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

w dniu 7 września 2017 r. 
 

 
 

Sesja rozpoczęła się  o godz. 1000 i trwała do godz. 1230. 
 
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1. 
 
W posiedzeniu udział wzięli: 
1. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn 
2. Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński  
3. Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Tomasz Miler 
4. Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino Beata Blejsz 
5. Radca prawny Krzysztof Judek 
6. Sołtysi wg listy obecności – załącznik nr 2 
7. Zaproszeni goście wg listy obecności – załącznik nr 3. 
 
Ad. I. Sprawy regulaminowe. 
 
1/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 
 
Otwarcia obrad dokonała Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk. Przywitała wszystkich 
zgromadzonych na sesji – burmistrza, radnych, sołtysów, pracowników urzędu oraz 
zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności stwierdziła kworum, ponieważ na stan 
Rady 21 osób w posiedzeniu uczestniczyło 20 radnych.  
Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji i projektami uchwał – 
załącznik nr 4. 
 
Przewodnicząca poinformowała o zmianach w porządku obrad sesji i autopoprawkach do 
następujących projektów uchwał: 
- w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków finansowych Gminy 

Gryfino przeznaczonych na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska  
i gospodarki wodnej – DRUK NR 9/XXXIX; 

- w sprawie zmiany uchwały Nr XL/350/13 z dnia 19 grudnia 2013 r. o przystąpieniu do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino  
w rejonie wsi Stare Brynki – DRUK NR 13/XXXIX; 

- w sprawie udzielenia Gminie Brusy dotacji celowej w 2017 roku – DRUK NR 15/XXXIX 
(zmiana tytułu uchwały); 

- w sprawie udzielenia Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej na 
realizację zadania pn. „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa 
Zielonego Pogranicza odcinek Gryfino – Trzcińsko Zdrój” w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 – 
DRUK NR 16/XXXIX; 

- w sprawie określenia kierunków działań Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie 
wspólnej z Lasami Państwowymi Nadleśnictwo Gryfino realizacji przedsięwzięcia pn. 
„Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od istniejącej ścieżki rowerowej (nawierzchnia 
bitumiczna) przez teren leśny do drogi powiatowej nr 1362Z w relacji Wełtyń – Wirów – 
Gajki, o łącznej długości  ok. 2 km” – DRUK NR 18/XXXIX; 
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- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2017-2025 – 
DRUK NR 21/XXXIX. 

Poinformowała, że do Rady Miejskiej wpłynął dodatkowy projekt uchwały w sprawie zmian 
budżetu Gminy Gryfino na 2017 rok - DRUK NR 22/XXXIX 
W związku z tym, że nowa wersja Wieloletniej Prognozy Finansowej zawiera wszystkie 
zmiany w budżecie zaproponowała umieszczenie DRUKU NR 22/XXXIX po punkcie 
XXIV., czyli DRUKU NR 20/XXXIX. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie zaproponowaną zmianę 
porządku obrad sesji.  
Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem zmiany porządku obrad. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 20 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem zmiany porządku obrad głosowało  
17 radnych, przy 2 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było. 
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania stwierdziła, że zmiana porządku obrad została 
przyjęta. 
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 5. 
 
2/ przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji. 

 
Przewodnicząca poinformowała, że zgodnie ze statutem, protokół z sesji był wyłożony do 
wglądu i zapytała, czy radni zgłaszają uwagi do protokołu. 
W związku z brakiem uwag Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie 
protokołu z XXXVIII sesji.  
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 20 radnych,  
w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 16 radnych, przy 
2 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było. 
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i poinformowała, że protokół został przyjęty. 
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 6. 
 
Ad. II. Zgłaszanie wniosków komisji Rady. 
 
Komisje nie zgłosiły żadnych wniosków. 
 
Ad. III. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych. 
 
Interpelacje i zapytania zgłosili następujący radni: 
 
Radny Rafał Guga 
943/XXXIX/17 – interpeluję w sprawie przystanku autobusowego służącego do dowozu 

dzieci przy Szkole Podstawowej nr 3. Sytuacja robi się skomplikowana 
ze względu na zbyt wąski wyjazd, znaki, które są tam umieszczone, a także 
samochody, które nie zawsze dobrze parkują. Zaobserwowałem dwa czy trzy 
razy taką sytuację, że autobus dowożący dzieci nie mógł wyjechać, blokował 
całą drogę. Proszę o przeanalizowanie sytuacji i naprawienie tego problemu. 

944/XXXIX/17 – proszę, żeby burmistrz zwrócił się z wnioskiem do GDDKiA  
o zamontowanie lustra przy wyjeździe z drogi wewnętrznej przy ul. Flisaczej 
przy przystanku. Wiata autobusowa bardzo ogranicza widoczność i może 
tam kiedyś dojść do nieszczęśliwego wypadku, szczególnie, że jest to 
przecięcie ciągu pieszego, jeżdżą też tam rowerzyści.  
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945/XXXIX/17 – mieszkańcy ul. Flisaczej zaobserwowali, że droga wewnętrzna, która była 
nie tak dawno robiona, zaczyna się, delikatnie mówiąc, psuć, zapadać, 
zaczynają wystawać studzienki. Najprawdopodobniej jest to spowodowane 
wzmożonym ruchem ciężkiego sprzętu, który jeździ na bazę PUK. Proszę 
o sprawdzenie stanu tej drogi i jej naprawienie, prawdopodobnie jest ona 
jeszcze na gwarancji.    

 
Radny Łukasz Kamiński 
946/XXXIX/17 – niedawno ukazał się raport dotyczący przygotowania bezpiecznych miejsc 

kąpielowych w naszym powiecie, opracowany przez oddział powiatowy 
WOPR oraz Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. 
W owym raporcie poza oceną kąpielisk znajduje się również podsumowanie 
wsparcia okazanego dla oddziału WOPR. Cytując raport: „podmiot 
uprawniony do wykonywania ratownictwa wodnego na obszarze gmin 
powiatu gryfińskiego, WOPR woj. zachodniopomorskiego i jego oddział 
powiatowy zabiega o wsparcie finansowe z 9 gmin na działania 
profilaktyczne i zakup doposażenia. WOPR powiatu gryfińskiego otrzymał 
tylko z 5 gmin: Cedynia, Moryń, Banie, Trzcińsko-Zdrój wsparcie 
doposażania i oznakowania pojazdu ratowniczego, pozyskanego ze środków 
zewnętrznych, a gmina Widuchowa zleca zabezpieczenia imprez pod 
względem bezpieczeństwa wodnego i ratownictwa”. Nie ma tutaj w ogóle 
wymienionej gminy Gryfino, w związku z tym prosiłbym o informację   
w jakim zakresie gmina Gryfino wspiera gryfiński WOPR, bo wydawało mi 
się, że ratowników wodnych wspieramy nieustannie od kilku lat, jednak 
wspomniany raport wskazuje na zupełnie inną sytuację. Proszę o informację 
i zajęcie stanowiska w tej kwestii.  

 
Radny Janusz Skrzypiński 
947/XXXIX/17 – zwracam się do burmistrza o interwencję w GDDKiA w sprawie 

oczyszczenia i udrożnienia kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody 
opadowe w ciągu komunikacyjnym ul. Łużyckiej. W tym roku aura nas nie 
rozpieszcza, jest dużo opadów i woda, która zbiera się na ul. Łużyckiej robi 
się taką rwącą rzeką, w jakiś sposób utrudnia życie mieszkańcom wzdłuż 
tego ciągu komunikacyjnego przez zalewanie i podtapianie. Bardzo proszę 
burmistrza o to, żeby zwrócić się do GDDKiA, żeby te studzienki zostały 
udrożnione, bo są zamulone i nie odbierają wody.  

948/XXXIX/17 – na wysokości budynku Łużycka 16-18 został odkryty ciepłociąg, zostały 
zdjęte płyty, to trwa trzy czy cztery dni i nie został on zabezpieczony. Myślę, 
że w tym tygodniu żadne prace nie będą tam robione. Prosiłbym o to, żeby 
ustawiono tam ogrodzenie, bo widzę, że tam biegają dzieci. Proszę, żeby 
zainterweniować u wykonawcy.       

949/XXXIX/17 – w dziale 700 gospodarka mieszkaniowa było zapisane 300.000 zł na 
remonty i modernizacje mieszkań komunalnych. Czy w związku 
z inwestycją, która jest planowana w Nowym Czarnowie, środki, które tam 
są zapisane tj. kwota 600.000 zł, będą w całości skonsumowane na 
ta inwestycję? Bo jeżeli w tym roku nie zostaną skonsumowane, to proszę, 
żeby przerzucić na modernizację i remonty budynków te środki, które nie 
zostaną wykorzystane.  
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Wiceprzewodniczący Rady Zdzisław Kmieciak 
950/XXXIX/17  - za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino kieruję interpelację 

do Starosty Powiatu Gryfińskiego. W związku z otrzymaną informacją 
dotyczącą przesunięcia zadania remontu drogi powiatowej ul. Szkolnej 
w Żabnicy z 2017 na 2018 rok, proszę o określenie terminu wykonania 
remontu ul. Szkolnej i zapewnienie mieszkańców Żabnicy, że powyższa 
inwestycja zostanie wykonana w I kwartale 2018 r. Przesunięcie remontu tej 
drogi bardzo zaniepokoiło mieszkańców, proszę o pisemną odpowiedź.  

951/XXXIX/17 – moja interpelacja dotyczy odcinka drogi ul. Morenowej w Czepinie. Proszę 
pana burmistrza o wyznaczenie terminu i zorganizowanie spotkania 
z zainteresowanymi mieszkańcami odnośnie ustaleń współfinansowania 
remontu wspomnianego odcinka drogi. Sprawę naświetliłem burmistrzowi 
w czerwcu, wobec powyższego proszę o spotkanie zainteresowanych stron.    

952/XXXIX/17 – mieszkańcy Żabnicy zwrócili się z prośbą o oświetlenie ulicy Polnej. Na tej 
ulicy powstało dużo nowych budynków i nie ma na niej ani jednego punktu 
świetlnego.  

953/XXXIX/17 – ponawiam interpelację za pośrednictwem Urzędu Miasta i Gminy Gryfino 
do GDDKiA Oddział Szczecin dotyczącą budowy brakującego ciągu 
pieszego na odcinku Czepino – do Gryfina ul. Pomorska tj. przepompowni. 
Mieszkańcy nieustannie proszą o chodnik na tym odcinku.  

954/XXXIX/17 – w imieniu mieszkańców sołectwa Czepino dziękuję panu burmistrzowi 
i wydziałowi inwestycji za wykonany remont dróg gminnych ul. Topolowej 
i Świerkowej w Czepinie.  

955/XXXIX/17 – w imieniu prof. Bogdana Matławskiego, współorganizatora uroczystości 
z okazji 270 rocznicy powstania miejscowości Żabnica, wyrażam słowa 
podziękowania panu burmistrzowi Mieczysławowi Sawarynowi za wsparcie 
i pomoc w organizacji całego przedsięwzięcia związanego z jubileuszem 
powstania Żabnicy. Uroczystość 270. rocznicy odbędzie się 16 września 
2017 r.  

 
Radna Małgorzata Wisińska 
956/XXXIX/17 – czy planowane są jakieś udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, 

starszych w dostępie do wydziałów urzędu, znajdujących się na II piętrze 
w banku Pekao S.A.? 

 
Radny Piotr Zwoliński 
957/XXXIX/17 – 3 sierpnia 2017 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia Rady 

Ministrów w sprawie udzielania dotacji na przebudowę, budowę i remont 
dróg gminnych. Chciałbym zapytać czy gmina Gryfino wystąpi o takie 
dotacje do ministerstwa?  

958/XXXIX/17 – moje interpelacja dotyczy pl. Barnima. Czy burmistrz przewiduje 
rewitalizację tego miejsca i zrobienie ścisłego centrum z zagospodarowaniem 
w postaci nasadzeń, ławek, fontann? 

959/XXXIX/17 – otrzymuję informację, że miejsca parkingowe, które znajdują się w pobliżu 
pl. Barnima są notorycznie zajmowane przez pojazdy na sprzedaż. Jest to 
swego rodzaju komis, blokowane są miejsca parkingowe dla mieszkańców. 
Czy przewiduje pan jakieś rozwiązania w tej sprawie? 
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Radny Zenon Trzepacz 
960/XXXIX/17 – to nie będzie interpelacja, tylko taka refleksja z mojej strony. Dlaczego  

w tym momencie? Bo chcę, żeby szersza grupa mieszkańców zapoznała się  
z tym problemem. Od jakiegoś czasu obserwuję w niektórych, powtarzam, 
w niektórych mediach szczególne zainteresowanie negatywnymi bohaterami 
zasobów komunalnych gminy Gryfino. Próbuje się z niektórych tych 
lokatorów robić ekspertów, ludzi pokrzywdzonych przez los, przez 
wszystko, tylko nie zawsze się pisze dokładnie, jaka jest geneza sytuacji 
danego lokatora. Wystarczy później poczytać w internecie, jak oceniają 
mieszkańcy daną sytuację i to jest właściwa diagnoza. Proponuję, żeby 
czasami dogłębniej poznać zagadnienie, zanim się robi komuś krzywdę. 
Mówię tutaj konkretnie o pracownikach GTBS-u, ponieważ my naprawdę 
robimy, co możemy i jak się pisze, że przyjechali pracownicy z TBS-u,  
w piwnicy wzięli pompę, pompa się zepsuła, to nie dlatego, że pracownicy 
TBS-u nie umieją obsługiwać tej pompy, tylko dlatego, że lokator ma tam, 
mówiąc kolokwialnie, syf w tej piwnicy, który przy pompowaniu wody 
uszkodził pompę i powinno się też o tym napisać, a z pracowników GTBS-u 
robi się nieudaczników, że przyjechali, zabrali się i w ogóle nie wiadomo, co 
chodzi. Mam taki apel, ja nie mówię, żeby nie krytykować, bo na pewno nie 
jest idealnie, ale żeby zagadnienie było zbadane dogłębnie, żeby to miało 
jakiś sens. Swego czasu nasza gmina, czyli my wszyscy pomogliśmy jednej 
z lokatorek, osobie niepełnosprawnej bardzo dużym kosztem, kosztem 
innych inwestycji, zamieniliśmy mieszkanie z wyższych opłat na niższe, 
żeby rodzinę odciążyć. Później te osoby kreują się wielkich 
pokrzywdzonych, robi się z naszej gminy takich, którzy nie umieją 
rozwiązać podstawowych problemów ludzi. Przestańmy się tak zachowywać, 
bo to od nas zależy, jaką rzeczywistość przekazujemy w Polskę, bo media 
pokazują i piszą to, co chcą, natomiast nie zawsze mówią prawdę.  

 
Radny Krzysztof Hładki 
961/XXXIX/17 – burmistrz prosi o indywidualne załatwianie spraw, kierowanie wniosków, 

interpelacji do poszczególnych urzędów i generalnie radni to robią. 
W istotnych sprawach zwracamy się do burmistrza o nadanie urzędowego 
biegu tych wniosków i interpelacji. Pomimo wysyłania urzędowych pism do 
zainteresowanych stron i urzędów brak jest z ich strony odpowiedzi, pisma 
są kompletnie ignorowanie. I tak odpowiedź na interpelację z 23 listopada 
2016 r. do Starostwa Powiatowego w Gryfinie oraz do GDDKiA – to była 
wspólna interpelacja, moja i Rafała Gugi – w sprawie skrzyżowania ulic 
Kołłątaja i Pomorskiej, chodzi o wydłużenie zielonego światła przy skręcie 
z ulicy Kołłątaja w ulicę Pomorską, zielone światło świeci tylko 7 sekund, co 
pozwala na przejazd dwóch, trzech samochodów, przez co tworzą się kolejki, 
korki. Aktualnie przy dużych robotach wokół przejazdu kolejowego jest tam 
bardzo poważna sprawa, ale istotne jest to, że nawet nie przyszła żadna 
odpowiedź od zainteresowanych stron od 23 listopada. Druga sprawa - 17 
czerwca pismo do PLK odnośnie przejazdu w ciągu ul. Armii Krajowej  
o zrobienie drugiego przejścia dla pieszych. Żadnej, nawet negatywnej 
odpowiedzi nie otrzymaliśmy. Ponawiam te dwie interpelacje i proszę  
o wyegzekwowanie, co najmniej wyegzekwowanie odpowiedzi.   
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Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Namieciński 
962/XXXIX/17 – interpelacja dotyczy dwóch wyrw przy drodze powiatowej w Gardnie.  

Pierwsza jest na ul. Niepodległości naprzeciwko byłego sklepu, mam 
dokumentację fotograficzną. Druga, która też zagraża bezpieczeństwu, bo te 
wyrwy w asfalcie są dosyć duże, które się powiększają ze względu na 
warunki atmosferyczne, jest przy ul. Żelisławieckiej, w okolicy ośrodka 
zdrowia. Proszę o przekazanie tej interpelacji do zarządcy drogi, którym jest 
Starostwo Powiatowe. 

963/XXXIX/17 – pogoda nas nie rozpieszcza, jest dużo deszczu, a co za tym idzie wszędzie 
rośnie trawa, czy to działki agencyjne, gminne, czy prywatne. Pozwoliłem 
sobie dwa tygodnie temu na prośbę mieszkańców mojej miejscowości złożyć 
interpelację dotyczącą kilku działek, wskazałem te działki numerycznie  
i efekt jest taki, że straż miejska wysłała wezwania, bo tak mówi prawo, do 
uporządkowania tych działek, wykoszenia. Efekt jest taki, że większość 
właścicieli zrobiła porządek na swoich działkach, niestety nie wszyscy to 
zrobili. Rozmawiałem z osobami, które mieszkają czasowo w Niemczech  
i one mówią, że u nich respektowane jest takie rozwiązanie, że gmina wzywa 
właścicieli działek do uporządkowania czy wykoszenia, natomiast kiedy 
właściciel działki nie robi porządku, tak są uregulowane rozwiązania prawne, 
że gmina zleca firmie wykoszenie lub posprzątanie działki, a później obciąża 
właściciela działki. Czy w naszych ramach jest możliwe takie rozwiązanie, 
żeby powstała stosowna uchwała Rady Miejskiej, która by nie tyle zmuszała, 
co obligowała właścicieli działek do utrzymania porządku na terenie gminy 
Gryfino? 

 
Radny Czesław Skonecki 
964/XXXIX/17 – chciałbym zwrócić się z prośbą do burmistrza o interwencję w sprawie 

wykonania przez określone jednostki wycinki krzewów na skrzyżowaniu ulic 
9 Maja – Kolejowa. Tam jest zmieniona organizacja ruchu, jest ruch 
dwukierunkowy, zjeżdżając z ulicy 9 Maja w ulicę Kolejową jest tam 
zasłonięta widoczność. Proszę o przycięcie krzewów.   

965/XXXIX/17 – otrzymałem odpowiedź na moją interpelację w sprawie cmentarza żołnierzy 
radzieckich, moim zdaniem są to bardzo słuszne decyzje w kwestii 
utrzymania porządku na cmentarzu, że będzie tam tylko posiana trawa, na 
pewno będzie to mniej kosztowne, widzę, że służby komunalne w tej chwili 
intensywnie pracują, dziękuję za wykonanie tych zadań.  

 
Radny Ireneusz Sochaj 
966/XXXIX/17  - gmina uzyskała pozwolenie na budowę hali przy ul. Niepodległości przy 

Zespole Szkół. Sprawa ta, jak widać w lokalnych mediach i internetowych 
i pisanych, budzi spore emocje. Również do mnie zgłaszają się ludzie 
z zapytaniem, w jaki sposób hala, która w tym miejscu powstanie, będzie 
oddziaływać na otaczające środowisko. Pierwszą sprawą jest układ 
komunikacyjny, który powstanie tej hali zupełnie zmieni. Jak będzie 
wyglądała ulica Parkowa, przy powstaniu hali? Czy nie zrobi się z niej 
kolejna ulica przelotowa w miejsce ulicy, która miała być po prostu 
wewnętrzną aleją parkową, po której mogły biegać dzieci, uczyć się jeździć 
na rowerze itd.? Po co przy ul. Parkowej lokowaliśmy plac zabaw, siłownię 
na wolnym powietrzu i ostatnio park linowy? Oczywiście zagrożeniem też 
jest wycinka kilku szeregów drzew, z czego nie wszyscy być może sobie 
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zdają sprawę, natomiast na Komisji Planowania Przestrzennego taką 
informację dostaliśmy. Cała ta aleja drzew iglastych, która kiedyś oddzielała 
ciepłociąg, który szedł na powierzchni, idzie do wycinki, wtedy będą tam po 
prostu ustanowione miejsca parkingowe. Również kwestią jest to, o której 
nasz wydział ochrony środowiska też wie, że wody opadowe, których w tym 
roku jest wyjątkowo dużo, przy wybetonowaniu powierzchni wokół tej sali, 
będą miały ułatwioną drogę przemieszczania się. Praw fizyki nie zmienimy, 
ta woda będzie spływać na ul. Niepodległości i stanowić tam zagrożenie, 
zalewać piwnice, o czym też apelują mieszkańcy, którzy tam mieszkają. 
Zresztą mieszkańcy ci skierowali, jak wiemy, odwołanie do Wojewody 
Zachodniopomorskiego, które jest w tej chwili w trakcie rozpatrywania, 
czym to się zakończy, zobaczymy. Ja wiem, że ta szkoła zasługuje na salę 
gimnastyczną z prawdziwego zdarzenia, inną kwestią jest, czy w tym 
miejscu powinna powstać hala. Jest to sprawa sprzed wielu lat, wiadomo, że 
poprzedni burmistrz ś.p. Henryk Piłat również miał swój pomysł na to 
miejsce, były robione konkursy, lepsze lub gorsze, z większym lub 
mniejszym rozmachem. W tej chwili jest proponowany rozmiar hali, który 
jest eskalowany do właściwych rozmiarów tego miejsca, co nie oznacza, że 
nie będzie negatywnie oddziaływał na środowisko, na zabudowę śródmiejską 
tego właśnie miejsca. 

 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk 
967/XXXIX/17 – interpeluję w sprawie stanu dróg gminnych na terenie miejscowości 

Steklno. Mimo wielu spotkań, rozmów, obietnic, również pisma, które  
w lipcu złożyła pani sołtys, nic w tej sprawie się nie wydarzyło, w związku  
z tym proszę o dokonanie przeglądu dróg gminnych na terenie sołectwa  
i w ramach bieżącego utrzymania i remontów dokonanie koniecznych 
napraw, tak aby poprawić bezpieczeństwo naszych mieszkańców. 

 
Radny Jacek Kawka 
968/XXXIX/17 – w związku z pojawiającymi się i kierowanymi w moim kierunku pytaniami 

w zakresie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwracam 
się z prośbą o przygotowanie wykazu uchwał podjętych od początku roku 
w tym zakresie oraz przedstawienie stanu zaawansowania wykonania każdej 
uchwały na dzień dzisiejszy. 

 
Ad. IV. Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej Przedsiębiorstwa Usług 
Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie – DRUK NR 1/XXXIX 
  
Informacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji do informacji. 
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 8. 
 
Przewodnicząca zapytała, czy radni zgłaszają uwagi i wnioski do informacji. 
Radny Jacek Kawka – czytając ten raport zwróciłem uwagę na to, że występuje pewna 
nieścisłość pomiędzy tym co niedawno obiecywał pan burmistrz w zakresie wykonywanych 
przez siebie reorganizacji struktury zarządczej i nie tylko tego przedsiębiorstwa. Otóż 
wynagrodzenia w tym przedsiębiorstwie w roku 2016 wzrosły o około 30.000 zł, a miały być 
na takim samym poziomie lub jak pamiętam miały być na poziomie niższym. Ta sama uwaga 
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dotyczy drugiego raportu, czy informacji, która będzie procedowana. Tu podobnie 
wynagrodzenia wzrosły na podobnym poziomie, wbrew temu co miało wynikać  
z przeprowadzonej przez pana burmistrza reorganizacji. 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński – jeszcze będąc radnym 
Rady Miejskiej w Gryfinie używałem od czasu do czasu takiego powiedzenia, które 
funkcjonuje gdzieś w świecie polityki, że niektórzy z nas, a może i w ogóle in gremio my 
wszyscy potrafimy niekiedy spędzić mnóstwo czasu na dyskusjach o kwotach, które warte są 
30 tysięcy, natomiast te, które są warte miliony przechodzą nam zupełnie niezauważone. Ja 
myślę, że warto podkreślić, że właściciel podjął ważne decyzje dotyczące organów spółki  
i poprzednich zarządów zarówno w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych jak  
i w Gryfińskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego i znalazł powody, dla których nie 
udzielił absolutorium poprzednim członkom zarządu. Pragnę także zwrócić uwagę, że  
w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych zdecydowanie poważniejszą kwestią od 
podwyższenia wynagrodzenia pracownikom, które na stanowiskach robotniczych nadal jest 
bardzo niskie i niesatysfakcjonujące, jest utracenie przez gminę Gryfino, ale także przez 
spółkę wymiernych, liczonych w setki tysięcy złotych kwot związanych z decyzjami 
zarządczymi w tym przede wszystkim rozliczeniem inwestycji związanej z aglomeracją  
i kanalizacją aglomeracji gryfińskiej. Oczywiście jeśli odwołujemy się do tych słów, pan 
burmistrz na każdym kroku podkreśla i tej polityki, jak sądzę nie zmieni – praca pracowników 
na najniższych stanowiskach będzie doceniana i kontynuacja podwyżki wynagrodzeń 
zwłaszcza w jednostkach organizacyjnych, za spółki, które są osobami prawnymi 
wypowiadać się pan burmistrz nie będzie, natomiast ten trend jest przez nas obserwowany  
i ma poparcie, bo pracownicy najnormalniej w świecie są godni tego, żeby także mieć 
waloryzacje. Tak się dzieje we wszystkich firmach, spółkach skarbu państwa także i bardzo 
bym prosił żebyśmy zestawiali ze sobą dwie ważne informacje – utratę kilkuset tysięcy 
złotych przegranym procesem przed sądem pierwszej instancji i 30.000 zł, które w znacznej 
mierze konsumują podwyżki dla ciężko pracujących ludzi. Oczywiście zawsze można ocenić 
to krytycznie, ale zdaniem właściciela polityka doceniania pracowników i ich trudu 
codziennego powinna być w gminie Gryfino realizowana i będzie realizowana. Ciężka praca 
godna jest też godnego wynagrodzenia. 
Radny Jacek Kawka – z tego co pamiętam to absolutorium poprzedniemu zarządowi PUK-u 
zostało udzielone, może się mylę, natomiast jeżeli chodzi o te kwoty, to ja podałem taką 
kwotę, która dotyczy TBS-u, to jest 30.000 zł, w PUK-u to jest 100.000 zł. Razem to jest 
130.000 zł. Być może to jest mała kwota, ale moim zdaniem i zdaniem wielu mieszkańców to 
jest bardzo wysoka kwota. 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński – szanowny panie radny, 
ja staram się być delikatny, ale podkreślę raz jeszcze – oba byłe zarządy nie otrzymały 
absolutorium. To nie oznacza, że go nie otrzymały w sensie dosłownym, ale nie znalazły też 
uzasadnienia dla otrzymania absolutorium. Proszę to przyjąć do wiadomości. Proszę przyjąć 
też do wiadomości panie radny i proszę tej litery nie wykorzystywać, ja starałem się tego nie 
podnosić, ale zgodnie ze swoim uprawnieniem i na warunkach, które były zarząd 
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych wynegocjował, pobrał również w związku ze swoim 
odejściem znaczącą odprawę. Chciałby pan wiedzieć w jakiej wysokości? 
Radny Jacek Kawka –  nie. 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński – to bardzo się cieszę, to 
proszę także podkreślić, że znaczna część kwoty, którą pan wymienił związana jest z odprawą 
byłego zarządu. 
 
Ad. V. Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej Gryfińskiego 
Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – DRUK NR 2/XXXIX 
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Informacja stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji do informacji. 
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 8. 
 
Radni nie zgłosili uwag i wniosków do informacji. 
 
Prezes Zarządu Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  
w Gryfinie Władysław Pielechowski – chciałbym w ramach uzupełnienia informacji, która 
została przedłożona szanownym radnym przedstawić parę rzeczy, które w mojej ocenie są 
ważne i wpisują się w to wszystko co jest czynione przez właściciela w granicach działalności 
spółek komunalnych. Przypomnę tylko, że jako spółka komunalna działamy w obszarze 
nieruchomości. Zarządzamy zasobem własnym, wspólnotami mieszkaniowymi i zasobem 
komunalnym. Prowadzimy również własną działalność inwestycyjną, a także działalność 
inwestycyjną na rzecz innych podmiotów. Jeżeli chodzi o wspólnoty mieszkaniowe to są one 
najbardziej prężnym organizmem, który pojawił się na naszym rynku od wielu lat, działa on 
w zakresie własnych środków, które gromadzi na kontach, decyzje są podejmowane 
rozważnie. W ramach posiadanych środków są realizowane potrzeby danych nieruchomości  
i to wszystko skupia się w rękach właścicieli. Właściciele doskonale rozumieją nad czym 
pracują i z czym mają do czynienia, poruszają się w  granicach obowiązującego prawa, także 
w granicach własnych finansów i możliwości. Występuje tutaj duże zrozumienie pomiędzy 
zarządcą, którym jesteśmy i wspólnotami mieszkaniowymi, co wykazały ostatnie zebrania 
wspólnot mieszkaniowych. Jeżeli chodzi o zasoby komunalne mamy podpisaną umowę  
z gminą Gryfino i w ramach wzajemnej współpracy staramy się podnieść te nieruchomości do 
stanu, który byłby możliwy do dalszej eksploatacji. Chciałbym przypomnieć, że wszystko co 
dzieje się na nieruchomościach nie jest wynikiem jednego roku, czy dwóch lat. Wszystko to 
powstaje przez lata i wszelkiego typu niedociągnięcia w zdwojony sposób pojawiają się  
w przyszłości. Jeżeli chodzi o zasób komunalny dysponujemy określonymi kwotami, m.in. 
nakreślonymi przez radę celem utrzymania tych zasobów. Zasoby te są zniszczone  
i działalność podejmowana przez nas, czyli usuwanie awarii i drobne remonty, które czynimy 
na tych nieruchomościach nie wyczerpują potrzeb, które się pojawiają. Dodatkowo dochodzi 
to, co podkreślał również radny Zenon Trzepacz. Jeżeli chodzi o dbałość mieszkańców  
o zasób komunalny, jest ona niewystarczająca, a wręcz skandaliczna w niektórych 
przypadkach i tutaj rodzą się problemy. Chciałbym przypomnieć, że usunięcie awarii to jest 
tylko wymiana uszkodzonego elementu, nie polega to na całościowym i kompleksowym 
remoncie. Jeżeli chodzi o działalność na inwestycji planowanej przy ul. Opolskiej to jest 
inwestycja zaplanowana na dwa budynki. Jeden budynek będzie zbudowany pod najem, drugi 
pod sprzedaż. Z uwagi na terenowe uwarunkowania tam istniejące oraz powiązanie tych 
dwóch budynków infrastrukturą techniczną występuje bardzo duży kłopot w realizacji tego 
zamówienia i z uwagi na to, że musimy to przeprowadzić w ramach postępowania 
przetargowego w oparciu o przepisy ustawy prawo zamówień publicznych i z pewnych 
wymagań, które ta ustawa narzuca na inwestora nie możemy zrezygnować. Natomiast jeżeli 
chodzi o pewne elementy związane z finansowaniem tej inwestycji, inwestycja nie została do 
końca przemyślana, jest to inwestycja zaplanowana w oparciu o wirtualne instrumenty 
finansowe i jak gdyby pobożne życzenia, które mogłyby się spełnić lub nie. My sobie na takie 
ryzyko pozwolić nie możemy i tutaj musimy szczegółowo dopasować warunki postępowania 
przetargowego do zaplanowanej inwestycji. Mam nadzieję, że w tym miesiącu w połowie 
przyszłego tygodnia zostanie ogłoszony kolejny przetarg na budowę tych dwóch budynków. 
Jeżeli chodzi o sprawy kadrowe, załoga nie jest liczna, jest wiele naturalnych odejść na 
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emeryturę w obecnym czasie, jak również pewien obszar nie jest zaopiekowany w mojej 
ocenie - inwestycyjno-remontowy, który powinien funkcjonować trochę inaczej niż do tej 
pory. Czynimy już starania na polu kadrowym w ramach posiadanych zasobów ludzkich  
i ustawiania odpowiednich zakresów obowiązków w tym kierunku. Również organizacja 
pracy i obieg dokumentów są nie do końca przystające do obecnych warunków i potrzeb  
i w tym zakresie prowadzimy już czynności zmierzające do ich poprawy, jak również do ich 
zmiany. Proszę państwa, sprawą, która pojawia nam się jest gospodarowanie zasobami 
własnymi jeżeli chodzi o 9 wybudowanych budynków. Na niektórych budynkach pojawiają 
się już elementy uszkodzeń, które nie nastąpiły w sposób naturalny, a są wynikiem 
poprzednich działań projektowych, jak również wykonawczych. Chodzi mi o budynek na  
ul. Łokietka, sprawy balkonów, odstawanie okładzin. Budynek na Opolskiej, to państwo 
wiecie z przekazów medialnych, że jest zalewany ponieważ budynek jest zlokalizowany jest 
w sposób nieszczęśliwy tak, że wody opadowe z ulicy Łużyckiej potęgują skalę zalewania 
tego budynku. Znaleźliśmy doraźne rozwiązanie, które mam nadzieję w przyszłości pomoże 
zapobiec zalewaniu mieszkań. Sprawa najnowszego budynku na ul. Opolskiej 11-19 wiąże się 
z realizacją inwestycji przez firmę Novum, dalej Inox. Budynek ten pomimo tego, że został 
oddany najpóźniej do eksploatacji niestety posiada już dach do remontu i będziemy musieli 
wydatkować na to środki, które moglibyśmy przeznaczyć na zupełnie inną sprawę. 
Dodatkową sprawą pojawiająca się na tym budynku jest rozliczenie umowy dotychczasowej  
z poprzednim wykonawcą i podwykonawcami. Doszło tam do podwójnej zapłaty kwoty 
370.000 zł z uwagi na niepełne realizowanie postanowień umownych i w wyniku tego spółka 
musiała przelać pieniądze na konta podwykonawców, które już też wcześniej poszły na konto 
wykonawcy. Sprawa ul. Opolskiej 9 i parkingów - budynek został sprzedany jako 
wspólnotowy. W prospekcie informacyjnym była informacja o parkingach, które jak gdyby 
przypisane są do budynku. Niestety w umowach, w aktach notarialnych nie znalazły się 
zapisy potwierdzające ten fakt i z tego tytułu lokatorzy tych budynków czują się wprowadzeni 
w błąd. Podsumowując, jeżeli chodzi o zyski w firmie nie można niestety zysków kumulować 
w sposób nieodpowiedzialny i niezrównoważony. To co podkreślał pan radny Jacek Kawka  
w sprawie podwyżek wygląda w sposób następujący - poziom wynagrodzeń pracowników 
niestety odstaje od średniej krajowej i to bardzo dużo, a  tym bardziej, że wielokrotnie przez 
lata nie był podnoszony. Są to kwoty naprawdę niewielkie i kosmetyczne. Na tym chciałbym 
zakończyć i podziękować pani przewodniczącej i szanownej radzie. 
Radny Jacek Kawka – ja chciałbym tylko sprostować, że ja nie mówiłem o pracownikach, ja 
mówiłem o organizacji, zmianach organizacyjnych, nie o pracownikach. Pracownicy powinni 
więcej zarabiać, tak uważam, podobnie jak pan. 
Prezes Zarządu Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  
w Gryfinie Władysław Pielechowski – to cieszę się niezmiernie   
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk - dziękuję bardzo panie prezesie. Myślę, że 
otrzymaliśmy bardzo szczegółową informację i te wyjaśnienia dzisiaj jeszcze przedstawiają 
obraz działalności naszej spółki GTBS. 
 
Przewodnicząca ogłosiła 15-minutową przerwę w obradach. 
Po przerwie przewodnicząca wznowiła obrady. 
 
Ad. VI. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic drodze wewnętrznej – DRUK 
NR 3/XXXIX. 
 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 8. 
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Przewodnicząca otworzyła dyskusję.  
Radny Jacek Kawka – ja mam pytanie natury technicznej związane z uzasadnieniem. 
Rozumiem, że odstąpiono od konsultacji społecznych, natomiast współwłaściciele 
zaproponowali kilka nazw. W następnym ustępie, po  wymienieniu nazw ulic pojawia się 
zwrot, że „proponuje się nadać”. Kto zaproponował nadanie tych nazw? Kto je wybrał? 
Zastępca Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki 
Nieruchomościami Krystyna Lamperska – wypowiedź nieczytelna, nieudzielona do 
mikrofonu. 
Radny Jacek Kawka – kto? Nie zrozumiałem. Kto wybrał? 
Zastępca Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki 
Nieruchomościami Krystyna Lamperska – wypowiedź nieczytelna, nieudzielona do 
mikrofonu. 
  
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
nadania nazw ulic drodze wewnętrznej – DRUK NR 3/XXXIX. 
Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem ww. projektu uchwały. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 21 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
18 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że uchwała została podjęta.  
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 10. 
UCHWAŁA NR XXXIX/370/17 stanowi załącznik nr 11. 
 
Ad. VII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat 
rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomością gruntową zabudowaną, położoną w 
Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 5 – DRUK NR 4/XXXIX. 
 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 8. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał w niej głosu. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu 
nieruchomością gruntową zabudowaną, położoną w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 5 – 
DRUK NR 4/XXXIX. 
Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem ww. projektu uchwały. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 21 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
18 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że uchwała została podjęta.  
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 12. 
UCHWAŁA NR XXXIX/371/17 stanowi załącznik nr 13. 
 
Ad. VIII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 
miasta Gryfino na rzecz aktualnego użytkownika wieczystego – DRUK NR 5/XXXIX. 
 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 8. 
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Przewodnicząca otworzyła dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał w niej głosu. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej 
w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino na rzecz aktualnego użytkownika wieczystego – 
DRUK NR 5/XXXIX. 
Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem ww. projektu uchwały. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 21 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
19 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że uchwała została podjęta.  
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 14. 
UCHWAŁA NR XXXIX/372/17 stanowi załącznik nr 15. 
 
Ad. IX. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 
miasta Gryfino na rzecz aktualnego użytkownika wieczystego – DRUK NR 6/XXXIX. 
 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 8. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał w niej głosu. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej 
w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino na rzecz aktualnego użytkownika wieczystego – 
DRUK NR 6/XXXIX. 
Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem ww. projektu uchwały. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 21 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
19 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że uchwała została podjęta.  
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 16. 
UCHWAŁA NR XXXIX/373/17 stanowi załącznik nr 17. 
 
Ad. X. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
bezprzetargowej, lokali mieszkalnych budynku przy ul. 9 Maja nr 7 w Gryfinie oraz 
udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali – DRUK NR 7/XXXIX. 
 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 8. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. 
Radny Rafał Guga – mieliśmy już takie sytuacje na sesjach, że odmawialiśmy sprzedaży 
lokali, padła taka deklaracja pana burmistrza, że nie będziemy sprzedawać lokali w momencie 
kiedy nie wszyscy mieszkańcy, cały budynek nie zostanie sprzedany. Tutaj mamy, że 
wystąpili mieszkańcy lokalu nr 1, lokalu nr 3. Co z lokalem nr 2? Na początku jest napisane, 
że jest 3 mieszkańców, 3 lokale mieszkalne. 
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Zastępca Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki 
Nieruchomościami Krystyna Lamperska – wypowiedź nieczytelna, nieudzielona do 
mikrofonu. 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Tomasz Miler - proszę zwrócić uwagę na  
§ 3: „Sprzedaż uwarunkowana jest jednoczesnym wykupem przez najemców wszystkich 
lokali w budynku”. 
Zastępca Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki 
Nieruchomościami Krystyna Lamperska – na ten moment wnioski złożyło dwóch 
najemców. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, lokali mieszkalnych budynku przy 
ul. 9 Maja nr 7 w Gryfinie oraz udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali – DRUK NR 
7/XXXIX. 
Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem ww. projektu uchwały. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 21 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
19 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że uchwała została podjęta.  
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 18. 
UCHWAŁA NR XXXIX/374/17 stanowi załącznik nr 19. 
 
Ad. XI. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXII/302/17 Rady 
Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia stawek opłat za 
usunięcie drzew lub krzewów na terenie miasta i gminy Gryfino – DRUK NR 8/XXXIX. 
 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 8. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał w niej głosu. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
uchylenia Uchwały Nr XXXII/302/17 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 stycznia 2017 r.  
w sprawie określenia stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów na terenie miasta i gminy 
Gryfino – DRUK NR 8/XXXIX. 
Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem ww. projektu uchwały. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 21 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
18 radnych, przy1 głosie wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było. 
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że uchwała została podjęta.  
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 20. 
UCHWAŁA NR XXXIX/375/17 stanowi załącznik nr 21. 
 
Ad. XII. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze 
środków finansowych Gminy Gryfino przeznaczonych na finansowanie zadań z zakresu 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej – DRUK NR 9/XXXIX. 
 
Rada otrzymała autopoprawki do projektu uchwały oraz zmienione załączniki do projektu 
uchwały. 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji do projektu uchwały. 
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Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 8. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. 
Radny Marcin Para – mam pytanie dotyczące kwoty, jaka będzie określona w uchwale 
budżetowej na rok 2018, jeżeli chodzi o refundację tych  środków. Czy my już to wiemy, bo 
niestety akurat tak się złożyło, że na Komisji Budżetu nie mogliśmy nikogo o to zapytać. Ja 
oczywiście zdaję sobie z tego sprawę, że na dzień dzisiejszy my nie mamy wiedzy jak to 
będzie wyglądało, jeżeli chodzi o ilość tych wniosków, natomiast w uchwale budżetowej na 
pewno jakaś kwota będzie określona i chciałbym tę kwotę znać albo przynajmniej jej 
wielkość albo przybliżoną wartość. 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Tomasz Miler - oczywiście każdorazowo  
w każdym budżecie, bo program będzie stały, będziemy określać wysokość środków 
przeznaczonych na ten cel. Nie ukrywamy, że przyszły rok jest swoistym pilotażem, 
zobaczymy jakie będzie zapotrzebowanie i w zależności od tego zapotrzebowania będziemy 
kształtować wysokość tych środków. Na pewno zaczniemy przynajmniej z poziomu 
kilkudziesięciu tysięcy złotych, zobaczymy, jaki będzie odzew, jakie będzie zapotrzebowanie. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków finansowych Gminy Gryfino 
przeznaczonych na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 
DRUK NR 9/XXXIX. 
Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem ww. projektu uchwały. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 21 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
20 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że uchwała została podjęta.  
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 22. 
UCHWAŁA NR XXXIX/376/17 stanowi załącznik nr 23. 
 
Ad. XIII. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały w sprawie ustalenia wysokości 
ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Gryfino biorących 
udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez 
Państwową Straż Pożarną lub gminę Gryfino – DRUK NR 10/XXXIX. 
 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 8. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. 
Radny Jacek Kawka - chciałbym się dowiedzieć, dlaczego tę godzinę zabezpieczenia 
imprezy publicznej wyceniono na 18 złotych. Czy ktoś mógłby mi odpowiedzieć dlaczego na 
przykład nie na 20 zł? 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński - na tak postawione 
pytanie mógłbym odpowiedzieć tak jak też brzmi pytanie, ale powiem trochę szerzej – 
ochotnicza straż pożarna w gminie Gryfino wykonuje bardzo wiele zadań i państwo jesteście 
tego świadkami, często też za udzielaną mieszkańcom pomoc dziękujecie. Poza tym chciałem 
też zwrócić uwagę, że strażakami ochotnikami co do zasady są mieszkańcy gminy Gryfino. 
Co do zasady, bo są od tego odstępstwa nieliczne, ale są i dzieląc kategorie wysiłku, z którego 
korzysta gmina Gryfino wśród nich jest także ta, która jest związana z zabezpieczeniem 
imprezy masowej lub imprez organizowanych przez gminę Gryfino. Często tego wysiłku nie 
widać i wedle mojej opinii, nawet jestem skłonny przychylić się do tego co przed chwilą 
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usłyszałem, być może warto byłoby rozważyć kwotę 20 zł, tym niemniej na tę chwilę tak jak 
w budżecie domowym stać nas i wyceniamy to wsparcie, które jest oceniane, które i tak 
wielokrotnie jest niedoszacowane zgodnie z naszymi możliwościami, ale także w oparciu  
i w granicach przepisów prawa. Na marginesie dodam, że dobrą praktyką w wielu gminach  
w Polsce jest docenianie swoich strażaków ochotników nie tylko przez pryzmat słów, bo one 
są oczywiście zawsze bardzo cenne, ale w sytuacji, kiedy mówimy o bezpieczeństwie 
publicznym to chyba zgodni jesteśmy co do tego, że jest to taka sfera życia, w której trzeba 
mieć świadomość, że na niej żaden sposób oszczędzać nie należy. Żeby nie tworzyć też 
takiego wrażenia, bo ocena pracy ochotniczych straży pożarnych w Gryfinie jest bardzo 
wysoka, strażacy ochotnicy biorą oczywiście udział w akcjach bojowych, ale też w wielu 
innych sytuacjach, jak słusznie dziś zauważyła część z państwa radnych, mieliśmy bardzo 
deszczowe lato i w wielu przypadkach trzeba było iść z pomocą też podtopionym 
mieszkańcom i nikt nie pytał, która jest godzina, czy jest godzina późnonocna, wieczorna. 
Proszę wziąć pod uwagę, że często odbywa się to też kosztem ich rodzinnego czasu i zdarzają 
się także sytuacje ekstremalne. Tak jak podkreśliłem, wartość tej pracy warto oczywiście  
w przyszłości wyceniać mocniej, ale staramy się tak w tym, jak i w każdym innym zakresie 
podchodzić odpowiedzialnie, zgodnie z możliwościami i zasobem gminy Gryfino. Burmistrz 
też słusznie prosi żebym zwrócił uwagę na to, że zauważamy to zarówno w stosunkach pracy, 
tylko nie mówimy o stosunku pracy co prawda, ale tak jest, realia rynkowe się zdecydowanie 
zmieniają i oczywiście z punktu widzenia osoby, która poświęca swój prywatny czas i często 
robi to na błyskawiczny telefon. Trzeba mieć na względzie także i ten fakt, że nie 
chcielibyśmy doprowadzić do sytuacji, w której jakość świadczonej pomocy przez ochotniczą 
straż uległaby zmniejszeniu. 
  
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
zmiany Uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych 
Straży Pożarnych gminy Gryfino biorących udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu 
pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę Gryfino – DRUK 
NR 10/XXXIX. 
Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem ww. projektu uchwały. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 21 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
21 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że uchwała została podjęta.  
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 24. 
UCHWAŁA NR XXXIX/377/17 stanowi załącznik nr 25. 
 
Ad. XIV. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w 2017 roku środków  finansowych 
na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej w Szczecinie – DRUK NR 
11/XXXIX. 
 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 8. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał w niej głosu. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
przekazania w 2017 roku środków  finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy 
Wojewódzkiej w Szczecinie – DRUK NR 11/XXXIX. 
Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem ww. projektu uchwały. 
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W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 21 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
21 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że uchwała została podjęta.  
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 26. 
UCHWAŁA NR XXXIX/378/17 stanowi załącznik nr 27. 
 
Ad. XV. Podjęcie uchwały w sprawie niedochodzenia należności o charakterze 
cywilnoprawnym przypadających Gminie Gryfino i jej jednostkom organizacyjnym – 
DRUK NR 12/XXXIX. 
 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 8. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał w niej głosu. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Gryfino  
i jej jednostkom organizacyjnym – DRUK NR 12/XXXIX. 
Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem ww. projektu uchwały. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 21 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
21 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że uchwała została podjęta.  
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 28. 
UCHWAŁA NR XXXIX/379/17 stanowi załącznik nr 29. 
 
Ad. XVI. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XL/350/13 z dnia 19 grudnia  
2013 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Gryfino w rejonie wsi Stare Brynki – DRUK NR 13/XXXIX. 
 
Rada otrzymała nowa wersję załącznika graficznego do projektu uchwały. 
 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 8. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. 
Radny Rafał Guga – ja chciałbym się dowiedzieć ponieważ w tym druku, opinii mamy 
napisane, że Komisja Rewizyjna zaopiniowała go negatywnie. Chciałbym jakieś większych 
wyjaśnień w tym temacie. Co się stało? 
Radny Roland Adamiak – pewnie wynika to z tego, że było głosowanie. Jest taki wynik 
tego głosowania. Jeżeli chodzi o szczegóły to bardzo proszę panie wiceprzewodniczący, bo 
mnie niestety nie było 
Radny Bogdan Warda – chodzi o to, że ta uchwała nie obejmuje całego terenu jaki powinien 
być. Są wyłączeni ludzie, m.in. jeden człowiek, który nie ma dostępu do drogi publicznej. Są 
tam drogi i jest taka kwestia, że gmina uważa, że dla jednego człowieka nie będzie wpłacała 
kaucji 256.000 zł, czy 285.000 zł, natomiast jest to moim zdaniem ograniczenie jego 
możliwości, bo jeżeli człowiek chce się budować, a gmina mówi – niestety, nie ma pan 
dostępu do drogi publicznej, a te drogi są i tłumaczy się tym, że drogi trzeba byłoby 
poszerzyć, itd. w związku z tym jest to tylko dla jednego człowieka. W tej chwili 
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przychylenie się dla jego dobra, żeby się mógł budować przynajmniej ja i radna Wisińska 
uważaliśmy, że albo się to robi dla wszystkich i nie powinno się robić wyłączeń dla 
właścicieli działek, które mają te wąskie drogi i się nie przejmuje, bo nie jest to wina tych 
ludzi, że spółdzielnia mieszkaniowa, która była w Gardnie nikomu tych terenów nie 
przekazała. W związku z tym, jak gdyby władcą w tej chwili zostaje gmina i gmina powinna 
się tym zaopiekować, bo pamiętamy też przecież jak wygląda sprawa na ulicy Łużyckiej, 
państwo do dzisiaj mają problemy. Wydaje nam się, przynajmniej z panią radną Wisińską, że 
powinniśmy zająć się problemem kompleksowo i jeżeli już to robimy, to powinniśmy dla tych 
ludzi dać możliwość dostępu do drogi publicznej. Ja i radna Wisińska byliśmy przeciw, część 
osób się wstrzymała, w związku z tym uchwała na Komisji Rewizyjnej nie przeszła. 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Tomasz Miler - chciałbym zwrócić uwagę, 
że koszty związane z przejęciem tych dróg z płaceniem depozytu 263.000 zł to nie są 
oczywiście jedyne koszty. Gdybyśmy ustalili plan miejscowy, trzeba byłoby te drogi 
poszerzać, co za tym idzie wykupywać od właścicieli tych skromnych powierzchni działek 
kolejne powierzchnie i kolejny raz obciążać środki publiczne gminy Gryfino. Te działki 
naszym zdaniem stałyby się wyjątkowo małe i ciężkie do lokalizacji tam zabudowy 
jednorodzinnej. Zupełnie nie pasowałoby to do planu tej miejscowości, bo tuż obok mamy 
plan miejscowy, który zdecydowanie inaczej ten teren przewiduje. Przede wszystkim jest to 
pytanie tej natury, czy rzeczywiście dla jednej osoby, która ma działkę bez dostępu do drogi 
publicznej, a ma ochotę się wybudować gdzieś na terenie naszej gminy, należy ponosić ze 
środków publicznych wszystkich obywateli taki, a nie inny wydatek. Ja rozumiem, że są 
pewne oczekiwania, ale jeżeli przyjmiemy tego typu strategię to nasz budżet będzie wyglądał 
nieco inaczej i konsekwencje finansowe będą wiadome. Nie mówimy tutaj o kwotach rzędu 
kilku tysięcy czy kilkuset złotych tylko idących w setki tysięcy złotych w tym jednym 
przypadku. 
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Namieciński – ja chciałbym generalnie odnieść się, 
może nie do tego planu, co do zaszłości po Spółdzielni Mieszkaniowej Gardno, bo z tym 
problemem spotykam się nie tylko w Brynkach, ale i w Wysokiej Gryfińskiej, w Gardnie,  
w Sobiemyślu, w Dołgach i w Drzeninie. Moje zdanie jest takie, mówiłem to na Komisji 
Budżetu, że ludzie, którzy tam mieszkają płacą za błędy ówczesnego likwidatora spółdzielni, 
syndyka masy upadłościowej. Naprawdę to nie jest wina ludzi, że sytuacja prawna działek, 
czy dróg tak wygląda. Tam popełnił błąd niestety syndyk, postępowanie upadłościowe zostało 
zakończone prawomocnym wyrokiem sądu w Poznaniu, natomiast ja uważam, że wiadomo, 
że teraz koszty są przerzucone przy planach m.in. na gminę. Musimy składać depozyty  
w określonych kwotach, natomiast temu stanowi prawnemu nie są winni mieszkańcy. 
Natomiast uważam, że my wszyscy, zarówno rada miejska jak i burmistrz powinniśmy 
rozwiązywać problemy, bo nie wiem, jaki będzie wynik głosowania w tym przypadku, nie 
rozwiąże to w jakiś sposób tego problemu i ten problem nadal będzie przez jakiś okres czasu 
„wisiał” i pewnie będziemy wracali do tej sprawy w przyszłości po raz kolejny. Podaję 
przykład osoby, która się wybudowała w Wysokiej Gryfińskiej, gdzie przez drogę Spółdzielni 
Mieszkaniowej Gardno osoba mając możliwości podłączenia się do mediów, wody musiała 
wykopać studnię, musiała zrobić szambo oraz zrobić fikcyjny zjazd na drogę wojewódzką, bo 
tak naprawdę dojeżdża tą drogą i tak, ale bez zgody zarządcy dróg nic nie mogą zrobić. Moja 
opinia jest taka, że pewnie kiedyś znowu do tego tematu wrócimy. Jeżeli jest taka możliwość 
to pomagajmy naszym mieszkańcom, rozwiązujmy problemy. Na pewno w innych 
miejscowościach będziemy wracali do tego tematu, jestem przekonany o tym, przy 
miejscowych planach, a innej możliwości jak miejscowy plan nie ma, żeby wyznaczyć 
zarządcę danej drogi. 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Tomasz Miler - oczywiście te problemy  
z nieuregulowanym statusem działek po byłej spółdzielni występują w innych 
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miejscowościach, także w innych miejscach Starych Brynek. To działalnie nie oznacza, że my 
nie likwidujemy tych problemów w Starych Brynkach. Nie likwidujemy wszystkich. Te 
najważniejsze w sąsiedztwie zabudowy, choćby wielorodzinnej. Myślę, że osoby, które były 
w Starych Brynkach wiedzą, o którym terenie mówię, przy blokach, tam właśnie ten plan 
miejscowy ten problem rozwiąże, tylko patrzymy rozsądnie na nasz budżet, bo łatwo 
powiedzieć - zlikwidujmy wszystkie problemy, ale to są kolejne setki tysięcy złotych. Przy 
podjęciu decyzji trzeba patrzeć na skutki finansowe. Patrzymy na to, na co nas stać, robimy 
pierwszy krok i zlikwidujemy najważniejsze problemy z przeszłości, a to nie jest 
powiedziane, że w przyszłości nie podejmiemy kolejnych tego typu decyzji, ale patrzymy 
realnie na nasz także przyszłoroczny budżet. Łatwo być osobą, która podejmuje dobre  
i oczekiwane decyzje, ale trzeba też patrzeć na konsekwencje finansowe. Same depozyty to są 
kwoty idące w setki tysięcy złotych, a później jeszcze musimy patrzeć na wykupy  
i ewentualne działania inwestycyjne na tych drogach. 
Wiceprzewodniczący Rady Zdzisław Kmieciak - w Starych Brynkach odbyło się zebranie 
w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego, uczestniczył w tym zebraniu pan 
burmistrz Mieczysław Sawaryn. Bardzo wyraźnie nam przedstawił przeciwwskazania, 
dlaczego nie ma całego terenu. Również uczestniczyłem w zebraniu i wiem, że mieszkańcy 
przyjęli to do wiadomości. Ja tam nie widziałem przeciwwskazań, bo mieszkańcy zrozumieli, 
że nie jest to jeszcze na tym etapie. Pan burmistrz przekazał, że wróci do tematu, ale nie na 
tym etapie i w tym roku. 
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn – ja bardzo cenię dobroć 
niektórych radnych przy dzieleniu pieniędzy publicznych, szczególnie pochylam się nad 
argumentami w kwestii takiej, że ktoś ma kawałek działki i trzeba mu doprowadzić drogę, bo 
on się wybuduje. Proszę państwa, to myślenie trzeba odwrócić. Wysoka rada wielokrotnie 
rozważa sprawy wszystkich gryfinian i mówimy o złym stanie dróg, o braku parkingów  
i oczywiście możemy wydać na plan i na drogę do jednego domu milion złotych i tylko 
odpowiedzcie sobie państwo skąd ten milion złotych zabrać i jakich inwestycji służących 
pożytkowi publicznemu zaniechać. Ja myślę, że takie dylematy pan radny, pan prezes Warda 
rozstrzyga wielokrotnie w spółdzielni i prawdopodobnie nie kieruje się taką argumentacją, 
jaką prezentuje w Radzie Miejskiej w Gryfinie. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
zmiany uchwały Nr XL/350/13 z dnia 19 grudnia 2013 r. o przystąpieniu do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w rejonie wsi Stare 
Brynki – DRUK NR 13/XXXIX wraz z autopoprawką. 
Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem ww. projektu uchwały. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 21 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
13 radnych, przy 2 głosach przeciwnych i 6 głosach wstrzymujących się. 
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że uchwała została podjęta.  
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 30. 
UCHWAŁA NR XXXIX/380/17 stanowi załącznik nr 31. 
 
Ad. XVII. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Gryfinie i nadania statutu – DRUK NR 14/XXXIX. 
 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 8. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał w niej głosu. 
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Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Gryfinie i nadania statutu – DRUK NR 
14/XXXIX. 
Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem ww. projektu uchwały. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 21 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
21 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że uchwała została podjęta.  
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 32. 
UCHWAŁA NR XXXIX/381/17 stanowi załącznik nr 33. 
 
Ad. XVIII. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Brusy dotacji celowej w 2017 
roku – DRUK NR 15/XXXIX. 
 
Rada otrzymała nową wersję projektu uchwały. 
 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 8. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał w niej głosu. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
udzielenia Gminie Brusy dotacji celowej w 2017 roku – DRUK NR 15/XXXIX wraz  
z autopoprawkami. 
Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem ww. projektu uchwały. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 21 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
21 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że uchwała została podjęta.  
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 34. 
UCHWAŁA NR XXXIX/382/17 stanowi załącznik nr 35. 
 
Ad. XIX. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Województwu Zachodniopomorskiemu 
pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza 
Zachodniego – Trasa Zielonego Pogranicza odcinek Gryfino – Trzcińsko Zdrój”  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 
na lata 2014-2020 – DRUK NR 16/XXXIX. 
 
Rada otrzymała nowa wersję projektu uchwały. 
 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 8. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. 
Radny Jacek Kawka – panie burmistrzu, ja rozumiem z treści tej propozycji uchwały, że nas 
stać na to, żeby wydać pół miliona złotych na część trasy rowerowej? 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Tomasz Miler - jak część trasy rowerowej? 
Zaskoczył mnie pan. 
Radny Jacek Kawka – a my całą robimy? 
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Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Tomasz Miler - to znaczy jak całą? 
Radny Jacek Kawka – do Trzcińska. 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Tomasz Miler - robimy na terenie naszej 
gminy. 
Radny Jacek Kawka – czyli część trasy. Nie rozumie pan tego? Tej, która do nas należy. 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Tomasz Miler - nie rozumiem, bo 
myślałem, że pan zrozumie, że Trasa Zielonego Pogranicza biegnąca przez teren wszystkich 
gmin jest finansowana przez każdą z gmin na swoim własnym terenie. Ty chyba oczywiste. 
Radny Jacek Kawka – ja nie chciałem o oczywistych sprawach mówić. Chciałem tylko 
potwierdzenie tego, co się zapytałem. 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Tomasz Miler - wystarczy przeczytać 
uchwałę.  
Radny Jacek Kawka – czyli rozumiem, że stać nas na takie wydatki? 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Tomasz Miler - dzięki co raz lepszej 
sytuacji finansowej gminy Gryfino oczywiście, że tak. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
udzielenia Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej na realizację zadania 
pn. „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Zielonego Pogranicza 
odcinek Gryfino – Trzcińsko Zdrój” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 – DRUK NR 16/XXXIX wraz  
z autopoprawkami. 
Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem ww. projektu uchwały. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 21 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
21 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że uchwała została podjęta.  
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 36. 
UCHWAŁA NR XXXIX/383/17 stanowi załącznik nr 37. 
 
Ad. XX. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kierunków działań Burmistrza Miasta  
i Gminy Gryfino w zakresie wspólnej z Lasami Państwowymi Nadleśnictwo Gryfino 
realizacji przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi gminnej nr 410031Z relacji "Droga 
wojewódzka nr 121 - Steklinko (do końca miejscowości)" na odcinku od 0+000 km do 
2+100 km z wykorzystaniem środków związanych z funduszem leśnym – DRUK NR 
17/XXXIX. 
 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 8. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. 
Radny Marcin Para – w imieniu członków Komisji Budżetu mam pytanie do 
wiceburmistrza Milera, ale zakładam, że skoro nie ma autopoprawki, to w tytule uchwały 
zostaje: „do końca miejscowości”. Rozmawialiśmy na komisji i padły takie stwierdzenia, że 
pierwotnym ustaleniu miało być „do początku miejscowości”, ale zakładam, że skoro nie ma 
autopoprawki i nie ma żadnej zmiany to… 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Tomasz Miler - rzeczywiście powinno być 
„do początku miejscowości”. Jest to błąd. 
Radny Marcin Para – w tytule uchwały jest „do końca”. My rozmawialiśmy na Komisji 
Budżetu na temat tej kwestii i ta sprawa miała zostać wyjaśniona, ale gdzieś nam to umknęło. 
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Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Tomasz Miler – to też zależy jak spojrzymy 
gdzie jest początek, a gdzie jest koniec, ale umówmy się, że ten kilometraż jest najważniejszy, 
bo chodzi o odcinek o długości 2,1 km, czyli od drogi powiatowej do granicy miejscowości 
Steklinko. Czy teraz potrzebna będzie autopoprawka w takiej sytuacji? 
Radny Marcin Para – może niech pan mecenas zabierze głos w tej sprawie i uregulujmy tę 
kwestię, bo później będzie tak, że jest „do końca miejscowości”, kilometraż kilometrażem… 
Radca prawny Krzysztof Judek - bardzo trudno jest zaopiniować prawnie gdzie jest koniec, 
a gdzie jest początek, także sugeruję pisać „do granicy miejscowości” wówczas będzie to 
uniwersalne, bo granice są wszędzie. 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Tomasz Miler – rozsądne wyjście,  
a kilometraż nie pozostawi złudzeń, bo tak naprawdę kilometraż jest tutaj najważniejszy, czyli 
od punktu 0,0 do punktu 2,1, albo można w ogóle zrezygnować z tego zapisu w nawiasie  
i wtedy wszystko będzie jasne, będziemy posługiwali się cyframi odnośnie kilometrażu. 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk - jeśli pan burmistrz złoży teraz swoją 
autopoprawkę. 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Tomasz Miler – składam wniosek o zmianę 
polegająca na rezygnacji ze słów zawartych w nawiasie, czyli „(do końca miejscowości)” 
zarówno we wprowadzeniu jaki i w paragrafie 1 i analogicznie w uzasadnieniu. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
określenia kierunków działań Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie wspólnej  
z Lasami Państwowymi Nadleśnictwo Gryfino realizacji przedsięwzięcia pn. Przebudowa 
drogi gminnej nr 410031Z relacji "Droga wojewódzka nr 121 - Steklinko (do końca 
miejscowości)" na odcinku od 0+000 km do 2+100 km z wykorzystaniem środków 
związanych z funduszem leśnym – DRUK NR 17/XXXIX wraz z 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 21 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
21 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że uchwała została podjęta.  
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 38. 
UCHWAŁA NR XXXIX/384/17 stanowi załącznik nr 39. 
 
Ad. XXI. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kierunków działań Burmistrza Miasta  
i Gminy Gryfino w zakresie wspólnej z Lasami Państwowymi Nadleśnictwo Gryfino 
realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od istniejącej 
ścieżki rowerowej (nawierzchnia bitumiczna) przez teren leśny do drogi powiatowej nr 
1362Z w relacji Wełtyń – Wirów – Gajki, o łącznej długości ok. 2 km” – DRUK NR 
18/XXXIX. 
 
Rada otrzymała nowa wersję uzasadnienia do projektu uchwały. 
 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 8. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał w niej głosu. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
określenia kierunków działań Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie wspólnej  
z Lasami Państwowymi Nadleśnictwo Gryfino realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa 



 22

ścieżki rowerowej na odcinku od istniejącej ścieżki rowerowej (nawierzchnia bitumiczna) 
przez teren leśny do drogi powiatowej nr 1362Z w relacji Wełtyń – Wirów – Gajki, o łącznej 
długości ok. 2 km” – DRUK NR 18/XXXIX wraz z autopoprawkami. 
Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem ww. projektu uchwały. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 21 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
21 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że uchwała została podjęta.  
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 40. 
UCHWAŁA NR XXXIX/385/17 stanowi załącznik nr 41. 
 
Ad. XXII. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na remont zabytkowego 
obiektu sakralnego w roku 2017 – DRUK NR 19/XXXIX. 
 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 8. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał w niej głosu. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
przyznania dotacji na remont zabytkowego obiektu sakralnego w roku 2017 – DRUK NR 
19/XXXIX.  
Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem ww. projektu uchwały. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 21 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
20 radnych, przy 1 głosie wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było. 
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że uchwała została podjęta.  
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 42. 
UCHWAŁA NR XXXIX/386/17 stanowi załącznik nr 43. 
 
Ad. XXIII. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2017 rok – 
DRUK NR 20/XXXIX. 
 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 8. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. 
Radny Bogdan Warda – pan burmistrz Nikitiński dużo dzisiaj mówił na temat polityki 
doceniania pracowników. Akurat w tej uchwale mamy 216.000 zł przewidziane na podwyżki 
dla pracowników. Jeżeli sobie to podzielimy na ilość pracowników, to wychodzi kwota około 
100 zł. Jest ona moim zdaniem śmiesznie mała, w związku z tym zgłaszam wniosek formalny, 
żeby kwotę 190.000 zł, która jest przewidziana w planie na stowarzyszenia kultury fizycznej 
przenieść i powiększyć kwotę 216.000 zł, żeby te pieniądze przeznaczyć dla ludzi, którzy 
faktycznie pracują dla dobra tego budżetu i dla dobra naszej gminy. 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński - chciałbym przypomnieć, 
że wyłączną inicjatywę zmian budżetowych w ciągu roku ma burmistrz i z tej swojej 
inicjatywy będzie korzystał w sposób, który przedstawił wysokiej radzie i proszę wybaczyć, 
ale ta prerogatywa jest twardo zapisana w ustawie, natomiast zachęcam pana radnego do 
złożenia stosownego wniosku dotyczącego podwyżki pracowników w Urzędzie Miasta  
i Gminy w Gryfinie i wszystkich jednostkach organizacyjnych na rok 2018 i poparcie go  
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w głosowaniu, bo często się tak zdarza też, że cząstkowe wnioski są składane, natomiast sam 
dokument jest odrzucany. 
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Namieciński – nie wiem, czy pamiętacie, mówię to do 
osób, które są kolejne kadencje w tej radzie, swego czasu za pana burmistrza Piłata też 
dążyliśmy do tego, żeby jednak zmiany budżetowe głosować osobno i teraz mamy małą 
„zagwozdkę”, bo rzeczywiście czasami jest tak, że z częścią, czy z większością przesunięć 
budżetowych się zgadzamy, a z niektórymi się nie zgadzamy. Ja nie wiem, czy są jakieś 
możliwości, żeby w jakiś sposób to na przyszłość rozdzielić, natomiast każdy z nas ma jakieś 
zdanie, czy jakąś opinię na pewne tematy i teraz jest tak, że albo przegłosowujemy tę uchwałę 
w całości albo… Czy na przyszłość można zrobić tak, żeby jednak rozdzielić to w jakiś 
sposób? 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński - chciałbym, żebyśmy też 
rozmawiali o konkretach, bo ja byłem co prawda na dwóch komisjach, byłem też proszony na 
Komisję Rewizyjną, ale na Komisji Budżetu i na Komisji Planowania wyjaśniłem cele dosyć 
jasno. Jeśli któreś wydatki państwa zdaniem są niezasadne, to proszę o nich powiedzieć. Tak 
jak powiedziałem wyłączną kompetencją burmistrza są projekty zmian budżetowych z tym 
tylko, że my z taką informacją od żadnego z radnych się nie spotkaliśmy w trakcie prac 
komisji. Owszem były pytania, natomiast nie było formułowanego sprzeciwu.   
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk - mam pytanie do pana mecenasa, co  
z wnioskiem zgłoszonym przez pana radnego Jacka Kawkę. 
Radca prawny Krzysztof Judek - jeżeli jest formalnie zgłoszona poprawka do uchwały, to 
powinna być przegłosowana, jeżeli jest kompletna, jeden paragraf zgadza się z drugim w jej 
wyniku i po głosowaniu można procedować dalej. 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk - panie radny, czy zechce pan przedstawić swój 
wniosek formalny, który będziemy mogli przegłosować, czy potrzebuje pan przerwy? 
Radny Bogdan Warda - nie potrzebuję. Proszę o przesunięcie pieniędzy 190.000 zł z działu 
926 rozdział 92605 do działu 750 powiększając kwotę 216.000 zł o kwotę 190.000 zł. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie wniosek zgłoszony przez 
radnego Bogdana Wardę.  
Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem ww. wniosku. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 21 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 3 radnych, przy  
9 głosach przeciwnych i 6 głosach wstrzymujących się. 
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że wniosek nie został podjęty. 
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 44. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
zmian budżetu Gminy Gryfino na 2017 rok – DRUK NR 20/XXXIX. 
Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem ww. projektu uchwały. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 21 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
14 radnych przy 1 głosie przeciwnym i 5 głosach wstrzymujących się. 
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że uchwała została podjęta.  
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 45. 
UCHWAŁA NR XXXIX/387/17 stanowi załącznik nr 46. 
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Ad. XXIV. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2017 rok – 
DRUK NR 22/XXXIX. 
 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 8. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał w niej głosu. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
zmian budżetu Gminy Gryfino na 2017 rok – DRUK NR 22/XXXIX. 
Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem ww. projektu uchwały. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 21 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
17 radnych przy 1 głosie przeciwnym i 2 głosach wstrzymujących się. 
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że uchwała została podjęta.  
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 47. 
UCHWAŁA NR XXXIX/388/17 stanowi załącznik nr 48. 
 
Ad. XXV. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Gryfino na lata 2017-2025 – DRUK NR 21/XXXIX. 
 
Rada otrzymała nowa wersję projektu uchwały. 
 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 8. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał w niej głosu. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2017-2025 – DRUK NR 
21/XXXIX wraz z autopoprawkami. 
Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem ww. projektu uchwały. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 21 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
17 radnych przy 1 głosie przeciwnym i 1 głosie wstrzymującym się. 
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że uchwała została podjęta.  
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 49. 
UCHWAŁA NR XXXIX/389/17 stanowi załącznik nr 50. 
 
Ad. XXVI. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie 
międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady 
 
Informacja stanowi załącznik nr 51 do protokołu. 
Nikt z radnych nie zgłosił uwag i zapytań do informacji. 
 
Ad. XXVII. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. III. 
 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński - odpowiem na 
interpelację, która dotyczy naszego wsparcia dla WOPR-u gryfińskiego. Chciałbym 
powiedzieć, że doszło najprawdopodobniej do jakiegoś wielkiego nieporozumienia, ponieważ 
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gmina Gryfino od lat wspiera WOPR wbrew raportowi, który został sporządzony przez tę 
jednostkę wspólnie z Urzędem Marszałkowskim. Jest to wsparcie, które ma wiele płaszczyzn, 
dotyczy bezpośredniej pomocy finansowej. WOPR także świadczy na nasze zlecenie na 
podstawie zawartych z nami umów proces edukacyjny w szkołach. Oczywiście jako jeden  
z dwóch samorządów na terenie powiatu gryfińskiego, co w raporcie prawidłowo 
podkreślono, dysponujemy kąpieliskiem o ustawowych wymogach, pomagamy także  
WOPR-owi sprzętowo w sytuacji kiedy jest w takiej potrzebie. My oczywiście analizujemy 
ten raport najprawdopodobniej, bo nie chcę tego w żaden sposób przesądzać, odniesiemy się 
do jego zapisów odpowiadając wprost – gmina Gryfino oczywiście wspiera WOPR, robi to od 
wielu lat i nasze zdziwienie wzbudził zapis, który tego nie zauważył. 
Na pozostałe interpelacje odpowiemy pisemnie. 
 
Ad. XXVIII. Wolne wnioski i informacje. 
 
Radny Piotr Zwoliński – panie burmistrzu, trwa potężna inwestycja pn. Oświetlenie ulic  
w Gryfinie i zakończono właśnie zadanie nr 1. Na wyraźną prośbę mieszkańców ulic: 
Kochanowskiego, Fredry, Miłosza i Reja chciałbym bardzo podziękować za dotrzymanie 
słowa i oświetlenie tych ulic, jednocześnie poprawę bezpieczeństwa. Dziękuję. 
Radny Zbigniew Kozakiewicz - panie burmistrzu i dla wszystkich osób, które były 
zaangażowane w projektowanie i usytuowanie sali gimnastycznej przy ZSO w Gryfinie - na 
teraz dzięki, czekamy na więcej. Ad vocem do pana Sochaja – zawsze będzie grupa osób 
niezadowolonych. Środowisko sportowe, uczniowie od wielu lat czekają na tę salę i na głosy 
pojedyncze nie zważajmy, bo tak nigdy nie dojdziemy do celu.   
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński -  na tej sali są osoby, 
które brały udział w procesie legislacyjnym dotyczącym uchwalania planu miejscowego  
i głosowały za tym konkretnym zapisem planu. My oczywiście rozumiemy, że w czasie 
dyskusji można zmienić zdanie, można spojrzeć na problematykę nieco inaczej, można też 
wyrazić pogląd naprawdę niewielkiej części naszej społeczności, pogląd w pełni uprawniony, 
każdy ma prawo zgadzać się z danym projektem lub go krytykować, natomiast obiektywna 
potrzeba istnienia takiego obiektu na terenie gminy Gryfino jest i państwo jesteście tego  
w pełni świadomi. Proszę też wziąć pod uwagę, że na ostatniej sesji podjęliście państwo 
uchwałę o przystąpieniu do zmian, które obejmują część obiektów sportowych. Jeśli mamy 
rozmawiać kompleksowo o całej naszej gminie, a tak zachęcamy się, żebyśmy patrzyli na 
nasz samorząd, to trzeba łączyć te funkcje, które da się łączyć i łączyć też funkcje miejskie 
tam, gdzie się da łączyć. Nie możemy wybudować hali, która będzie służyła szkole średniej  
w innym miejscu niż przy szkole średniej. Byłoby to cokolwiek trudne. Niektóre samorządy 
tak robią, tak jest np. w Trzcińsku, gdzie jest szkoła, a hala gimnastyczna jest oddalona. Nie 
sądzę, żeby taki sposób rozumowania był podzielony przez większość mieszkańców, poza 
tym proszę też zwrócić uwagę na sposób budowania hali, a także na technologie, które są 
wykorzystywane w bieżących budowach jeżeli chodzi też o kwestie wyciszania obiektów. On 
będzie w wystarczającej odległości. Przypomnę też, że ulica Niepodległości jest także 
miejscem, które emituje hałas, okresowo jest to hałas wzmożony, a w innym czasie jest to 
hałas mniejszy. W ogóle generalnie rzecz biorąc nasuwa się taka refleksja, że miasto 
generalnie emituje dźwięki i te dźwięki będą emitowane w większym stopniu niż na terenach 
tak mocno nie zurbanizowanych. Reasumując, rozumiemy i szanujemy te głosy, ale staramy 
się prowadzić politykę konsekwentną, politykę, która ma przynieść korzyść całemu 
systemowi oświaty, ale także środowiskom sportowym i myślę, że w jakimś zakresie również 
kulturalnym. 
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Radny Zenon Trzepacz – ja zapraszam serdecznie tych wszystkich, którym przeszkadza 
hałas w odwiedziny do Czepina, Daleszewa, Radziszewa. Tam się można wyciszyć 
doskonale. 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk - dyrekcja GDK informuje o gminnych 
uroczystościach upamiętniających 78. rocznicę agresji ZSRR na Polskę oraz przypadający  
w tym dniu Dzień Sybiraka. Uroczystości odbędą się w dniu 18 września 2017 r. o godz. 
12:00 na Golgocie Wschodu na Cmentarzu Komunalnym w Gryfinie. 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński – ponieważ państwo, czy 
opinia publiczna zada sobie pytanie dlaczego uroczystości będą 18.09, a nie 17.09, więc 
informuję państwa, że uroczystości będą 18 września na wniosek związku Sybiraków, który 
w dniach 16 i 17 sierpnia wyjeżdża szeroką delegacją do Szymbarku na uroczystości 
centralne. Przychylamy się do tego wniosku Związku Sybiraków, stąd też uroczystości 
odbędą się 18.09  i jest to konsumpcja wniosku złożonego przez stowarzyszenie. 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk - mam jeszcze jedną informację. Stowarzyszenie 
Wspólnota Polska koło w Gryfinie zaprasza do udziału w wycieczce w dniach 15-22 września 
do Raciechowic, Krakowa, Częstochowy, Bełchatowa. Ogólny koszt wycieczki wynosi 1000 
zł. Przedpłaty i zapisy do 7 września. Szczegółowy program wycieczki dostępny jest w Biurze 
Obsługi Rady. 
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk 
zamknęła obrady XXXIX sesji Rady Miejskiej w Gryfinie. 
 
Integralną część protokołu stanowią załączniki:  
1. Lista obecności radnych - załącznik nr 1 
2. Lista obecności sołtysów– załącznik nr 2 
3. Lista obecności zaproszonych gości – załącznik nr 3 
4. Porządek obrad sesji – załącznik nr 4 
5. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem zmiany porządku obrad - załącznik nr 5 
6. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem protokołu z XXXVIII sesji - załącznik nr 6 
7. Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej Przedsiębiorstwa Usług 

Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie – załącznik nr 7  
8. Stanowiska komisji rady - załącznik nr 8 
9. Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej Gryfińskiego Towarzystwa 

Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – załącznik nr 9 
10. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie nadania nazw 

ulic drodze wewnętrznej –  załącznik nr 10 
11. UCHWAŁA NR XXXIX/370/17 - załącznik nr 11 
12. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu 
nieruchomością gruntową zabudowaną, położoną w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym  
nr 5 – załącznik nr 12 

13. UCHWAŁA NR XXXIX/371/17 - załącznik nr 13 
14. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej  
w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino na rzecz aktualnego użytkownika 
wieczystego – załącznik nr 14 

15. UCHWAŁA NR XXXIX/372/17 - załącznik nr 15  
16. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej  
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w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino na rzecz aktualnego użytkownika 
wieczystego –  załącznik nr 16 

17. UCHWAŁA NR XXXIX/373/17 - załącznik nr 17 
18. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, lokali mieszkalnych budynku przy ul. 9 
Maja nr 7 w Gryfinie oraz udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali – załącznik nr 18 

19. UCHWAŁA NR XXXIX/374/17 - załącznik nr 19 
20. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie uchylenia 

Uchwały Nr XXXII/302/17 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 stycznia 2017 r.  
w sprawie określenia stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów na terenie miasta  
i gminy Gryfino – załącznik nr 20 

21. UCHWAŁA NR XXXIX/375/17 - załącznik nr 21 
22. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zasad i trybu 

udzielania dotacji celowej ze środków finansowych Gminy Gryfino przeznaczonych na 
finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – załącznik nr 22 

23. UCHWAŁA NR XXXIX/376/17 - załącznik nr 23 
24. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany 

Uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży 
Pożarnych gminy Gryfino biorących udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu 
pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę Gryfino – 
załącznik nr 24 

25. UCHWAŁA NR XXXIX/377/17 - załącznik nr 25 
26. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie przekazania  

w 2017 roku środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej 
w Szczecinie – załącznik nr 26 

27. UCHWAŁA NR XXXIX/378/17 - załącznik nr 27 
28. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie niedochodzenia 

należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Gryfino i jej 
jednostkom organizacyjnym – załącznik nr 28 

29. UCHWAŁA NR XXXIX/379/17 - załącznik nr 29 
30. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały 

Nr XL/350/13 z dnia 19 grudnia 2013 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w rejonie wsi Stare Brynki – 
załącznik nr 30 

31. UCHWAŁA NR XXXIX/380/17 - załącznik nr 31 
32. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie utworzenia 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Gryfinie i nadania statutu – załącznik nr 32 
33. UCHWAŁA NR XXXIX/381/17 - załącznik nr 33 
34. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie udzielenia 

Gminie Brusy dotacji celowej w 2017 roku – załącznik nr 34 
35. UCHWAŁA NR XXXIX/382/17 - załącznik nr 35 
36. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie udzielenia 

Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn. 
„Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Zielonego Pogranicza 
odcinek Gryfino – Trzcińsko Zdrój” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 – załącznik nr 36 

37. UCHWAŁA NR XXXIX/383/17 - załącznik nr 37 
38. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie określenia 

kierunków działań Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie wspólnej z Lasami 
Państwowymi Nadleśnictwo Gryfino realizacji przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi 
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gminnej nr 410031Z relacji "Droga wojewódzka nr 121 - Steklinko (do końca 
miejscowości)" na odcinku od 0+000 km do 2+100 km z wykorzystaniem środków 
związanych z funduszem leśnym – załącznik nr 38 

39. UCHWAŁA NR XXXIX/384/17 - załącznik nr 39 
40. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie określenia 

kierunków działań Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie wspólnej z Lasami 
Państwowymi Nadleśnictwo Gryfino realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa ścieżki 
rowerowej na odcinku od istniejącej ścieżki rowerowej (nawierzchnia bitumiczna) przez 
teren leśny do drogi powiatowej nr 1362Z w relacji Wełtyń – Wirów – Gajki, o łącznej 
długości ok. 2 km” –  załącznik nr 40 

41. UCHWAŁA NR XXXIX/385/17 - załącznik nr 41 
42. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyznania 

dotacji na remont zabytkowego obiektu sakralnego w roku 2017 – załącznik nr 42 
43. UCHWAŁA NR XXXIX/386/17 - załącznik nr 43 
44. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem wniosku radnego Bogdana Wardy - 

załącznik nr 44 
45. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmian budżetu 

Gminy Gryfino na 2017 rok – załącznik nr 45 
46. UCHWAŁA NR XXXIX/387/17 - załącznik nr 46 
47. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmian budżetu 

Gminy Gryfino na 2017 rok – załącznik nr 47 
48. UCHWAŁA NR XXXIX/388/17 - załącznik nr 48 
49. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2017-2025 – załącznik nr 49 
50. UCHWAŁA NR XXXIX/389/17 - załącznik nr 50 
51. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym  

i z wykonania uchwał Rady - załącznik nr 51. 
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