewno nie w formie stałej, bo ani nas na to nie stać, 
ani nie mamy na to stosownych sił. 
Radny Zenon Trzepacz – panie burmistrzu, ja się zgadzam z panem w pełni, że to nie 
powinno być jakieś cykliczne wydawnictwo, ale robią tak samorządy w Polsce i uważam, że 
nie jesteśmy gorszym samorządem i możemy coś takiego zrobić. 
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Namieciński - rzeczywiście panie burmistrzu, może 
pójdźmy śladem pana starosty i starostwa, raz w roku taki biuletyn z informacjami, tego co 
zostało zrobione powinniście w naszej gminie ukazać. Trzeba to przemyśleć, natomiast na 
pewno rzetelna informacja mieszkańcom naszej gminy by się przydała. Ja trzymam pana 
starostę za słowo, jeżeli wyjdą jakieś mam nadzieję inicjatywy oddolne to, że będzie też 
wspierał nas jako gminę. 
 
Przewodnicząca Rady poinformowała o gminnych uroczystościach upamiętniających  
77. Rocznicę Agresji Sowietów na Polskę, które odbędą się 19 września 2016 r. o godz. 12:00 
na cmentarzu w Gryfinie na Golgocie Wschodu, zaproszeniu od Stowarzyszenia Amazonek 
„Ewa” na Marsz Życia, który odbędzie się 24 września br. o godz. 10:00. 
Przewodnicząca poinformowała, że kolejna zwyczajna sesja Rady Miejskiej odbędzie się  
w dniu 29 września br. 
 
Ponieważ nikt więcej nie zabrał głosu, Przewodnicząca Rady zamknęła obrady XXVII 
nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie.  
 
Integralną część protokołu stanowią załączniki:  
1. Lista obecności radnych – załącznik nr 1 
2. Porządek obrad sesji – załącznik nr 2 
3. Wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej – załącznik nr 3 
4. Prezentacja fragmentu ul. Armii Krajowej, który będzie przebudowywany – załącznik  

nr 4 
5. Prezentacja gminnych ulic, które będą realizowane – załącznik nr 5 
6. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zawarcia 

umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Gryfino a Powiatem Gryfińskim, w związku ze 
wspólną realizacją zadania pn.: "Przebudowa ulicy Armii Krajowej w Gryfinie" - 
załącznik nr 6 

7. UCHWAŁA NR XXVII/245/16 - załącznik nr 7 
8. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie udzielenia 

Powiatowi Gryfińskiemu dotacji celowej na realizację zadania pn.: "Przebudowa ulicy 
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Armii Krajowej w Gryfinie" w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej na lata  2016 - 2019” - załącznik nr 8 

9. UCHWAŁA NR XXVII/246/16 - załącznik nr 9. 
 
 
 
 Protokół sporządziła: 
 
           inspektor 
 
Agnieszka Grzegorczyk 

PRZEWODNICZĄCA RADY 
 

Elżbieta Kasprzyk 
 
 


