PROTOKÓŁ NR VII/19
z VII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 28 marca 2019 r.

Sesja rozpoczęła się o godz. 1000 i trwała do godz. 1400.
Listy obecności radnych stanowią załącznik nr 1 i załącznik nr 2.
W posiedzeniu udział wzięli:
1. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn
2. Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński
3. Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Tomasz Miler
4. Sekretarz Miasta i Gminy Gryfino Ewa Sznajder
5. Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino Beata Blejsz
6. Radca prawny Łukasz Korejwo
7. Sołtysi wg listy obecności – załącznik nr 3
8. Zaproszeni goście wg listy obecności – załącznik nr 4.
Ad. I. Sprawy regulaminowe.
1/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Gryfinie Rafał Guga. Przywitał
wszystkich zgromadzonych na sesji – burmistrza, zastępców burmistrza, skarbnik,
sekretarz, naczelników i pracowników urzędu, dyrektor CW „Laguna”, przedstawicieli OPS,
straży pożarnej. Dyrektora OSiR, mieszkańców gminy Gryfino, sołtysów.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził kworum, ponieważ na stan
Rady 21 osób w posiedzeniu uczestniczyło 21 radnych.
Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji i projektami uchwał –
załącznik nr 5.
2/ przyjęcie protokołów: z V i VI sesji.
Przewodniczący Rady zapytał czy radni zgłaszają uwagi do protokołów. W związku
z brakiem uwag przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie protokołów z V i VI sesji.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 21 radnych,
w głosowaniu wzięło udział 21 radnych. Za przyjęciem protokołów głosowało 21 radnych.
Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący odczytał wyniki głosowania i stwierdził, że protokoły został przyjęte.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 6.
Ad. II. Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
Przewodniczący poinformował o kolejnej autopoprawce, która wpłynęła do Rady w dniu
sesji, dotyczącej DRUKU NR 6/VII, dwóch autopoprawkach oraz wniosku mieszkańca do
druku nr 11/VII.
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn – chciałbym wycofać z porządku
VII sesji punkt VII. dot. uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki w obrębie
nr 4 miasta – druk nr 4/VII. Ten projekt uchwały zostanie przedstawiony wysokiej radzie za
miesiąc, ponieważ zgłosiły się do mnie dwie osoby które sąsiadują z wymienioną działką.
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Chciałbym zaprosić albo zorganizować na tej działce spotkanie wszystkich sąsiadów, żeby
ustalić zasady sprzedaży tej działki w sposób uzgodniony między wszystkimi. My w styczniu
zaprosiliśmy trzech sąsiadujących z działką. Na nasze zaproszenie odpowiedział tylko
jeden, ale w trakcie, jak to zwykle bywa, współwłaściciele przemyśleli sprawę. My tą
działkę chcemy sprzedać i chciałem ostatni raz tam właśnie na tej działce porozmawiać
z nimi, żeby wypracować najlepsze rozwiązanie dla potencjalnych nabywców. Dlatego
cofam wniosek o uchwalenie projektu uchwały z dzisiejszej sesji. Zostanie to
przedstawione na kolejną sesję Rady Miejskiej w Gryfinie.
Innych wniosków w sprawie zmiany porządku obrad nie zgłoszono.
Ad. III. Przedstawienie złożonych interpelacji i zapytań.
Interpelacje i zapytania złożyli następujący radni:
Radny Maciej Puzik – ja mam tylko jedną interpelację, dotyczącą ewentualnego
reaktywowania Gryfińskiej Rady Kultury.
Interpelacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Radny Tomasz Namieciński – mam jedną interpelację, która dotyczy postawienia znaku
drogowego B-3 na ulicy Ogrodowej w Gardnie (droga gminna).
Interpelacja stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Radna Magdalena Pieczyńska - również przedkładam jedną interpelację, dotyczącą
ewentualnej współpracy z Zakładem Aktywności Zawodowej.
Interpelacja stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Radny Jerzy Piasecki – mam także jedną interpelację, dotycząca mieszkańców Starych
Brynek. Interpelacja dotyczy możliwości podłączenia gazu ziemnego.
Interpelacja stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Wiceprzewodniczący Rady Piotr Romanicz – pierwsza rzecz to jest temat targowiska
miejskiego w kontekście planowanej budowy, przebudowy ul. Energetyków. Jakie działania
będą podjęte w sprawie targowiska? Druga rzecz dotyczy Centrum Informacji Turystycznej,
trzecia wniosku gminy Gryfino do Programu Budowy Dróg Krajowych, bo aktualnie drogi
nr 31 nie ma w ostatniej aktualizacji tego programu, potem interpelacja dotycząca lokalu
przy ul. Szczecińskiej 2 i ponowna interpelacja dotycząca nieudzielonej odpowiedzi na
wynagrodzenia w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie, tzn. dostałem odpowiedź, ale
były to wydruki z rozporządzenia. Myślę, że pani dyrektor jest poinformowana na komisji
o tej sprawie.
Interpelacje stanowią załącznik nr 11 do protokołu.
Wiceprzewodniczący Rady Robert Jonasik – składam interpelację w sprawie budowy sieci
komórkowej piątej generacji 5G na terenie gminy Gryfino oraz interpelację w sprawie
odkomarzania i odkleszczania na ścieżkach rowerowych i gryfińskiej Górce Miłości.
Interpelacje stanowią załącznik nr 12 do protokołu.
Radny Marek Sanecki – ja dzisiaj mam tylko jedną interpelację. W związku z tym, że
w ostatnim okresie nie miałem za dużo czasu, co prawda w najbliższym czasie jak będzie
strajk nauczycieli być może będę miał więcej czasu, wtedy przygotuję interpelacje na
zagadnienia, które mnie bardzo frapują i uważam, że nie są prowadzone w taki sposób jak
powinny być prowadzone, ale to na najbliższej sesji. Dzisiaj jedna interpelacja dotycząca
tego, o co pytałem już wcześniej.
Interpelacja stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
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Przewodniczący Rady Rafał Guga - mam dwie interpelacje. Jedna interpelacja w sprawie
ograniczonej ilości miejsc parkingowych przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Noblistów
Polskich w Gryfinie i druga w sprawie barier architektonicznych dla osób z ograniczeniami
ruchowymi.
Interpelacje stanowią załącznik nr 14 do protokołu.
Radny Zenon Trzepacz – ja chciałem poinformować, że w okresie międzysesyjnym złożyłem
interpelacje odnośnie przeglądu drzewostanu w miejscowości Łubnica i Radziszewo.
Ad. IV. Sprawozdanie z działalności Gryfińskiego Domu Kultury za 2018 r. – DRUK NR 1/VII
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Przewodniczący zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać w tym punkcie głos.
Radna Jolanta Witowska – lektura sprawozdania skłoniła mnie do zajęcia pewnego
stanowiska, które za chwilę wygłoszę. Jest mnóstwo definicji kultury, ale jak byśmy jej nie
określali zawsze wpływa na lepszą jakość życia. Bywa utożsamiana z cywilizacją,
nierozerwalnie związanej z człowiekiem i jego działaniem. Izolowana jednostka ludzka nie
jest w stanie samodzielnie wytworzyć kultury. Potrzeba do tego zbiorowości ludzkiej,
przekazującej swe doświadczenia z pokolenia na pokolenie. A co my, współcześnie żyjący
na ziemi gryfińskiej mamy do przekazania następnym pokoleniom gryfinian? Z całą
pewnością ogromny potencjał ludzki. Przeogromny. Sumując, na podstawie
przedstawionych sprawozdań, wydarzenia organizowane przez placówki kulturalne
znajdujące się na terenie naszej gminy należy z dumą podkreślić, że jest ich całe mnóstwo.
Wydarzyły się, bo za ich organizacje i przebieg odpowiedzialni byli fantastyczni ludzie,
którzy z pasją, zaangażowaniem oddani są swojej pracy. Kulturę tworzą, pielęgnują
i uprawiają. Lokalna społeczność to dostrzega. Dostrzega prężnie działające pracownie
plastyczne, teatralne, recytatorskie, taneczne, muzyczne, turystyczne, filmowe, w których
uczestnicy – dzieci, młodzież, dorośli tworzą dzieła doceniane i nagradzane w kraju oraz
poza jego granicami. Wydarzenia przyciągające tłumy sympatyków, także spoza Gryfina,
żmudną, ale jakże potrzebną pracę w dziedzinie edukacji artystycznej, medialnej z wieloma
uczestnikami właściwie bez ograniczeń wiekowych. To dowód na profesjonalizm
pracowników domu kultury, świetlic wiejskich. Profesjonalizm, ale też pasję i ogromne
zaangażowanie, często ponad miarę, bo bez tych przymiotów nie byliby oni w stanie
tworzyć na tak wysokim poziomie. Dlaczego? Wystarczy spojrzeć na bazę, jaką dysponują.
Oba budynki w mieście - siedziby Gryfińskiego Domu Kultury wymagają nakładów
inwestycyjnych na naprawy i remonty, trzeba podkreślić – konieczne i pilne remonty.
W Pałacyku pod Lwami kilka pomieszczeń wyłączonych jest z użytku, gdyż ich fatalny stan
zagrażałby bezpieczeństwu przebywających w nich osób, a przecież Pałacyk pod Lwami to
i miejsce twórczej pracy i zabytek, o który należałoby się zatroszczyć z wielką uwagą, bo
zabytków kultury materialnej na naszym terenie zachowało się niewiele. Co zostawimy
następnym pokoleniom? Także źle jest w wiejskich świetlicach, z których wiele mieści się
w starych budynkach ze złym stanem ścian, okien, dachów, a także z wysokokosztowym
i nieekologicznym systemem ogrzewania. Świetlice wymagają remontów, a w budżecie nie
ma zabezpieczonych środków na ten cel. W mieście istnieje pilna potrzeba rozwiązania
bardzo ciężkiej sytuacji zespołów, które zmuszone są ćwiczyć w arcytrudnych warunkach,
ponieważ jedyna sala ze sceną pełni równocześnie rolę sali kinowej. Utytułowane zespoły
teatralne i taneczne nie mają odpowiednich, podstawowych warunków pracy. To
oczywiście w wielkim skrócie opis bolączek na polu kultura. Tworzenie tradycji i rozwój
lokalnego środowiska kulturalnego to długotrwały proces, ale dorobek ten można
zniweczyć w krótkim czasie. Jeśli zabraknie nam troski o to, co mamy, co zostało przez lata
wypracowane popełnimy ogromny błąd. Niestety mimo wielu zapowiedzi troska o kulturę
nie przybrała realnych kształtów. Panie burmistrzu, od lat środki na funkcjonowanie
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Gryfińskiego Domu Kultury i świetlic wiejskich są na niezmienionym poziomie, zdarza się,
ze są zmniejszane i z trudem zabezpieczają bieżące potrzeby. Od wielu lat sprawy szeroko
rozumianej kultury są pomijane w debacie, dyskusji publicznej. Kultura to bardzo ważny
aspekt życia miasta i jego mieszkańców i powinna znaleźć należyte miejsce w hierarchii
potrzeb. Nie może i nie powinna czekać dłużej. Koniecznie należy wypracować wizję
rozwoju kultury w naszym regionie. Na tę wizję czekają mieszkańcy i środowiska
kulturotwórcze. Należy przy tym pamiętać, żeby wypracowana koncepcja nie pozostała
jedynie programem na papierze. Takie są oczekiwania lokalnego społeczeństwa, którego
jesteśmy reprezentantami. W związku z powyższym jako klub radnych Koalicji
Obywatelskiej będziemy wnioskować o przeprowadzenie debaty dotyczącej kultury
w naszej gminie.
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński – dziedzictwo kulturowe
nierozłącznie jest związane z historią, zwłaszcza to dziedzictwo materialne, choć nie tylko,
także intelektualne, także garść historii szanowni państwo. Zaczniemy od stanu świetlic
wiejskich i palącego, ważnego problemu, który także obecne władze gminy Gryfino
dostrzegają. Przypomnijmy tak, żeby wszyscy mieszkańcy mieli raz na zawsze świadomość
i przypomnieli sobie kto wspierał ten proces, zgodził się na ten proces i dlatego ten proces
wyglądał tak, jak np. w Daleszewie – 800 tys. zł na remont świetlicy, którą należałoby w tej
chwili do cna wyremontować. Kto zwekslował i dlaczego zwekslował takie działanie. Kto
zgadzał się, żeby tak marnotrawiono środki na szeroko pojmowaną kulturę. Trzeba też
sobie przypomnieć kto wekslował i kto zgadzał się na to, żeby podobny proceder miał
miejsce w świetlicy w Sobieradzu. Trzeba sobie też przypomnieć, kto dwanaście lat
sprawując władzę w gminie Gryfino przygotował projekt budowlany na rewitalizację
Pałacyku pod Lwami i czy go przygotował, czy też stało się tak, że powstał on po dwunastu
latach nieciągnącego się pasma sukcesów w tej dziedzinie w drugim roku kadencji nowych
władz miejskich. Trzeba wreszcie zadać pytanie, kto uruchomił nowe programy i nowe
działania w zakresie kultury w gminie Gryfino, czy to niekończące się dwunastoletnie
pasmo sukcesów, czy też przeciwnie – Baltic Neopolis Orchestra z nowymi projektami
w Gryfinie od poprzedniej kadencji, Na Gotyckim Szlaku – koncerty muzyki dawnej
w poprzedniej kadencji i szereg innych działań, które zostały podjęte i skierowane także
w zakresie kultury wysokiej do naszych mieszkańców po raz pierwszy w tych obszarach. Ja
powiem wprost – trudno nie zgodzić się z tym, że kultura wymaga nakładów i wymaga
kultury, także kultury pamięci o tym, jak zarządzano pieniędzmi w tej sferze w przeszłości
i jak wydatkowano środki publiczne i jakie osiągnięto z tego tytułu cele. Wczoraj o godzinie
21:30 po tym dwunastoletnim niekończącym się paśmie sukcesów „strzeliła” bardzo duża używam tego obrazowego określenia tylko po to, żeby uzmysłowić jakie są potrzeby miasta
i gminy, jak staramy się układać gradacje tych spraw – zdewastowana infrastruktura
wodno-kanalizacyjna na terenie miasta, odcięła wodę szeregu mieszkańcom. Dlaczego tak
się stało? Dlaczego będziemy musieli przełożyć cały wodociąg na ulicy Łużyckiej, w całej
części miasta? Dlaczego nie ma odwodnień w znacznej części miasta? Dlaczego nie ma
infrastruktury po dwunastu latach niekończącego się pasma sukcesów? To są pytania, na
które można odpowiadać dowolnie. Populizmem lub konkretami. My jesteśmy raczej
zwolennikami konkretów i chcemy wchodzić w fazę konkretów, przedstawiając też
konkretne propozycje, w tym propozycje budżetowe. Co do miękkiego sposobu
funkcjonowania kultury kiedy w 2004 roku obchodziliśmy 750-lecie miasta, tak naprawdę
aktu lokacyjnego miasta Gryfina postała monografia, piękna rzecz, praca zbiorowa, za
którą tych którzy przy niej pracowali, którzy się o nią ubiegali, którzy ja ostatecznie
skonstruowali z doktorem Kossakowskim na czele, należy za to podziękować, ale proszę
zwrócić uwagę, że politykę monografii w zakresie dorobku kulturalnego gminy Gryfino na
przestrzeni ostatnich 70 lat w poszczególnych obszarach życia rozpoczęto po roku 2014.
Portret miasta, który powstał jako praca zbiorowa, są tutaj także na sali, czy jest co
najmniej jeden współautor tej książki, jest monografia dotycząca Teatru Tańca Ego Vu
współfinansowana przez gminę Gryfino. Jest monografia Odrzanki Radziszewo
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współfinansowana przez gminę Gryfino. Powstała i bardzo żałuję, że tylko przez pryzmat
nieumiejętności wykorzystana środków publicznych, bez udziału gminy Gryfino monografia
Teatru Uhuru. Po prostu dotacja, która na to została przekazana, był próba wykorzystania
jej niezgodnie z przepisami prawa, a w gminie Gryfino działamy w granicach prawa i na
podstawie prawa i nawet jeśli ktoś jest artystą z zawodu musi się z tym liczyć i nikt nie
będzie patrzył ani z obecnych burmistrzów ani z potencjalnych następnych burmistrzów na
jakiekolwiek przekroczenia tej normy. Jesteśmy świadomi dorobku naszych środowisk,
które są bardzo zróżnicowane i nie ma w Gryfinie monopolu ani nie ma w Gryfinie
wskazywania palcem, kto ma lepsze lub gorsze uprawnienie do tego, żeby nieść ze sobą,
czy ze swoim działaniem różnego rodzaju znamiona, czy przejawy kultury. Ona zaczyna się
już w szkołach i jest prowadzona także w Gryfińskim Domu Kultury. Nie wolno także
zapomnieć o bardzo szerokim, zmienionym zupełnie profilu funkcjonowania Biblioteki
Publicznej, który po tym dwunastoletnim niekończącym się paśmie sukcesów rozpoczął
jednak projekt informowania mieszkańców i prowadzenia działań, które odwołują się i do
powojennej historii miasta, ale także do historii powszechnej. Państwo przechadzacie się
Urzędem Miasta i Gminy w Gryfinie, to możecie państwo spotkać jedno z takich działań,
czyli proces wystawienniczy odnoszący się do pamięci żołnierzy wyklętych, a także wiele
innych wystaw, prelekcji, spotkań autorskich, które poruszają te dziedziny życia, które były
wcześniej pomijane. To także aktywność stowarzyszeń, które przez nas są traktowane
i w zakresie materialnym i w zakresie niematerialnym tak samo, bo i Wigilia nad Odrą
i działania Młodzieży Wszechpolskiej są traktowane jednakowo, z tym samym wsparciem,
nie zawsze finansowym, ale każda prośba, z którą zwracają się osoby zajmujące się
różnymi aspektami życia kulturalnego spotyka się z pozytywną odpowiedzią. Stowarzyszeń,
które włączają się w ten nurt jest wiele, bo trudno przemilczeć działanie stowarzyszenia
Hybadu, które otrzymuje finansowe wsparcie z gminy Gryfino na działalność, którą
prowadzi w kooperacji z Gryfińskim Domem Kultury. Takich działań jest więcej.
Przygotowywane w sensie materialnym, stałe, ostateczne miejsce wystawiennicze dla
Towarzystwa Miłośników Historii Ziemi Gryfińskiej z profesjonalnym zapleczem
technicznym do eksponowania tego, co może stanowić zalążek muzeum regionalnego. Ja
mógłbym o tych aspektach mówić wiele, ale na koniec powiem tylko jedną rzecz,
przypomnę ją, bo to bardzo szybko ludziom ucieka. Burmistrz i jego zespół przygotował
projekt budowlany na Pałacyk pod Lwami, złożył stosowny projekt do instytucji
zarządzających pieniędzmi europejskimi, nie jakimiś własnymi pieniędzmi, tylko
pieniędzmi europejskimi, na nieszczęście w województwie zachodniopomorskim wygląda
to tak, że decyzją jednego z organów województwa zachodniopomorskiego zdecydowano,
że tych pieniędzy nie można tak długo wydawać na naszym terenie. Jesteśmy
przygotowani, tylko zabrano miastu na poziomie wojewódzkim możliwość zrealizowania tej
inwestycji. Wreszcie na koniec uwaga wynikająca z praktyki zasiadania też w ławach Rady
Miejskiej w Gryfinie – nie przypominam sobie na sesji budżetowej żadnego konkretnego,
jasnego czytelnego wniosku, który wskazywałby na priorytety w zakresie kultury kosztem
innych, bo zawsze tak to się będzie musiało odbywać, trzeba mieć odwagę to nazwać,
wymienić i powiedzieć co w późniejszym czasie, a co we wcześniejszym uzasadniając
i przekonując co najmniej 11 radnych, bo wypowiedzenie słów, że trzeba, nie stanowi
większej trudności, ale wskazanie skąd ma być źródło finansowania najczęściej spotyka się
z milczeniem.
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn – w pełni podzielam konieczność
prowadzenia jak najlepszych działań na rzecz rozwoju kultury w gminie Gryfino, w powiecie
gryfińskim, w województwie zachodniopomorskim, w Polsce. Urodziłem się bardzo dawno
i pamiętam te czasy i historię II wojny światowej, kiedy okupanci ze wschodu, z Niemiec
doszli do prostego wniosku - żeby rozprawić się z narodem polskim to trzeba wymordować
najmądrzejszych Polaków, posiadających największą wiedzę, największe osiągnięcia. To
samo zrobili w Polsce po 1945 roku rosyjscy komuniści z ludźmi, którzy służyli tej władzy.
Wymordowano nasze elity i pokutuje to do dzisiaj. Przez trzydzieści lat wolnego państwa
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nie udało się odtworzyć tego poziomu, który wyposażyłby społeczeństwo polskie
w odpowiedni poziom wiedzy, rozumienia świata, rozumienia potrzeb. Wszystko opiera się
na hasłach, na budzeniu emocji, na dzieleniu społeczeństwa. Kultura ma olbrzymią rolę,
bo kultura powinna nas wszystkich łączyć w działaniach na jej rzecz. Nie wystarczy
zorganizować debatę, trzeba powiedzieć skąd wziąć środki na dalszy rozwój gryfińskiej
kultury. Ja dziękuję radnym poprzedniej kadencji, dziękuję moim współpracownikom za
podjęcie cztery lata temu wielkiej decyzji dla spraw gryfińskiej kultury, a mianowicie
powołania szkoły muzycznej. Gdybyście państwo wczoraj o godz. 17:00 pojawili się w auli
gryfińskiego gimnazjum, a byli tam: pan przewodniczący Guga, pan radny Piotr Zwoliński
i niestety tylko ja, to byście zobaczyli jaki poziom muzyczny osiągnęła nasza gryfińska
młodzież przez cztery lata. Absolwenci tej szkoły będą korzystać z kolejnego szczebla nauki
w Szczecinie, ale poziom techniczny tych dzieci, czwartego rocznika i początkujących
muzyków dostarcza rodzicom, nauczycielom i nam, mieszkańcom Gryfina wyjątkowej
satysfakcji także szanowni państwo kultura dla burmistrza, dla wiceburmistrzów, dla
pracowników urzędu, dla nauczycieli, dla wszystkich w Gryfinie jest wyjątkowo ważna.
Jeszcze raz dziękuję radnym poprzedniej kadencji za wsparcie naszego projektu
zbudowania szkoły muzycznej w Gryfinie, bo szkoła swoim światłem promieniuje na
zewnątrz i za jakiś czas państwo zobaczycie, że Gryfino ci muzycy, którzy wyjdą z tej szkoły,
będą reprezentować nie tylko na scenach polskich, ale nawet na scenach świata. Jesteśmy
z tego dumni, zapraszamy do współpracy. Pamiętajcie państwo w jakich realiach żyjemy
i nie zapominajcie o jednym – pieniądze w gminie Gryfino rozdysponowuje rada miejska
i radni. Burmistrz wykonuje tylko budżet i zachęcam do pracy w tych zagadnieniach,
żebyśmy wspólnie uchwalali jak najlepszy budżet dla miasta i żebyśmy wspólnie mieli
określone osiągnięcia.
Przewodniczący Rady Rafał Guga - ja tylko w kwestii uzupełnienia, panie burmistrzu.
Większość radnych mogła nie wiedzieć o wczorajszym koncercie, ponieważ nie dostali
zaproszeń. Ja wczoraj rozmawiałem z organizatorami na ten temat i poprosiłem, z resztą
zgodzili się ze mną, żeby następnym razem takie zaproszenie wpłynęło do rady miejskiej,
oczywiście będzie przekazywano wszystkim radnym i oczywiście zapraszam, potwierdzam
słowa pana burmistrza, poziom naszych młodych muzyków jest po prostu niesamowicie
wysoki.
Radna Jolanta Witowska – panie burmistrzu, dokładnie pięć lat temu podczas
procedowania projektu uchwały, przy budżecie zgłaszałam problem zajęcia się sprawami
szeroko rozumianej kultury i praktycznie pozostało to bez odzewu. Panie burmistrzu, jest
pan już drugą kadencję u władzy, piąty rok i co pan zrobił w zakresie choćby tych
problemów poruszanych przeze mnie w kontekście obietnic przedwyborczych?
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński – szanowni państwo,
zazwyczaj pomijam kwestie, dziękuję panu burmistrzowi, że o tym powiedział i także
dziękuję wszystkim radnym, co zrobiliśmy w zakresie kultury, w zakresie naszych
przedwyborczych spojrzeń na gminę Gryfino. Powołaliśmy szkołę muzyczną. Przypominam
sobie głosy sprzed ponad czterech lat części ówczesnej rady o tym, że to nie jest dobry
pomysł. Okazało się, że to jest pomysł dla tego miasta w sferze kultury kluczowy i cieszę
się, że tego dorobku nikt już nie będzie w stanie zdeprecjonować ani znieść. Dlaczego? Bo
efekty widać gołym okiem. To, że nie ma zaplecza materialnego jeszcze w tej chwili to
prawda, ale będzie miała, a być może w niedalekiej przyszłości, jeśli na sprawy miasta
będziemy patrzyli łącznie i będziemy zabiegali o interesy gminy Gryfino i będziemy
zastanawiali się nad przyszłością budynku przy ulicy Niepodległości, w którym dzisiaj jest
liceum, czy przypadkiem nie będzie siedzibą szkoły muzycznej tak, jak być może
chcielibyśmy, żeby było, to być może będzie i szkoła muzyczna drugiego stopnia w Gryfinie
i to jest ten fundamentalny dorobek, który mamy. Wspomniałem także o innych
dorobkach, które skrzętnie przemilczano, o całej polityce związanej z tą miękka sferą
tworzenia monografii dorobku kulturalnego gminy Gryfino, którą onegdaj także
prowadzono. Stworzono monografię miasta na przestrzeni 750 lat, a my kontynuujemy to
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poprzez kolejne sfery życia. Tak, to nie jest pałac ze złotymi klamkami, ale to jest dzieło,
które pozostanie także dla następnych pokoleń w formie pisanej zawartej na wieki wieków.
Amen. Jeżeli chodzi o taką sugestię zawartą też we wniosku klubu Koalicji Obywatelskiej,
że potrzebna jest w tym zakresie debata, od debat szanowni państwo w tej gminie pękały
głowy, były wspaniałe, zapisane na papierze postulaty w poprzednich kadencjach i nic
z tego nie zrealizowano praktycznie. Nic. Mówię więc o konkretach. 2014 rok – decyzja
o tym, żeby przystąpić do konkretu, czyli stworzenia projektu budowlanego dla Pałacyku
pod Lwami. Czy ten konkret osiągnięto? Tak, osiągnięto. Czy stworzono plan rewitalizacji
pałacyku i całego zaplecza? Tak, stworzono. Czy poddano go ocenie instytucjom
zewnętrznym? Tak, poddano. Czy został oceniony pozytywnie? Tak, został oceniony
pozytywnie. Czy przyznano dofinansowanie? Tak, przyznano dofinansowanie
i przewidziano, że na rewitalizację Pałacyku pod Lwami gmina ma jeden kwartał. Państwo
potraficie chyba zauważyć, że rewitalizacja zabytków nie trwa kwartał, tylko trwa rok, dwa
lata, a niekiedy trzy, a w przypadku większych kubatur i nawet więcej lat . Oczywiście to nie
jest państwa wina, że takie decyzje zapadły w Sejmiku Województwa, a później w Zarządzie
Województwa Zachodniopomorskiego i my państwa o to nie obwiniamy, ale mówimy
o realiach. Nie ma takiej możliwości, żeby przeprowadzono proces budowlany, który jest
opisany projektem budowlanym przez kwartał i prosiliśmy pana marszałka i sejmik o to,
żeby wybrał się do ministra właściwego i przesunął termin wykorzystania pieniędzy nie
wojewódzkich, tylko europejskich na ratowanie naszego gryfińskiego zabytku. Nie ma
sukcesów w tym zakresie. Ubolewamy nad tym, a Pałacyk pod Lwami będziemy starali się
ratować przy użyciu innych środków wszystkich tych, które się pojawią. Mówmy o tym
uczciwie, kto, co w danym momencie konkretnie zrobił. My kładziemy na stole konkrety
w tym miękkim i w tym twardym, materialnym. Proszę to zestawić z historią dwudziestu
kilku lat mówienia o pałacyku i nie zrobienia żadnego projektu budowlanego, nie
stworzenia żadnego planu na jego rewitalizację i dokonaniu tego procesu w ciągu dwóch
lat z pozyskaniem pieniędzy. Nie pozwolono nam wykorzystać tych pieniędzy, nazywajmy
rzecz po imieniu. Nie ma takiej gminy w Polsce, ani na świecie, która budynek o takiej
kubaturze jest w stanie wyremontować w kwartał i to panu marszałkowi w gabinecie pana
burmistrza powiedzieliśmy jasno, prosząc o to, aby interweniował na szczeblu
ministerialnym o możliwość przesunięcia wydatkowania środków europejskich na nasze
gryfińskie cele. Skuteczność w polityce jest ważna. My staramy się być skuteczni. Szkoła
muzyczna – pierwszy efekt. O innych powiedziałem przed chwilą.
Radny Marek Sanecki – pan burmistrz Nikitiński w pierwszej części wypowiedzi
wypowiadał się 9 minut 42 sekundy. Teraz 5:15. Łącznie to jest 15 minut. Kilka minut mówił
burmistrz Sawaryn. Powiedzieli wiele istotnych rzeczy, ale tak naprawdę można
powiedzieć, że rozpoczęli już debatę o kulturze, a my mieliśmy dyskutować
o sprawozdaniu z działalności Gryfińskiego Domu Kultury, ale tak czy inaczej parę rzeczy
jak było powiedzianych, to mnie troszeczkę podniosło ciśnienie, choć generalnie mam
ciśnienie stabilne. Ostatnio mierzyłem 120, czy 110 na 80. Prawie idealne. Pan burmistrz
Paweł Nikitiński powiedział, postawił takie retoryczne pytanie – kto wekslował remont
świetlicy w Daleszewie na kwotę 800 tys. zł? Miałem wrażenie, że to jest „rzucenie
kamyczka do ogródka opozycji”, ale jakbyśmy weszli w szczegóły to panie burmistrzu,
proszę powiedzieć, kto wekslował? Na pewno nie ja, a myślę, że również osoby, z którymi
pan bezpośrednio współpracuje chyba, także w ogóle wracanie do tej historii chyba nie ma
sensu. Nie jest to potrzebne. Sesja budżetowa - nie było czasu na zgłaszanie, czy
powiedzmy dokonywanie rewolucji w budżecie. My chcieliśmy przesunąć zatwierdzenie
budżetu na styczeń. Nie było takiej woli, czyli teraz wyrzucanie nam, że my czegoś tam nie
wprowadziliśmy jest troszeczkę niepoważne. Nie tędy droga. Nie zbudujemy dobrej
współpracy, jeżeli będziemy sobie takie rzeczy wypominać na dzień dobry naszej
działalności. Chciałbym się jeszcze odnieść do takiej kwestii, że pan burmistrz Mieczysław
Sawaryn bardzo często mówi coś, co z jednej strony jest ważne, ale co mi się osobiście nie
podoba, mianowicie mówi pan – gmina, powiat, województwo, Polska, zupełnie
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niepotrzebnie według mnie. Żyjemy tu i teraz, żyjemy w gminie i działajmy w gminie.
Róbmy to, co jest nasze. Jak wnioskowałem w interpelacjach o powołanie lekarza
koronera, to pan mówi – nie nasze zadanie. Powiatowe, czy rządowe, ale problem tutaj,
naszych mieszkańców i my prowadzimy różnego rodzaju działania powiatowe,
wojewódzkie i niektóre można, niektórych nie można itd. Dlatego powoływanie się aż do
Polski, Europy i świata jest zupełnie niepotrzebne. Panowie długo się wypowiadali, to ja
też pozwolę sobie pewne rzeczy skomentować. Pan burmistrz mówił o wczorajszym
koncercie o godzinie 17:00. Ja rzeczywiście żałuję, że nie mogłem na tym być, ale skoro nie
zostałem zaproszony to nie byłem, ale byłem na treningu, pracowałem z młodymi
sportowcami i ci sportowcy są utrzymywani przez gminę na poziomie utrzymania
bezdomnego kota w gminie Gryfino. Dokładnie takie, a nawet mniejsze pieniądze, także
różnie można to interpretować. Teraz przechodzę do konkretów. Jeżeli chodzi
o rewitalizację zabytków. Rzeczywiście, jeżeli ktoś chciał, żeby ten Pałacyk pod Lwami
wyremontować w kwartał to rzeczywiście jest nie do zrobienia. Ja to uznaję. To jest
niepoważne, ale czy u nas w gminie Gryfino nie ma czegoś takiego, że się ogłasza przetargi
na zadania bardzo duże, które później trzeba zrobić w kilka tygodni i też nie są do
wykonania. Proszę sobie zwrócić uwagę na przetarg w TBS-ie, zakres bardzo duży, kilka
tygodni na wykonanie, także proszę patrzeć również w ten sposób. Jeżeli komuś coś
zarzucamy, to bądźmy w porządku w tych sprawach, które my prowadzimy. Nie wystarczy
zorganizować debaty, ale rzeczywiście działać, bo wiele rzeczy się mówi, a później się nie
robi, ale to dotyczy poprzedniej władzy i obecnej również.
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn – myślę, że te emocje, które tu
przejawiamy są kompletnie zbędne, ponieważ jeszcze raz podkreślam, że kultura powinna
nas wszystkich cementować i wystarczy popatrzeć tylko w ciągu ostatnich czterech lat ile
wydaliśmy pieniędzy bezpośrednio na kulturę. Powiem wysokiej radzie, że jest to kwota
ponad 20 milionów złotych. Jeśli państwo uważacie, że jest to mało, to znajdźcie
porównywalną gminę na terenie województwa zachodniopomorskiego, która wydaje takie
pieniądze na kulturę, na sport, na oświatę jak w gminie Gryfino i to przy założeniu,
a państwo pamiętacie, że w 2014 roku, kiedy obejmowaliśmy, kiedy Mieczysław Sawaryn
został burmistrzem gminy Gryfino mieliśmy kilkadziesiąt milionów długu i przez te lata
dodatkowo spłaciliśmy ponad 30 milionów zobowiązań i nie zaciągnęliśmy żadnego
kredytu. To my zacisnęliśmy pasa, zlikwidowaliśmy samochód służbowy burmistrza, etat
kierowcy, który kosztował rocznie około 200 tys. zł i oszczędzamy pieniądze i naprawdę
staramy się o to, żeby zarówno kultura w sensie rozumienia szerokiego, ale także szkoły
gryfińskie, gdzie też prowadzi się działalność na rzecz kultury, przedszkola i żłobki się
rozwijały. Przypominam, że to w poprzedniej kadencji udało nam się wybudować żłobek
i jak byście państwo popatrzyli jak panie pracujące w żłobku, czy przedszkolach, czy
w Seniorze Wigor pracują ciężko na rzecz gryfińskiej kultury, to powiecie, myślę, że
dojdziecie do takiego przekonania, że kultura w gminie Gryfino, w szerokim pojęciu jest
postawiona na bardzo, bardzo wysokim poziomie i wielu z państwa w prywatnych
rozmowach często mówi – panie burmistrzu wydajemy za dużo na kulturę, nie mamy dróg,
nie mamy chodników, mamy dramatyczny system kanalizacji, ale inwestycja w kulturę jest
inwestycją opłacalną i podzielam tutaj zdanie, które pięć lata temu wypowiedziała radna
Jolanta Witowska, bo mówiła, że warto inwestować w kulturę, ale możemy to robić tylko
i wyłącznie w zakresie naszych możliwości. Chciałbym państwa zachęcić do tego, żebyśmy
się już więcej nie przekomarzali, nie kłócili w tym zakresie. W gminie Gryfino w ramach
tego prawie 50-milionowego długu, który mamy jeszcze do spłacenia, wydawanie rocznie
kwoty blisko 5 milionów złotych na kulturę, to jest naprawdę wielki wysiłek całego
gryfińskiego społeczeństwa i za to, że gryfinianie taki sposób prowadzenia zarządu miasta
poparli w wyborach w 2018 roku dziękuję bardzo. Dziękuję jeszcze raz.
Przewodniczący Rady Rafał Guga - ja też bym się chciał przyłączyć do apelu pana
burmistrza o to, żebyśmy się przestali przekomarzać, żebyśmy nie podnosili temperatury
dyskusji, która tutaj jest na tej sali. Ja chciałem tylko przypomnieć wszystkim zebranym na
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sali, że jesteśmy w punkcie „Sprawozdanie z działalności Gryfińskiego Domu Kultury za
2018 r.”, a my się już trochę rozbiegliśmy, historia, zaraz do starożytności uciekniemy,
Europa, świat, a chciałem powiedzieć, że widocznie wniosek klubu Koalicji Obywatelskiej
był słuszny, ponieważ taka debata w tej chwili na sali zaczęła się odbywać.
Radna Jolanta Witowska – szkoła muzyczna była bardzo dobrym pomysłem. Nie pamiętam,
żeby którykolwiek z radnych kwestionował powołanie jej do życia, ale my robimy jedną
rzecz kosztem wielu innych. Skoro tyle pieniędzy poszło na szeroko rozumianą kulturę to
proszę o wykaz środków przeznaczonych na kulturę z dokładnym wskazaniem jakie
pieniądze zostały przekazane na poszczególne projekty.
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński – odpowiem od razu, żeby nie
pozostawiać wątpliwości – każde sprawozdanie z wykonania budżetu zawiera szczegółowe
informacje na co przeznaczane są środki. Ja tylko przypomnę, że w 2016 roku wydaliśmy
łącznie 4,6 mln zł, w 2017 r. ponad 5 mln zł, bo jeszcze do tego dołożyliśmy 10 tys. zł.
W 2018 r. 5,5 mln zł, a w 2019 r. jak wszystko na to wskazuje poziom tych wydatków łącznie
osiągnie ten poziom. Sprawozdania z wykonania budżetu, mówię w tej chwili z pamięci, bo
państwo tez używacie takich słów zaklęć, które nie do końca polegają na prawdzie,
budżety, które są uchwalane na rzecz zwłaszcza samorządowych jednostek kultury, czyli
Gryfińskiego Domu Kultury i Biblioteki Publicznej nie są tożsame z wykonaniem i często
zwiększamy wydatki w obszarze kulturalnym w szczególności poprzez dotacje celowe.
Proszę przeanalizować wszystkie informacje, które są zawarte w sprawozdaniach, także
takich sprawozdaniach jak to, które państwo macie przed sobą. Ja powiedziałem o kilku
projektach, które dzieją się na terenie miasta i gminy Gryfino, ale przecież nie wolno nam
pominąć szanowni państwo także takiego aspektu, który przez ostatnią kadencję był
bardzo szeroko realizowany. Obecność naszych twórców na arenach, czy na deskach, czy
na scenach całej Polski i mówię tutaj i o kapelach ludowych, ale także o artystach
praktycznie wszystkich dziedzin. Warto wreszcie powiedzieć, że są takie projekty, które się
rozwijają, a które są też marką samą w sobie i to myślę, że państwo też doceniacie, choć
być może nie są spersonifikowane w tym miejscu, w którym chciano by, żeby były, a mam
na myśli między innymi Festiwal Twórczości Ludowej w Bartkowie. To jest wydarzenie
ponadgminne, powiedziałbym nawet ponadpowiatowe o bardzo wysokim poziomie
kulturalnym i mające swoich licznych zwolenników. Uciekałbym od argumentów, które nie
wytrzymują konfrontacji z faktami. Ja te fakty starałem się dosyć precyzyjnie przedstawić,
także liczbami i wydatkami ponoszonymi z budżetu gminy w Gryfinie. To są konkrety
szanowni państwo i na nich powinniśmy opierać naszą rozmowę.
Radny Zenon Trzepacz – jak tylko krótko powiem, że w tym czasie, kiedy była
remontowana świetlica w Daleszewie, czyli 2006-2010 ja byłem na „urlopie politycznym”,
bo po prostu mi mieszkańcy podziękowali i niestety tak wyszło. Po czterech latach
poprosili mnie, żebym jednak próbował dalej dbać o ich interesy skutecznie.
Wiceprzewodniczący Rady Piotr Romanicz - takich kilka refleksji mi się nasunęło na temat
tego sprawozdania. Mówimy o sprawozdaniu Gryfińskiego Domu Kultury. Pierwsza rzecz to
jest taka – dobrze by było na przyszłość, żeby to sprawozdanie oprócz warstwy opisowej
na temat działalności miały też trochę więcej informacji na temat tej finansowej strony, to
taka sugestia na przyszłość. Oczywiście widać tutaj dosyć duży ogrom pracy całego zespołu
Gryfińskiego Domu Kultury, za co należy się wielkie uznanie, chociaż taka mała łyżka
dziegciu – w niektórych miejscach tego sprawozdania warto jednak pokusić się o to, żeby
więcej pisać o prowadzonych grupach niż własnej autopromocji, ale to jest taka mała łyżka
dziegciu. Myślę, że kto czytał to też to dostrzegł. Generalnie tak naprawdę problem
gryfińskiej kultury nie dotyczy prowadzenia samej działalności kulturalnej, tylko tak
naprawdę tego w jakiej bazie lokalowej ta kultura jest tworzona i tutaj borykamy się z tym
wiadomo bardzo długo. Na dzień dzisiejszy tak naprawdę potrzeba kierunkowych decyzji
co do dalszych losów właśnie bazy lokalowej kultury gryfińskiej i tu jest tak naprawdę
„pies pogrzebany”. Wiadomo, że nie zrobi się wszystkiego od razu, nie zrobi się
wszystkiego w jeden, dwa, trzy lata budżetowe, ale myślę, że o tym jak ma wyglądać kształt
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bazy lokalowej dla kultury w Gryfinie o tym należy rozmawiać i do momentu kiedy nie
dojdziemy do jakiegoś konsensusu, do jakiegoś wspólnego stanowiska i potem
systematycznie, konsekwentnie to realizować. Biorąc pod uwagę GDK trzeba tu popatrzeć
i z jednej strony na świetlice wiejskie, trzeba w jakiejś bliższej, czy dalszej perspektywie
czasowej określić lokalizację świetlic np. w 1000-osobowym Gardnie, gdzie jest ponad
tysiąc mieszkańców, czy w Steklnie, czy w Pniewie. O tym trzeba mówić, nie możemy
wracać do tematu wyłącznie przed wyborami, a nie określając co ma za tym iść. Dzisiaj
mamy rok 2019, kończy się kolej perspektywa finansowa, która się zaczęła w 2014 i żeby
być do następnej perspektywy unijnej finansowej przygotowanym, do następnych siedmiu
lat to my musimy wiedzieć czego my tak naprawdę w kolejnych siedmiu latach chcemy.
Trzeba sobie jasno powiedzieć, czy jesteśmy w kolejnych siedmiu latach w stanie
wybudować jakąś jedną, czy drugą świetlicę, ale musimy o tym rozmawiać. Jeżeli nie
będziemy o tym rozmawiać, to wrócimy do tego znowu przed następnymi wyborami, albo
będą składane kolejne wnioski tylko w momencie kiedy jakaś nić szansy pojawi się przy
naborze, niezależnie od tego na jaki cel ten nabór będzie ogłoszony. Druga rzecz to jest
kwestia Pałacyku pod Lwami. Według informacji, którą dostałem na jedną z interpelacji
mam tam wpisane, że decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego to jest
decyzja dopuszczająca ten obiekt do 30 września 2019 roku. Tak mam w odpowiedzi na
interpelację. W związku z tym, co dalej? Tutaj też musimy podjąć jakieś wyzwanie i też
dojść do jakiś wspólnych rozwiązań, żebyśmy się później przez kolejne lata nie boksowali
co z tym pałacykiem zrobić w sytuacji, kiedy na ten moment nie ma środków na jego
przebudowę, rozbudowę, rewitalizację, jakbyśmy tego nie nazwali. Nie ukrywam, że nadal
uważam, że pałacyk jest świetną lokalizacją na szkołę muzyczną, bo nie będzie generować
w przyszłości dodatkowych kosztów utrzymania, ale to jest moje zdanie. Następna rzecz to
jest kwestia lokalizacji Gryfińskiego Domu Kultury docelowa i tutaj też myśląc
o perspektywicznych rozwiązaniach warto zacząć rozmawiać, czy ten GDK ma funkcjonować
tam, gdzie funkcjonuje, czy faktycznie myśleć o perspektywicznej, dalekowzrocznej
lokalizacji całego Gryfińskiego Domu Kultury np. na jednym z kwartałów nadodrzańskich,
ale musimy o tym rozmawiać, bo jeżeli nie będziemy o tym rozmawiać to będziemy tylko
wracać incydentalnie w sytuacji kiedy będzie się coś działo, albo będzie nas zmuszała do
tego sesja, sprawozdanie, czy budżet. Wydaje mi się, że dobrą inicjatywą była Gryfińska
Rada Kultury. Niestety z żalem muszę powiedzieć, że nie podjęto wyzwania, które zostało
wypracowane, a to był pewien konsensus osiągnięty spośród różnych środowisk w zakresie
kultury i faktycznie warto do tego tematu wrócić.
Radny Władysław Sobczak – nie miałem zamiaru zabierać głosu, ale tak słucham, słucham,
słucham… Jestem tu po raz pierwszy praktycznie rzecz biorąc i jestem trochę zdumiony,
bo punkt II. mówi: „Sprawozdanie z działalności Gryfińskiego Domu Kultury” i cały czas
słyszę to sprawozdanie. Ja może nie bardzo jestem wykształcony, może nie bardzo wiem
na czym polega to sprawozdanie. Pan przewodniczący przed chwilą mówił o tym, że
rozpoczęliśmy już debatę. Na debatę będzie czas, w tej chwili mamy sprawozdanie i nasz
czas jest równie cenny. Powinniśmy „jechać” według punktów, a nie mówimy o wszystkim.
Kultura jest bardzo ważna, niewątpliwie, ale…
Przewodniczący Rady Rafał Guga - ja też oczekiwałem, że będą pytania do pani dyrektor
Marii Zalewskiej, której nie przywitałem, więc witam. I panią dyrektor biblioteki także
witam. Jeszcze gdzieś przedstawiciela policji widziałem. Pani dyrektor niecierpliwie czeka,
ale jakoś pytań do pani dyrektor jeszcze na ten moment nie ma.
Radny Zbigniew Kozakiewicz – ja już nie o debacie, tylko o samym sprawozdaniu. Zostało
wymienione nazwisko pani Zalewskiej. Jako radny chciałbym bardzo podziękować pani
Marysi, całemu zespołowi za to sprawozdanie, a to sprawozdanie kryje ile potężnej pracy,
ile w ciągu tego 2018 roku zrobili. Mamy sprawozdanie, tygodniowo mamy po kilka imprez,
mniejszych, większych, a i są imprezy ogólnopolskie i wyższej rangi. Mamy sprawozdanie
pracowni artystycznych, turystycznych i wymienione są osoby, instruktorzy prowadzący, od
zespołów muzycznych, muzykę, plastykę, teatr, taniec. Mamy świetlice wiejskie, w każdej
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świetlicy jest duża praca włożona. Mamy kino Gryf, gdzie są najnowsze produkty, czy filmy,
które w Polsce się pojawiają, u nas w Gryfinie, czyli kultura działa i trzeba tu pochwalić. To
jest ten zespół tych pasjonatów, a że potrzebne są środki to ile by ich nie było, zawsze
będzie mało. Doceńmy to co mamy, a resztę możemy robić na debacie. Pani dyrektor wie,
jakie ma potrzeby, konsultuje się z burmistrzami i przy następnych sesjach budżetowych
możemy o tym rozmawiać, a dzisiaj już skończmy.
Przewodniczący Rady Rafał Guga - tylko taka jedna uwaga panie radny – sprawozdanie nie
kryje, a wręcz udostępnia tę informację, bo pani dyrektor już się zdenerwowała, widziałem
trochę.
Przewodniczący Rady przedstawił stanowiska komisji do sprawozdania.
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 16 do protokołu.
Przewodniczący stwierdził, że rada miejska przyjęła sprawozdanie do wiadomości.
Ad. V. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej za 2018 r. – DRUK NR 2/VII.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
Przewodniczący Rady przedstawił stanowiska komisji do sprawozdania.
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 16 do protokołu.
Nikt z radnych nie zabrał głosu w dyskusji.
Przewodniczący stwierdził, że rada miejska przyjęła sprawozdanie do wiadomości.
Ad. VI. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie za rok 2018
i potrzeby na rok 2019 – DRUK NR 3/VII.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
Przewodniczący Rady przedstawił stanowiska komisji do sprawozdania.
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 16 do protokołu.
Nikt z radnych nie zabrał głosu w dyskusji.
Przewodniczący stwierdził, że rada miejska przyjęła sprawozdanie do wiadomości.
Na wniosek radnego Tomasza Namiecińskiego Przewodniczący Rady ogłosił 10-minutową
przerwę w obradach.
Po przerwie przewodniczący wznowił obrady.
Ad. VII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Gryfino
nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Żórawie – DRUK
NR 5/VII.
Przewodniczący komisji przedstawili stanowiska komisji do projektu uchwały.
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 16 do protokołu.
Przewodniczący otworzył dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał w niej głosu.
Przewodniczący Rady Rafał Guga poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Gryfino nieruchomości niezabudowanej
położonej w obrębie ewidencyjnym Żórawie – DRUK NR 5/VII.
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.
Przewodniczący odczytał wyniki głosowania i stwierdził, że uchwała została podjęta.
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Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 19.
UCHWAŁA NR VII/50/19 stanowi załącznik nr 20.
Ad. VIII. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej Gminy Gryfino
– zakładu budżetowego Centrum Wodne „Laguna” w Gryfinie, do realizacji zadania
pn. „Przebudowa tarasu południowego z niecką basenu solankowego oraz przeszklonym
przedsionkiem w Centrum Wodnym Laguna w Gryfinie” – DRUK NR 6/VII.
Przewodniczący komisji przedstawili stanowiska komisji do projektu uchwały.
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 16 do protokołu.
Przewodniczący Rady odczytał autopoprawkę burmistrza do projektu uchwały, którą radni
otrzymali przed sesją – załącznik nr 21.
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Radna Elżbieta Kasprzyk – tu chyba jest literówka w zaproponowanej zmianie, bo powinno
być „w sprawie przekazania”, a mamy „w sprawę przekazania środków z Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej”.
Przewodniczący Rady Rafał Guga - tak też to zrozumiałem, dlatego przeczytałem
„w sprawie”, bo też tak się domyślam.
Przewodniczący Rady Rafał Guga poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie
wyznaczenia jednostki organizacyjnej Gminy Gryfino – zakładu budżetowego Centrum
Wodne „Laguna” w Gryfinie, do realizacji zadania pn. „Przebudowa tarasu południowego
z niecką basenu solankowego oraz przeszklonym przedsionkiem w Centrum Wodnym
Laguna w Gryfinie” – DRUK NR 6/VII wraz z autopoprawką burmistrza.
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.
Przewodniczący odczytał wyniki głosowania i stwierdził, że uchwała została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 22.
UCHWAŁA NR VII/51/19 stanowi załącznik nr 23.
Ad. IX. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w 2019 roku środków finansowych na
Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej w Szczecinie – DRUK NR 7/VII.
Przewodniczący komisji przedstawili stanowiska komisji do projektu uchwały.
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 16 do protokołu.
Przewodniczący otworzył dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał w niej głosu.
Przewodniczący Rady Rafał Guga poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie
przekazania w 2019 roku środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy
Wojewódzkiej w Szczecinie – DRUK NR 7/VII.
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.
Przewodniczący odczytał wyniki głosowania i stwierdził, że uchwała została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 24.
UCHWAŁA NR VII/52/19 stanowi załącznik nr 25.
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Ad. X. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Mieszkowice dotacji celowej w 2019
roku – DRUK NR 8/VII.
Przewodniczący komisji przedstawili stanowiska komisji do projektu uchwały.
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 16 do protokołu.
Przewodniczący otworzył dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał w niej głosu.
Przewodniczący Rady Rafał Guga poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie
udzielenia Gminie Mieszkowice dotacji celowej w 2019 roku – DRUK NR 8/VII.
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.
Przewodniczący odczytał wyniki głosowania i stwierdził, że uchwała została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 26.
UCHWAŁA NR VII/53/19 stanowi załącznik nr 27.
Ad. XI. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2019 rok – DRUK NR
9/VII.
Przewodniczący komisji przedstawili stanowiska komisji do projektu uchwały.
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 16 do protokołu.
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Wiceprzewodniczący Rady Piotr Romanicz – odniosę się do tego upoważnienia, które tutaj
jest zawarte w projekcie uchwały z taka informacją, że wszystkie ogólnopolskie związki
samorządowe wnioskowały za możliwością takiego upoważnienia i uważam, że to jest jak
najbardziej racjonalne, także na pewno będziemy za.
Przewodniczący Rady Rafał Guga poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie
udzielenia Gminie Mieszkowice dotacji celowej w 2019 roku – DRUK NR 8/VII.
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
15 radnych, przy 5 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było.
Przewodniczący odczytał wyniki głosowania i stwierdził, że uchwała została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 28.
UCHWAŁA NR VII/54/19 stanowi załącznik nr 29.
Ad. XII. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Gryfino w obrębach nr 1, 2 i 3 miasta Gryfino – przy ul. Flisaczej
(w obrębach nr 1 i nr 3 m. Gryfino) – DRUK NR 10/VII.
Radni wraz z projektem uchwały otrzymali prognozę skutków finansowych uchwalenia
ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Przewodniczący komisji przedstawili stanowiska komisji do projektu uchwały.
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 16 do protokołu.
Przewodniczący otworzył dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał w niej głosu.
Przewodniczący Rady Rafał Guga poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino
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w obrębach nr 1, 2 i 3 miasta Gryfino – przy ul. Flisaczej (w obrębach nr 1 i nr 3 m. Gryfino)
– DRUK NR 10/VII.
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.
Przewodniczący odczytał wyniki głosowania i stwierdził, że uchwała została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 30.
UCHWAŁA NR VII/55/19 stanowi załącznik nr 31.
Przewodniczący Rady ogłosił 10-minutową przerwę w obradach na zapoznanie się przez
radnych z autopoprawkami burmistrza do projektu uchwały w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w obrębie 5 miasta
Gryfino (DRUK NR 11/VII) oraz wnioskiem mieszkańca dotyczącym tego projektu uchwały.
Ad. XIII. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Gryfino w obrębie 5 miasta Gryfino – DRUK NR 11/VII.
Radni wraz z projektem uchwały otrzymali prognozę skutków finansowych uchwalenia
ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Przewodniczący komisji przedstawili stanowiska komisji do projektu uchwały.
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 16 do protokołu.
Przewodniczący poinformował o dwóch autopoprawkach do projektu uchwały (załączniki
nr 32-33) oraz wniosku mieszkańca (załącznik nr 34).
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Wiceprzewodniczący Rady Piotr Romanicz – ja mam pytanie do pana burmistrza
o udzielenie informacji, czy wnioskodawca, czyli pan…*) brał czynny udział w
procedowaniu planu? Czy wnioskował o wprowadzenie jakiś zmian? Czy był aktywny
w tym zakresie?
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Tomasz Miler – tak, oczywiście. Mieszkaniec
miał wiedzę, że ten dokument jest przygotowany. To nie była sytuacja, w której ktoś nie
wiedział o planie miejscowym. Brał czynny udział, składał wnioski. Część została
uwzględniona, część nie.
Przewodniczący Rady Rafał Guga poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino
w obrębie 5 miasta Gryfino – DRUK NR 11/VII wraz z autopoprawkami.
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
13 radnych, przy 6 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było.
Przewodniczący odczytał wyniki głosowania i stwierdził, że uchwała została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 30.
UCHWAŁA NR VII/56/19 stanowi załącznik nr 31.
Ad. XIV. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfino w 2019 r.”
– DRUK NR 12/VII.
Przewodniczący komisji przedstawili stanowiska komisji do projektu uchwały.
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 16 do protokołu.
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Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego wnioskuje o dokonanie zapisu
w „Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Gryfino w 2019 r.” – „Zobowiązuje się Burmistrza Miasta i Gminy
Gryfino do prowadzenia szerokiej edukacji i promocji programu w zakresie
przeciwdziałania bezdomności zwierząt, a także opieki nad zwierzętami i ich
humanitarnego traktowania”.
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Radny Marcin Para – ja mam uwagę do wniosku złożonego przez Komisję. Ta uwaga ma
charakter taki życzliwy. Nie chciałbym, żeby ktoś mnie posądzał o złośliwość jakąkolwiek,
bo w mojej ocenie treść tego wniosku „Zobowiązuje się Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
do prowadzenia szerokiej edukacji i promocji programu w zakresie przeciwdziałania
bezdomności zwierząt, a także opieki nad zwierzętami i ich humanitarnego traktowania”,
czyli zakładam, że z treści tej wynika, że to pan burmistrz ma roztaczać opiekę nad
zwierzętami i ich humanitarnie traktować. Tak przynajmniej ten wniosek jest zredagowany.
Ja bym prosił komisję, żeby komisja może się nad tym zastanowiła i ewentualnie
skorygowała ten wniosek. Tak, jak powiedziałem, to był charakter raczej życzliwy.
Przewodniczący Rady Rafał Guga - ja tez bardziej postrzegam to jako formę zobowiązania,
a nie czysty wniosek.
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn - Monteskiusz w XVIII wieku
wymyślił taką teorię o trójpodziale władzy i ja zawsze stoję na stanowisku, jak czasami
ktoś mówi do mnie – panie burmistrzu, niech pan zobowiąże radnych, że to jest
niemożliwe. Chciałbym zaznaczyć i poprosić państwa, oczywiście ten wniosek jest słuszny,
bo na dobru zwierząt nam zależy wszystkim, przynajmniej tak sądzę i wiem, że w radzie
jest wiele osób, które wspierają zwierzęta na terenie gminy Gryfino, również burmistrz
i oczywiście ta szeroka promocja, dojście w różne środowiska jest potrzebna, tylko bym
prosił o dostosowanie tego wniosku do zgodności z prawem, żeby to nie było tak, że
„zobowiązuje się burmistrza”, tylko, że np. „wnosi się” do burmistrza albo „prosi się”. Może
w urzędzie jest lepsze słowo „wnosi się”.
Przewodniczący Rady Rafał Guga - wnioskuje się, panie burmistrzu.
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn - oczywiście jak najbardziej,
dziękuję w ogóle za ten wniosek. Służby burmistrza pracują. To jest wspólny interes
wszystkich mieszkańców Gryfina, żeby wykluczyć bezdomność zwierząt, żeby ludzie byli
świadomi, żeby w sytuacjach wzięcia zwierzęcia do domu, to zwierze było w tym domu do
końca swoich dni. Powiem, że w Gryfinie i tutaj skorzystam z okazji i bardzo podziękuję,
jest liczne grono wspaniałych osób, które społecznie pracują na rzecz opieki nad, jak to
mówią niektórzy, braćmi młodszymi. Nigdy nie zapomnę jak przyjechał mieszkaniec
Włodkowic i przywiózł dwa piękne banery, które zostały w mieście zawieszone na
eksponowanych miejscach i poprosił o to, żeby przekazać taką prośbę do mieszkańców
Gryfina, żeby pamiętać, że te zwierzęta, które są porzucone, które przebywają w Kojcu,
żeby mogły znaleźć swoich opiekunów i pamiętajmy o tym, bo dobrze mieć przyjaciela
w domu, jakiekolwiek by to nie było zwierzę, ale to jest wielka wartość.
Przewodniczący Rady Rafał Guga - mam pytanie do pana mecenasa w sprawie tych
wątpliwości, które się pojawiły na temat opinii do wniosku Komisji Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa Publicznego.
Radca prawny Łukasz Korejwo - generalnie rzecz biorąc wskazanie w uchwale
sformułowania „zobowiązuje się burmistrza” wzbudza liczne wątpliwości ze strony nadzoru
Wojewody Zachodniopomorskiego z uwagi na fakt, iż rada może wytyczać kierunki
działania burmistrzowi. Zobowiązywanie do podjęcia konkretnych działań wzbudza
wątpliwości, korzystanie z takiego sformułowania jak to proponowane, najpewniej spotka
się z zakwestionowaniem i stwierdzeniem nieważności tego punktu przez nadzór
Wojewody Zachodniopomorskiego.
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Przewodniczący Rady Rafał Guga – czyli sformułowanie „wnioskuje się do Burmistrza
Miasta i Gminy Gryfino o przeprowadzenie” już będzie poprawna wersją?
Radca prawny Łukasz Korejwo – wypowiedź niesłyszalna
Radna Wanda Hołub – słuszna jest uwaga pana burmistrza i szanownych panów radnych,
że sformułowanie to może nie jest adekwatne do treści, którą chcieliśmy wnieść
i rzeczywiście słowo „zobowiązanie”, „zobowiązuje się pana burmistrza” jest nie na
miejscu, w związku z tym zmieniamy to załóżmy na słowo „wnosi się” lub „prosi się”
o zajęcie się danymi zagadnieniami pana burmistrza. Słuszna jest uwaga i rzeczywiście
zmieniamy. Treść i forma zwrócenia się do władz miasta i gminy rzeczywiście jest
niewłaściwa.
Przewodniczący Rady Rafał Guga – będzie się musiała odnieść do tego cała komisja.
Radny Tomasz Namieciński – rzeczywiście w tej kwestii rodzi się problem chyba taki, że
komisja będzie musiała się zebrać i poprawić ten wniosek. Ja chciałbym powiedzieć co do
samego projektu uchwały i do programu. My dosyć długo dyskutowaliśmy na Komisji
Budżetu i na Komisji Rewizyjnej na temat tego programu, padały różne stwierdzenia, czy
on jest dobry, czy on nie jest dobry, były różne pomysły, były pomysły dotyczące tego, żeby
stowarzyszenia, które działają na terenie gminy Gryfino zapraszać i żeby się bardziej
włączyły w ten program, natomiast chciałbym się odnieść do jednej rzeczy, bo mamy tutaj
różne zapisy i mamy określone środki finansowe, które przewidziano na realizację tego
programu w 2019 roku, a to jest kwota 206 tys. zł. Np. mamy taki punkt, który mówi o tym,
że koszt dokarmiania wolno żyjących kotów to jest kwota 12 tys. zł. Ja mam taki mały
problem z tego względu, że mieszkam w miejscowości, której jest około 80 kotów, mamy
dwóch opiekunów tych kotów. Program jest dobry, dokarmiamy te koty, pobieramy tutaj
karmę z urzędu i to jest fajne, natomiast ja tutaj daję też pod rozwagę pana naczelnika,
który się zajmuje tym tematem jedną rzecz, bo gdzieś wyczytałem w prasie szczecińskiej,
oni mają taki sam program, natomiast oni mają mobilny samochód, który przemieszcza się
w różne zakątki Szczecina, np. na Wyspę Pucka i chodzi o sterylizację tych kotów i teraz np.
u mnie jest dwóch panów - jeden jest starszym panem, który ma 70 lat i co do sterylizacji
jemu jest trudno wyłapać nagle 30 kotów i przewieźć je na ul. Łużycką, żeby je
wysterylizować, dlatego daję pod rozwagę, czy nie można by było zrobić tak w naszej
gminie Gryfino, oczywiście do osób, które się tym zajmują, oczywiście za to zapłacić tak,
żeby udać się w określone miejsca raz w kwartale, raz na pół roku i żeby takie sterylizacji
dokonać na miejscu z tego względu, że ludzie po prostu nie są w stanie tego zrobić. To
taka uwaga. Dokarmiajmy koty, dokarmiajmy zwierzęta itd. Jeżeli my nie zrobimy
określonych działań w tym zakresie, to może się okazać, że ta kwota, o której
powiedziałem na początku 206 tys. zł za kilka lat wzrośnie do kwoty dwukrotnie większej.
Bardzo bym prosił o to, żeby o tym pomyśleć, czy nie warto by było właśnie jeździć
w jakieś miejsca, gdzie są skupiska, na przykład w mojej miejscowości są trzy takie duże
skupiska kotów wolno żyjących.
Przewodniczący Rady Rafał Guga - po wyczerpaniu listy mówców poproszę o zwołanie
Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego w celu weryfikacji tego wniosku.
Radna Wanda Hołub - czyli muszę sformułować wniosek.
Przewodniczący Rady Rafał Guga - będzie się musiała komisja zebrać, żeby ten wniosek
poprawić.
Radny Roland Adamiak – chciałbym się zwrócić do wnioskodawców, zgodnie
z załącznikiem nr 1 do tego projektu uchwały widzę tutaj jeszcze jedną niejasność, którą
warto byłoby rozważyć w komisji, a mianowicie taką, że zapis ten nie jest skonkretyzowany
co do miejsca, w jakim miałby zostać umieszczony w programie. Zapis musi mieć określone
miejsce w całym programie. I prosiłbym wnioskodawców również o to, żeby przemyśleć,
czy wniosek zaproponowany wstępnie przez panią przewodniczącą komisji jest spójny
z całym programem.
Radna Jolanta Witowska – ja mam kilka uwag osobistych, a potem jeszcze odniosę się
w imieniu Koalicji Obywatelskiej. Doświadczenia osób, środowisk, które działają, zajmują
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się problemem bezdomności zwierząt potwierdzają, że nie da się rozwiązać tego problemu
poprzestając jedynie na odławianiu zwierząt i prowadzeniu schronisk. To są potrzebne
kompleksowe działania i wielokierunkowe, a konkretnie znakowanie i rejestracja zwierząt,
mam na myśli czipowanie, upowszechnianie zabiegów sterylizacji i kastracji i działań
edukacyjno-popularyzatorskich na rzecz właściwego stosunku do ochrony zwierząt. Dzięki
czipowaniu zwierzę bardzo szybko ma szansę wrócić do swojego opiekuna. Jeśli jest
porzucone, to bardzo szybko możemy zidentyfikować miejsce pobytu, zameldowania tego
opiekuna. Zabieg sterylizacji i kastracji to humanitarny i praktycznie najbardziej skuteczny,
zdaniem wielu znawców tego problemu, który pozwala w którym czasie ograniczyć liczbę
bezdomnych kotów i psów. Dzięki nim nie tylko cierpienie tych niechcianych zwierząt
ograniczamy, ale dajemy szansę na nowy dom takiego zwierzaka ze schroniska, ale też
uniemożliwiamy nabycie zwierzęcia osobom, które mają niewłaściwy szacunek do żywej
istoty i te działania popularyzatorsko-informacyjne to jest inwestycja, która w bardzo
krótkim czasie przyniesie naprawdę znakomite efekty. Nie tylko ograniczy cierpienie
zwierząt, ale daje gminie oszczędności, które pozwolą realizować inne ważne zadania. My
jako gmina rozwiązujemy problem bezdomności wielorako, sterylizujemy, kastrujemy
zwierzęta przebywające w naszym Psitulisku w Kojcu. Prowadziliśmy fantastyczny program,
to są działania dość pionierskie jeszcze, program sterylizacja i kastracja zwierząt
właścicielskich. To bardzo dobry kierunek działań, jednak moim zdaniem program jest zbyt
mało dynamiczny, środki zabezpieczone na ten program są też niewielkie i tak naprawdę
może być tak, że będziemy dreptać w miejscu. To jest to, o czym mówił pan radny
Namieciński, więc musimy na szerszą skalę burmistrzu i w ogóle, aby uzyskać ten cel
naszych działań powinniśmy właśnie zwiększyć te środki i promować program. W tym
zapisie nie ma absolutnie nic, nawet nie wystawiliśmy naszego rollupa, który jest piękny,
fantastycznie informuje o akcji. Mieszkańcy nie wiedzą o tym. Nie mamy ulotki, która jest
również dobra, bo obala mity, pokazuje walory tych zabiegów. Szkoda, że tego nie mamy,
a dwa lata temu był wprowadzony program, więc mieszkańcy o tym nie pamiętają i to
znakowanie zwierząt i rejestracja, oczywiście skuteczność tych działań potwierdzają nie
tylko te środowiska zainteresowane, ale także można w raporcie Najwyższej Izby Kontroli
przeczytać, tutaj znawcy tematu dr Sumińska to jest wielki autorytet, potwierdzają, że to
jest jedyna, słuszna droga, aby ograniczyć nadpopulację zwierząt i tym samym zmniejszyć
ich bezdomność. To jest pierwszy problem, który chciałam poruszyć, ale jest kolejny
jeszcze. My mamy od dwóch, trzech, czterech lat, ja już o tym mówiłam wielokrotnie
problem z kotami bezdomnymi, czyli z tymi kotami, które były domowe, ale w wyniku
zabłądzenia, porzucenia stały się kotami bezdomnymi i trafiły na ulicę. Zgodnie z ustawą
o ochronie zwierząt musimy zagwarantować im opiekę czasową i dążyć do znalezienia
domu. W przypadku takiego kota musimy mu zapewnić opiekę, a konkretnie przekazujemy
go do hotelu dla zwierząt, z którym mamy podpisaną stosowną umowę. Jest zapis
w programie, że w szczególnych przypadkach to robimy i właśnie tu się pojawia problem,
bo mieszkańcy pokazują, że wciąż zdarzają się przypadki nieudzielenia pomocy takiemu
kotu bezdomnemu, bo w ocenie służb może to wyglądać inaczej, inaczej może to ocenić
również osoba, która zgłasza problem. Może to zabrzmi dziwnie, ale status prawny kota
w Polsce jest dość skomplikowany, wymaga naprawdę zakwalifikowania do konkretnej
grupy, czy to kot bezdomny, czy wolno żyjący. To są fakty, tu się nie ma co śmiać, tak jest,
bo wiadomo, że oceny bywają różne. Bywają subiektywne, a to zależy od spojrzenia na
sprawę różnych osób, ale też od ich intencji, więc nie wiadomo, czy faktycznie, na pewno
żadna opinia nie powinna prowadzić do wyrządzenia krzywdy żywym istotom bez względu
na to, czy ten kot ma status kota domowego, wolno żyjącego, czy bezdomnego. Panie
burmistrzu, z wypowiedzi mieszkańców wynika właśnie, że nie zawsze otrzymują to
wsparcie i że skala potrzeb, zabezpieczenia takich kotów jest większa niż my, jako gmina
zapewniamy. Mamy też informację, z której wynika, że w 2016 roku hotel dał schronienie
i opiekę 11 kotom, a koszt tej usługi poniosła gmina w wysokości 11.500 zł. W 2017 roku
było to już 24 kotów, a koszt 28.600 zł. W 2018 roku tych kotów było pod opieką 23, koszt
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utrzymania 34.800 zł. To są ogromne kwoty. Oczywiście tu należy spojrzeć na te wyliczenia
w sposób taki, że te koty przebywają w różnym czasie. Niektóre z nich na przykład
dożywotnio będą w takim hotelu, ponieważ jest przypadek kota chorego na białaczkę i on
ma tam swój żywot do końca swoich dni zapewniony i gmina ponosi koszty.
Rozmawialiśmy już o tym niejednokrotnie na komisjach i poza komisjami, że warto
rozważyć w wyniku tych kosztów, jakie ponosimy inne rozwiązanie, może stworzenie azylu
na wzór naszego Kojca i tam takie koty przetrzymywać, czy zasadne jest wydawanie takich
pieniędzy, proszę zliczyć tą kwotę, jaka to będzie i wtedy nie wiem, trzeba analizy, trzeba
rozpoznania środowiska, gdzie takie potrzeby możemy ewentualnie, czy może po prostu
pójść swoją drogą i takie rozwiązanie wprowadzić. To są dobre rozwiązania, które
prowadzą także inne samorządy, a więc zróbmy coś takiego. Dzisiaj na bazie PUK-u w Kojcu
pracuje pani, która się zajmuje tylko i wyłącznie pieskami. Być może, oczywiście pewne
ruchy są potrzebne, wiadomo zatrudnienie itd., mogłaby również i w tym zakresie
sprawowania opieki nad kotami bezdomnymi się zająć. Mam kolejną, ale to już w imieniu
Koalicji Obywatelskiej, a więc zgodnie z art. 11a ustawy o ochronie zwierząt rada gminy
zobowiązana jest przyjąć do 31 marca 2019 roku program opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt. Za chwilę będziemy procedować
przyjęcie przedmiotowego programu. Bardzo nam zależy na dobru zwierząt i dlatego
chcemy, aby obowiązujący program zawierał działania i narzędzia zapewniające
zwierzętom bezdomnym schronienie, opiekę pielęgnacyjną i weterynaryjną, w tym
behawioralną i zapobiegał bezdomności zwierząt i chcemy, aby ten program był
wypracowany wspólnie z lokalnym środowiskiem działającym na rzecz zwierząt, aby
edukował mieszkańców w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt, aby
popularyzował humanitarne działania zapobiegające nadpopulacji i bezdomności zwierząt,
aby zawierał opis i skalę przedmiotowego zjawiska przed rozpoczęciem programu i po
zakończeniu. Taką informację można byłoby zawrzeć w uzasadnieniu uchwały. To
pozwoliłoby decydentom, radnym wyrobić sobie opinię w zakresie tego problemu. Również
chcielibyśmy aby zawierał rejestr społecznych opiekunów kotów wolno żyjących, aby były
organizowane spotkania z tym środowiskiem opiekunów. Są dziś przypadki nierzadkie, że
ci społeczni opiekunowie nie posiadają wiedzy, że mogą uzyskać realne wsparcie w postaci
karmy, leczenia chorego kota, którym się opiekują. W naszej ocenie przedłożony program
jest powieleniem ubiegłorocznego, z wyłączeniem oczywiście środków na jego realizację
i wymaga odświeżenia i uwzględnienia zaproponowanych rozwiązań. Radni Koalicji
Obywatelskiej proponują wypracowanie programu wspólnie z zainteresowanymi
środowiskami i dlatego informuję, że radni Koalicji Obywatelskiej wstrzymają się od głosu
przy uchwale. Panie burmistrzu jesteśmy otwarci na współpracę przy tworzeniu nowego
dokumentu.
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Tomasz Miler – kilka faktów, które z bieżącej
pracy wydaje mi się, że trzeba tutaj podnieść - odnośnie propozycji radnego
Namiecińskiego zweryfikujemy jakie są koszty tego typu działań, bo to jest podstawa,
natomiast odnosząc się do słów pani radnej Witowskiej muszę zauważyć, że stwierdzenie,
że mieszkańcy nie pamiętają o prowadzonej przez nas akcji nie jest prawdziwe, wprowadza
tutaj w błąd wszystkich. Mamy pierwszy kwartał, który się kończy, tymczasem liczba
złożonych wniosków dotyczy już 66 procent zaplanowanej kwoty na ten rok. Nie mam
żadnej wątpliwości, że jeszcze w tym półroczu wykorzystamy całość przeznaczonych na ten
cel pieniędzy, więc prowadzenie teraz dodatkowych działań informacyjnych, promocyjnych
byłoby marnotrawstwem środków publicznych. Chciałbym też podkreślić, że jeżeli myślimy
o nowych formach, czy to czipowaniu, czy nowych akcjach informacyjnych, to one się
wydarzą nie wtedy, gdy życzeniowy zapis zawrzemy w regulaminie i zobowiązanie lub jak to
inaczej nazwiemy burmistrza do działań, bo takie wszystkie akcje kosztują. Tutaj trzeba
pieniądza na nowe działanie. Jeżeli ktoś ma pomysł, to trzeba też skutecznie doprowadzić,
aby ten pomysł miał montaż finansowy. Jak najbardziej myślimy o azylu, o innym sposobie
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rozwiązania problemów związanych z kotami o różnym statusie prawnym natomiast każdy
z nich kosztuje i kosztować będzie.
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn – z uwagą wysłuchałem głosu pani
radnej Jolanty Witowskiej, z uwagą słucham głosów mieszkańców gminy Gryfino
i padających pytań, czy to w gabinetach weterynaryjnych, a sam w ostatnich dwóch latach
poniosłem koszt sterylizacji pięciu kotów i mam świadomość, bo jeden lekarz weterynarii
z renomowanego gabinetu zapytał się, dlaczego rada uchwaliła i burmistrz wyznaczył tylko
jeden gabinet w Gryfinie, a ci, którzy pracują na wolnym rynku ponoszą tego konsekwencje
i nie uczestniczą, tylko muszą czekać na klientów, którzy przyjdą i za to zapłacą. Szanowni
państwo, tak naprawdę do wychowania zwierząt potrzeba jednej rzeczy –
odpowiedzialności ludzi, którzy te zwierzęta biorą. Ta edukacja to wszystko co wynosimy
z domu. Ja w swoim życiu miałem wiele psów, wiem, jakie to jest ciężkie dla właściciela,
kiedy ten pies po 10, 12, 15 latach odchodzi. Wiem, jak wygląda sprawa kota, a nawet
chomika, bo moja córka miała też takie zwierzęta. Odpowiedzialność i jeszcze raz
odpowiedzialność. Wiele rzeczy w naszym świecie robi się na zasadzie zapisanych haseł
i zapisanych idei, które są nigdy nie do zrealizowania. Wynikają one często z tego
przekonania, że ludzie dobrzy tak robią i zapisujemy życzeniowo różnego rodzaju
oczekiwania, one są nie do zrealizowania. Nie do zrealizowania w konkretnym systemie
finansowym i w konkretnych rozwiązaniach. Niektórzy mieszkańcy Gryfina pytają – panie
burmistrzu, a dlaczego jest tak, że właściciele zwierząt nie płacą za koszty sprzątania na
mieście, za koszty i określone zachowanie. Można powiedzieć – brak edukacji. Ten pies
przysłowiowy, który sika w piaskownicy dla dzieci wypuszczony przez właściciela
w centrum miasta, czy biegający gdzieś w różnych miejscach to są elementy, które
powodują, że my jako społeczność nie utrzymamy tych rozwiązań, które są postulowane.
Gdyby było tak, że osoba, która bierze kota na dwadzieścia lat, dba o tego kota i stara się
zapewnić mu wszelkie potrzeby, to byłoby dobrze, ale jest tak, że niektórzy kierują się
odruchem serca, prośbą dziecka, potem jak trzeba wyrzucić z domu trzecią kanapę
podrapaną przez kota, czy pogryzioną przez psa, to łatwiej rozstać się z tym zwierzakiem
niż wykonać swój obowiązek. Czipowanie – świetne rozwiązanie. Mój kolega, który stracił
małego szczeniaka, odzyskał tego szczeniaka po kilku miesiącach, ponieważ szczeniak miał
wypadek, a ta osoba, która ukradła tego szczeniaka przyszła do weterynarza go uśpić.
Weterynarz sprawdził po czipie, czyj to jest pies, przekazał informację do właściciela i pies
jest w pełnym zdrowiu, kolega poniósł koszty operacji i te czipy są bardzo potrzebne. Ja też
mam psa z czipem. To nie jest wielka opłata i każdy odpowiedzialny właściciel zwierzaka
powinien tego dokonać i debata i rozmowa nasza w kwestiach zwierząt jest potrzebna. Ona
jest bardzo potrzebna. Jeśli Koalicja Obywatelska zgłasza taki projekt, to widzę to w dwóch
płaszczyznach – pierwsze to koalicja opracuje określone rozwiązania i zaproponuje Radzie
Miejskiej w Gryfinie i burmistrzowi do przyjęcia. Byłoby to ze wszech miar pożądane, bo
widzę tutaj wielu fachowców od ochrony zwierząt i myślę, że jesteście państwo w stanie
takie rozwiązania zaproponować, ponieważ gmina Gryfino, burmistrz miasta działa w
realiach budżetu, który zawsze jest przyjmowany przez radę, a koszty opieki nad
zwierzętami bezdomnymi to są koszty, które mogą pójść nie tylko w tysiące, ale w setki
tysięcy. Jeśli zdecydujemy się na zrobienie w Gryfinie schroniska i utrzymywanie np.
dożywotnio 10 kotów w tym schronisku, to tam będzie potrzebny nie jeden pracownik,
tylko kilku pracowników, bo takie zwierzę powinno mieć takiego opiekuna przez 24 godziny
na dobę, a nie tylko przez osiem. Tych elementów jest mnóstwo i powinniśmy sobie
odpowiedzieć w pierwszej kolejności, czy właściciele wszystkich zwierząt, od tego
szczeniaka, którego bierzemy, powinni być rejestrowani, a przecież weterynarze prowadzą
takie rejestry przy szczepieniach i czy powinniśmy uchwalić prawo, które zobowiązuje ich
do ponoszenia określonych kosztów. Czasami wybieramy inne rozwiązanie, bo padają takie
argumenty – podatek od zwierząt był w Gryfinie stosowany przez wiele lat i gmina i Rada
Miejska w Gryfinie od tego projektu odeszła, bo padały hasła, że jeśli ktoś zapłaci 100 zł
rocznie za posiadanie psa w mieście, który biega po trawnikach, po parku i po innych
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elementach i ktoś musi to posprzątać, to wyrzuci tego psa. To jest trochę brak zaufania do
wielu właścicieli, bo utrzymanie zwierzaka kosztuje. Jeśli ktoś chce zapewnić zwierzakowi
utrzymanie, to jest to kwota rzędu 200-300 zł miesięcznie i trzeba mieć tego świadomość.
Jeśli mieszkańcy gminy Gryfino przerzucą te koszty na samorząd, czyli na wszystkich
mieszkańców, to wystarczy policzyć i wiedzieć, jakie będą środki do wydania i oczywiście te
środki możemy wydać, tylko musimy być do tego przekonani. Ja podzielając opinie pani
Jolanty Witowskiej, a jako osobę, która znam od lat, wiem, że wynika to z miłości,
z szacunku do zwierząt, z zaangażowania. Widziałem panią, w sobotę spotkaliśmy się na
spacerze z Czesiem, świetnie zadbany pies, naprawdę jestem pełen podziwu, ale proszę
państwa, zbudujmy rozwiązanie, które uwzględni wszystkie doświadczenia i to nie jest tak,
że pozostali, którzy nie mają zwierząt i są odpowiedzialni muszą ponosić koszty za tych
nieodpowiedzialnych. Zastanówmy się wspólnie, jak zrobić, żeby tych odpowiedzialnych
było niewielu, żeby nie było sytuacji takiej, bo fajnie jest założyć schronisko w mieście
Gryfinie, tylko szanowni państwo to właśnie wielokrotnie z waszych ust padają hasła –
brak chodnika, brak drogi, brak kanalizacji, brak wodociągu, brak wielu innych rzeczy i my
działamy w realiach deficytu, dużego deficytu środków finansowych w gminie Gryfino
i musimy sobie odpowiedzieć wspólnie na pytanie w jaki sposób my ten deficyt pokryjemy,
żeby zaspokoić wszystkie potrzeby, do których zaspakajania jesteśmy zobowiązani przez
ustawę i ja oczekuję na taką dyskusję w sprawie zwierząt i oczywiście po wniosku, który
klub składa jesteśmy otwarci na taką rozmowę, ale osobiście oczekuję, że klub
sformalizuje ten wniosek do planu, który przedstawi Radzie Miejskiej w Gryfinie
i burmistrzowi, a my wtedy do tego planu się odniesiemy i myślę, że jak przyjdziecie
państwo do burmistrza ze stosowanym planem, ze stosownym projektem rozwiązań, to
przedyskutujemy to bardzo poważnie, żeby to nie było tak, jak wielokrotnie się zdarza, że
rzuca się hasło – burmistrzu, opracujcie, zróbcie, przygotujcie. Ja bardzo szanuję radę
i radnych i niezależność rady i bardzo chętnie z takim projektem klubu obywatelskiego się
zapoznam i odpowiemy i myślę, że wszyscy pozostali radni też włączą się w dyskusję na
bazie tego projektu i wypracujemy najlepsze rozwiązania.
Radna Jolanta Witowska – panie burmistrzu, ja mam świadomość sytuacji finansowej
gminy, mam świadomość potrzeb, priorytetowych inwestycji, ale też tutaj jest jakaś w pana
wypowiedzi i w wypowiedzi pana naczelnika niespójność, bo pan mówi, że nie będziemy
budować schroniska. Ja nie mówię o schronisku, tylko jakimś mniejszym azylu, jeśli już.
Dlaczego o tym mówię? Pytałam na komisji pana naczelnika, czy my dalej będziemy szli
w tym kierunku, że będziemy szukać rozwiązania w postaci właśnie jakby takiego azylu, to
usłyszałam, że rozmawialiśmy z panią, którą prowadzi jakiś hotelik również na
ul. Pomorskiej, że rozmawialiśmy z Kociarnią w Dobrej, więc jakby nie powiedział mi
wprost, że my tego nie robimy, że nie ma takiego kierunku, bo pan teraz kwestionuje to,
więc nie wiem. Ja właśnie o tym mówię, że edukacja, promocja, uświadamianie opiekunów
zwierząt. Używam celowo tego słowa, bo właściciel wiadomo w jaki sposób podchodzi,
opiekunów, bo to jest właściwe słowo. Człowiek, który takie miano nosi jest
odpowiedzialny za zwierzę, które mu towarzyszy. Mówi pan, panie burmistrzu, że środki się
rozeszły, ale w mojej ocenie to wynika nie z tego, że taka jest wiedza o programie, tylko ja
dowiedziałam się od pana naczelnika, że promocja tego programu w tym roku polega tylko
i wyłącznie na tym, że rozesłał do opiekunów zwierząt, którzy w ubiegłym roku złożyli
wniosek, a środków zabrakło i w tym roku ten zabieg ma być wykonany. Taka informacja
była, więc dla mnie to jest po prostu brak promocji. Jeśli te środki będą tak ograniczane to
tak, jak radny Namieciński powiedział, zaczniemy dreptać w miejscu, bo to co nam się uda
wypracować zostanie jakby zniszczone, bo kolejne mioty przyjdą i będziemy dreptać
w miejscu, więc edukować, ograniczyć, czipować, sterylizować i wtedy nie będzie potrzeby
innych rozwiązań wprowadzać.
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Tomasz Miler – poinformowaliśmy osoby, dla
których nie starczyło pieniędzy w ubiegłym roku o tym, że taka możliwość jest, ale
oczywiście będziemy także prowadzić inne działania informacyjne, bo ludzie o tym wiedzą,
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dopytują się o ten program, ale trudno dyskutować tutaj z faktami. Nie można mówić o
tym, że nie ma wiedzy w społeczeństwie, gdy przed końcem pierwszego kwartału mamy 2/3
środków wykorzystanych. Jak jest sens teraz robić akcję informacyjną jeżeli nie mamy
zagwarantowanych większych pieniędzy. Efekt będzie taki, że w lipcu ludzie zaczną się
odbijać od drzwi do drzwi, mówiąc wprost. To będzie zmarnowanie pieniądza publicznego.
Nie ma sensu w ten sposób działać, lepiej zwiększyć środki. Jeszcze jedna drobna
informacja co do informacji przekazywanych dla społecznych opiekunów kotów i zwierząt
– każdy z nich otrzymuje pisemną informację na jakie wsparcie może liczyć, więc trudno
uznać tutaj za zasadne stwierdzenie, że nie mają informacji o tym, że mogą skorzystać
z karmy. Każdy z nich pełną informacje posiada i o to dbamy, żeby nic takiego nie
umknęło.
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn – zwracam się ze szczególną
sympatią do pani radnej Jolanty Witowskiej – tak, ma pani rację i taka promocja
bezśrodkowo zostanie wykonana i zrobię to osobiście udając się do szkół i przedszkoli
i porozmawiam z dziećmi na te tematy i bardzo chętnie również poproszę panie, a wiem,
że jest tu wielu miłośników zwierząt i mógłbym po kolei pokazywać, bo wszystkich znam
i oglądam te koty i psa i u pani radnej Kasprzyk i u pani Wisińskiej i u moich przyjaciół
w radzie, proszę klub Koalicji Obywatelskiej, bo będzie to dobry przykład na fachowe
działanie o przygotowanie takiego projektu zgodnie z państwa wnioskiem. Liczę, że będzie
to znakomita baza do dyskusji całej rady i jest to rzecz, która może nas połączyć
w działaniu dla wszystkich mieszkańców naszej gminy. Pan radny Namieciński technicznie
podniósł sprawę, ona byłaby bardzo dobra, ale niestety kłóci się z obowiązującym
prawem, dlatego, że refundacja kastracji jest przyznawana na wniosek i przyjechać na wieś
i zrobić kastrację kotów po prostu jest to na dzisiejszym etapie prawnie niemożliwe, ale
mam nadzieję, że kiedy rozpoczniemy rozmowę z projektodawcami systemu związanego ze
wsparciem działań na rzecz zwierząt i właścicieli, czy opiekunów, jak chce pani Witowska,
opiekun to jest takie nadanie zwierzęciu osobowości trochę większej niż przysługującej
zwierzakowi i stąd ta teoria, ja wolę określenie „właściciel”, bo własność mi się kojarzy
zawsze z odpowiedzialnością, ale niestety niektórzy nie są w swoich decyzjach
odpowiedzialni i cieszę się z tej deklaracji Koalicji Obywatelskiej i oczekuję na taki projekt,
natomiast to też kwestie związane z pewnym sposobem promowania działań. One mogą
być bezkosztowe i ja takie działania deklaruję i oczywiście jeśli państwo będziecie
zainteresowani to zapraszam, będzie dobry czas. Mam nadzieję, że do strajku nauczycieli
w gminie Gryfino nie dojdzie, ale gdyby do tego strajku doszło, to może warto będzie jeśli
burmistrz z wykształcenia nauczyciel, wiceburmistrz i radni, którzy udadzą się do szkół
i w tym momencie spotkamy się z dziećmi i porozmawiamy o odpowiedzialności związanej
ze zwierzętami, a myślę, że na rodziców ci młodzi ludzie mają największy wpływ i być może
ich decyzje będą bardziej odpowiedzialne. Liczę na pełną współpracę i dziękuję za
propozycję klubu Koalicji Obywatelskiej. Oczekuję na efekt waszej pracy, który poddamy
do dyskusji.
Radna Małgorzata Wisińska – ja chciałam panu burmistrzowi bardzo podziękować za
pochylenie się mimo wszystko nad tym wnioskiem, bo myślę, że prowadzenie szerokiej
edukacji nie musi się wiązać z dużymi kosztami, po prostu są ludzie, którzy mają psy,
kochają psy, znają ich potrzeby i ja osobiście i myślę że moja koleżanka też, przyłączymy
się do tej akcji, zresztą koleżanka tą akcję to już prowadzi od jakiegoś czasu, chodząc
właśnie po przedszkolach. Nie zgadzam się z tym co powiedział burmistrz Miler, że
pieniądze, które pójdą na edukację i na promocję będą zmarnowaniem środków
publicznych.
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Tomasz Miler – oczywiście nie mówiłem
o innych akcjach edukacyjnych tylko i wyłącznie o namawianiu do udziału w tym
konkretnym programie przy ograniczonej liczbie środków finansowych.
Radna Magdalena Pieczyńska – odnosząc się do wcześniejszych wypowiedzi jako klub
Koalicji Obywatelskiej chcieliśmy zwrócić uwagę podobnie jak przy programie współpracy
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na wspólne wypracowywanie tych założeń. My nie mówimy, że to jest program zły. On
potrzebuje odświeżenia i odnosząc się też do tej dyskusji, która miała miejsce na Komisji
Budżetu i Komisji Rewizyjnej, gdzie wspólnie z panem radnym Namiecińskim
dyskutowaliśmy na temat potrzeb, jakie w tym obszarze istnieją, rozmawialiśmy o tych
propozycjach, czy narzędziach, działaniach, realizowanych w mieście Szczecinie, ale drodzy
państwo, proszę zwrócić uwagę, ze Szczecin też inaczej funkcjonuje. Schronisko
funkcjonuje od wielu lat i jest ono zlecone do całkowitej realizacji w trybie powierzenia na
podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do realizacji
Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami, więc tutaj my nie mam też takiej przestrzeni na ten
moment, żeby taką politykę realizować, natomiast zobowiązanie pana burmistrza, aby
Koalicja Obywatelska przygotowała, wypracowała propozycje, my w tym momencie
zgłaszamy to, na co chcielibyśmy zwrócić uwagę. Chcemy wspólnego wypracowania tego
dokumentu biorąc pod uwagę głosy środowiska zainteresowanego. Absolutnie zgodzę się
z wypowiedziami panów burmistrzów, że pieniędzy nie ma wystarczająco, natomiast
wydaje mi się, że mamy potencjał wśród ludzi, który mógłby absolutnie z korzyścią zostać
wykorzystany na rzecz edukacji czy promocji pewnych rozwiązań. W uzasadnieniu do tego
projektu uchwały czytamy, oczywiście to jest wszystko zgodne z ustawą, my tutaj nie mamy
absolutnie zastrzeżeń do tego działania, ale są wypisane podmioty, organizacje
pozarządowe, które otrzymały do zaopiniowania projekt tej uchwały, tego programu,
natomiast moje pytanie, które też zadawałam na komisjach i dyskutowaliśmy w tym
obszarze – dlaczego te organizacje, a nie inne i czy jest aktualizowany wykaz organizacji
pozarządowych, które w działalności statutowej mają również zadanie związane z ochroną
praw zwierząt. Podsumowując, nie jesteśmy przeciwni, absolutnie widzimy ogromną
potrzebę i zasadność realizacji tego programu, ale nie na zasadzie kopiuj-wklej, tylko na
zasadzie autentycznego dialogu i współpracy z zainteresowanymi środowiskami nowo
powstającymi stowarzyszeniami. Rejestr tych stowarzyszeń prowadzi Starosta Gryfiński
bądź Krajowy Rejestr Sądowy. Oczywiście propozycje sformalizujemy, przedłożymy panu
burmistrzowi i tak, jak podkreśliły moje koleżanki radne, jesteśmy otwarci do współpracy.
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn – po zakończonych komisjach rady
poprosiłem moich współpracowników, w tym pana burmistrza Milera, czy w trakcie pracy
komisji były zgłaszane jakiekolwiek wnioski. Niestety albo stety dostałem informację, że
takich wniosków na komisjach nie było, także ta propozycja dzisiaj złożona przez klub
Koalicji Obywatelskiej jest dla mnie propozycją nową, ale chciałbym państwu
zaproponować określone rozwiązanie, bo my z wielką satysfakcją przyjmiemy państwa
projekt, który być może będzie lepszy od projektu sporządzonego przez gminę Gryfino,
przez moich urzędników. Ten projekt, który państwo sporządzicie zgodnie ze swoim
wnioskiem będzie też wspaniałą bazą, bo przecież to rada zawsze zatwierdza projekt
związany ze sposobem działania na rzecz zwierząt bezdomnych, do przeprowadzenia
dyskusji na sesji rady miejskiej, w klubach, w komisjach. Zachęcam do tego, bo będzie to
uzupełnienie tego co w dawnych czasach się w radzie zdarzało, bo pamiętam jak klub
Gryfińskiej Inicjatywy Samorządowej opracował projekt zagospodarowania odpadów
komunalnych, kanalizacji i innych elementów, bo chcielibyśmy mieć w radzie partnera do
takiej dyskusji, bo bardzo łatwo rzuca się różnego rodzaju hasła i mówi się o dyskusji,
a potem z tej dyskusji nic nie wynika i jeśli jest prawdą zapewnienie pana burmistrza
Milera, że na komisjach akurat w tym zakresie nie było dużej dyskusji, nie otrzymał
żadnych pytań od radnych, to wymagamy tutaj pełnej współpracy. Szanowni państwo,
naprawdę, uprawnienia radnych są wysokie i działanie w radzie nie może się wiązać tylko
i wyłącznie do zobowiązywania burmistrza do opracowania określonych rozwiązań. Jeśli
państwo chcecie w sposób czynny w tych rozwiązaniach uczestniczyć, to jest teraz świetna
okazja, aby klub Koalicji Obywatelskiej sporządził taki projekt do burmistrza lub takie
wnioski, które pozwolą nam jeszcze zmodyfikować funkcjonujący w gminie system.
Przewodniczący Rady Rafał Guga - ja bym prosił żebyśmy „zmierzali do brzegu”. Pan
burmistrz jasno wyraził swoje stanowisko.
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Radna Jolanta Witowska – ja tylko chciałam sprostować, że na posiedzeniu Komisji
Planowania był pan naczelnik Tarka i rozmawialiśmy o tym.
Przewodniczący Rady Rafał Guga - mam jeszcze pytanie do pana mecenasa w związku
z wypowiedzią pana radnego Rolanda Adamiaka a propos tego wniosku, chodziło
o umiejscowienie w dokumencie i o spójność. Proszę, żeby pan wypowiedział swoją opinię
w tym temacie.
Radca prawny Łukasz Korejwo - niewątpliwie przed rozpatrzeniem tego wniosku on musi
zostać skonkretyzowany co do tego, w którym miejscu uchwały, tudzież regulaminu
miałoby się znaleźć odpowiednie sformułowanie, które też trzeba przeformułować
w stosunku do pierwotnej propozycji, żeby nie narazić się na zarzut nieważności ze strony
nadzoru Wojewody Zachodniopomorskiego, natomiast najlepiej byłoby gdyby komisja raz
jeszcze się zebrała i pochyliła się nad tym wnioskiem.
Przewodniczący Rady Rafał Guga – w takim wypadku w tą wiedzę uzbrojoną Komisję Spraw
Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego poproszę o to, żeby w tej chwili się zebrała
i skonkretyzowała, zmieniła treść wniosku lub wycofała go, bo taką też ma jeszcze przecież
możliwość.
Radny Marcin Para – ja pod rozwagę komisji daję taką drobną uwagę, Że skoro pan
burmistrz tutaj pewne deklaracje złożył, to może ten wniosek jest bezprzedmiotowy.
Przewodniczący Rady Rafał Guga – dlatego teŻ to powiedziałem, że komisja może wycofać
taki wniosek.
Przewodniczący Rady ogłosił 5-minutową przerwę na posiedzenie Komisji Spraw
Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego.
Po przerwie przewodniczący wznowił obrady.
Przewodniczący Rady Rafał Guga – proszę Przewodniczącą Komisji Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa Publicznego panią Wandę Hołub o podsumowanie wyników obrad
Komisji Spraw Społecznych.
Radna Wanda Hołub - chciałam nadmienić, że Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa Publicznego postanowiła, żeby do Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gryfino w 2019 r.
dopisać w punkcie 2 punkt 10) i w punkcie 3 projektu uchwały i w paragrafie 2 programu
punkt 10) o następującym brzmieniu: „prowadzenie szerokiej edukacji i promocji programu
w zakresie przeciwdziałania bezdomności zwierząt i ich humanitarnego traktowania”.
Przewodniczący Rady Rafał Guga – szanowni państwo, mamy wniosek komisji. Panie
mecenasie, czy to już spełnia wymogi wniosku?
Radca prawny Łukasz Korejwo - najpierw głosujemy wniosek komisji, a następnie jeżeli
wniosek przejdzie to uchwałę z wnioskiem.
Przewodniczący Rady Rafał Guga – mamy sformalizowany wniosek Komisji Spraw
Społecznych. Ja tylko jeszcze podsumuję, że jeżeli chodzi o treść uchwały to w § 3
dopisujemy punkt 10), a w samym programie w § 2 punkt 10) w treści, którą przekazała
pani przewodnicząca.
Przewodniczący Rady Rafał Guga poddał pod głosowanie wniosek Komisji Spraw
Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 21 radnych
w głosowaniu udział wzięło 20 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 18 radnych, przy
2 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 32.
Radna Jolanta Witowska w związku z pomyłką w głosowaniu zgłosiła wniosek o reasumpcję
głosowania.
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Przewodniczący Rady Rafał Guga ponownie poddał pod głosowanie wniosek Komisji Spraw
Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 21 radnych
w głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 20 radnych, przy
1 głosie wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było.
Przewodniczący odczytał wyniki głosowania i stwierdził, że wniosek został przyjęty.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 33.
Przewodniczący Rady Rafał Guga poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie
przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Gryfino w 2019 r.” – DRUK NR 12/VII wraz z wnioskiem Komisji
Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego.
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
14 radnych, przy 7 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było.
Przewodniczący odczytał wyniki głosowania i stwierdził, że uchwała została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 34.
UCHWAŁA NR VII/57/19 stanowi załącznik nr 35.
Ad. XV. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Gryfino na rok 2019
– DRUK NR 13/VII
Przewodniczący komisji przedstawili stanowiska komisji do projektu uchwały.
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 16 do protokołu.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Wiceprzewodniczący Rady Piotr Romanicz – co do uchwały nie mam uwag, natomiast też
taki wniosek na przyszłość, z resztą na komisji wypowiedziany – dobrze, żeby kąpielisko
było czynne wtedy, kiedy zaczynają się wakacje, bo w końcówce sierpnia to w zasadzie już
niewiele się dzieje, a przesunięcie tego o ten tydzień naprawdę dużo zmienia. To jest jedna
jakby rzecz, tylko oczywiście ten wniosek musiałby być złożony wcześniej przez
organizatora w takiej formie. Druga rzecz, w kontekście tego o czym rozmawialiśmy przy
temacie GDK-u, musimy myśleć też perspektywicznie, bo nie ukrywam, że według tych
informacji, które mamy, że umowa na Steklno jest na 5 lat za parę lat znowu staniemy
przed sytuacją co dalej. Już teraz powinniśmy myśleć co dalej, dlatego daję pod rozwagę
znowu temat plaży w Wełtyniu, nie w sensie przeinwestowanym jak to było w poprzednich
kadencjach, kto śledził, to wie, ale sensie normalnego kąpieliska.
Radny Marek Sanecki – według mnie to nie jest dobra sytuacja, że po raz kolejny będziemy
mieli tylko jedno kąpielisko i to najbardziej oddalone od centrum gminy. Nie widzę
problemu wielkiego, żeby takowe kąpielisko przygotować w Wełtyniu obok byłego ośrodka
Rusałki, bo jest tam miejsce. Do czego by się musiały sprowadzić prace? Należałoby
wyczyścić teren, wygrabić, wykosić trawę i zatrudnić ratowników. Czytam z projektu
budżetu, który zatwierdziliśmy – koszty funkcjonowania turystyki w naszym mieście,
wynagrodzenia za składniki od nich naliczane 381 tys. zł. Z tego prowadzimy jakieś
działania turystyczne, będziemy mieli jedną plażę, a równocześnie mamy takie
nastawienie, że chcemy być gminą turystyczną. Proszę równocześnie zwrócić uwagę, że do
Wełtynia, do tej plaży mogą dojechać ludzie – dzieci, młodzież ścieżką rowerową. Co
prawda nie jest ta ścieżka w pełni skończona, ale jest to droga bezpieczna. W jaki sposób
może młodzież dojechać na rowerach do Steklna? Ta drogą główną, którą jeżdżą masy
samochodów i mamy młodzież narażać na ryzyko jakiegoś wypadku? To jest właśnie ta
sytuacja, gdzie w gminie wydaje się setki tysięcy złotych na różnego rodzaju płace, etaty
itd. i później brakuje na podstawową działalność taką stricte dla mieszkańców. Ja cały czas
mówię, że organizacja sfery kultury fizycznej, sportu, turystyki nie jest dobrze
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zorganizowana, ale też nie podejmuje się w tej kwestii próby zracjonalizowania tego
działania i później brak jest na porządną plażę, bo przecież ta w Steklnie też nie będzie
porządna. To jest tylko i wyłącznie prowizorka. Ja mówię o tym głośno dlatego, że to nie
jest pierwszy rok taka sytuacja. Co roku to samo się powtarza. Jeżeli nikt głośno nie powie,
że to jest zła sytuacja, to nigdy to się nie zmieni, a my płacimy na etaty, a na działalność,
która jest potrzebna dla ludzi nie ma. Ile osób zmieści się na plaży w Steklnie? Ja znam te
miejsca dokładnie. Jak rozłożymy kocyk, to ile? Sto, dwieście? To jest wszystko, a gmina
Gryfino ma ponad 30 tysięcy mieszkańców. To według mnie jest czas na to, żeby zmienić tą
decyzję i stworzyć co najmniej dwie plaże.
Radny Władysław Sobczak – króciutko chciałbym się odnieść właśnie do tego, że jako
wiceprezes stowarzyszenia miłośników ekologii i agroturystyki na rzecz Wełtynia już od
25 lat walczymy o tą plaże w Wełtyniu, chcąc wykorzystać ten akwen. Przecież to jest jeden
z największych naszych akwenów, niewykorzystany wcale i to jest „grzech śmiertelny”, bo
myślę, że i gmina i my byśmy mieli z tego pewne korzyści. Na pewno trzeba zainwestować,
może skorzystać z jakiś środków unijnych. Nie wiem, nigdy się nie zastanawiałem nad tym
aż tak głęboko, ponieważ nigdy nie było dobrej woli jeśli chodzi o Wełtyń. Dziwnym
zbiegiem okoliczności jezioro jest takie, jakby go nie było po prostu. To jest taka plama na
mapie. Może to przeszkadza? Nie wiem. W każdym razie chciałbym, żebyśmy się
zainteresowali tym. Powoli można dojść do pewnych skutków.
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński – problem turystyki, który był
uprzejmy skrytykować przed chwilą pan Marek Sanecki, przedstawia się cokolwiek inaczej
i ma trochę inne realia niż przed chwilą tutaj usłyszeliśmy. Ciągłość władzy powoduje, że
ci, którzy przychodzą po tych, którzy mieli swoje dokonania, dziedziczą także obowiązki,
które wynikają z zobowiązań wcześniej podjętych. Jednym z takich zobowiązań wcześniej
podjętych, a związanych z budową nabrzeża w Gryfinie jest utrzymanie trwałości projektu
przez określony czas, zapewnienie funkcjonowania w tamtym miejscu nie tylko
infrastruktury technicznej, ale także jej obsługi związanej z zatrudnieniem pracowników,
przeprowadzeniem określonej liczby imprez, uczestników tych imprez itd. Tu chciałbym
radnego Saneckiego zachęcić do zapoznania się z treścią tej umowy, wtedy jaśniejsze
staną się też rzeczy, które był łaskaw skrytykować. Alternatywą dla tego stanu jest
niewykonanie zapisów umowy i poniesienie z tego tytułu konsekwencji finansowych.
Proszę to brać pod uwagę i tak łatwo nie kierować zarzutów w naszą stronę, bo ani
burmistrz Sawaryn, ani ja nie byliśmy wielkimi entuzjastami rozwiązania, w którym
wybudowane nabrzeże nie zezwala przez bardzo długi czas na inwestowanie na nim,
a jednocześnie nakłada obowiązek utrzymania tak potężnego obciążenia finansowego.
Byliśmy zwolennikiem rozwiązania, które funkcjonuje w Schwedt, gdzie co prawda
pozyskano trochę mniejsze dofinansowanie, ale nie ograniczające możliwości
finansowania także biznesowego z mniejszą problematyką etatystyczną, która jest
w Gryfinie i to jest pierwszy aspekt tej sprawy. To trochę przypomina dyskusję o wszystkich
innych sprawach, które poruszamy dzisiaj w trakcie Rady Miejskiej w Gryfinie, od polityki
życzeniowej trzeba przejść do real Politik, czyli oprzeć się na konkretach. Plaża w Steklnie
przy całym szacunku pięknych wspomnieniach i możliwościach związanych z plażą
w Wełtyniu, a myślę, że tutaj co do kwestii wełtyńskich najpełniejszą możliwość do
wypowiedzi ma pan burmistrz, jak sądzę chce z tej możliwości skorzystać, więc ja się
odniosę tylko do plaży steklińskiej. To jest bardzo duża plaża. To na tle potencjału, który
jest w Wełtyniu jest nieporównywalnie duży teren i w zakresie dostępu do wody, być może
pan tego nie śledził, ale my rokrocznie poszerzaliśmy linię brzegową umożliwiającą
bezpieczną kąpiel i pod względem infrastruktury, którą tam zainstalowaliśmy i oczywiście
tego niewielkiego pływającego pomostu, infrastruktury sanitarnej, infrastruktury
rekreacyjnej, wypoczynkowej. Trudno tej zmiany nie zauważyć, ale nie odbieram, prawa
także do krytykowania tej zmiany jako niewystarczającej. Pozyskaliśmy na ten cel także
pieniądze, uporządkowaliśmy przez lata prowadzoną zawiłą bardzo problematykę
przedłużania doraźnego umów na dzierżawę tego terenu. Mamy dzisiaj podpisaną umowę
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pięcioletnia, jak tutaj był uprzejmy powiedzieć pan Piotr i perspektywę możliwości
korzystania z tego terenu także w dalszej przyszłości. Ja mogę powiedzieć przewrotnie
chociaż chciałbym unikać jakiś słów konfrontacyjnych, ale gdybyśmy popatrzyli na interes
mieszkańców Osiedla Południe i policzyli odległość pomiędzy jeziorem Steklno, a jeziorem
Wełtyń, to mogłoby się okazać, że przy najkrótszych szlakach, jakie są, do Steklna jest
bliżej. Nawet potrafię wskazać taką trasę, którędy byłoby bliżej, więc tak w zależności
z którego punktu widzenia patrzymy na zagadnienie. Jeszcze sprawa bardzo ważna. Być
może ten fakt ucieka i dalecy jesteśmy od doskonałości, ale od trzech lat całkiem sprawnie
funkcjonuje miejsce bardzo lubiane przez gryfinian, wymagające jeszcze dopieszczenia
i kolejnych zmian, czyli nasza plaża przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gryfinie, która nie
jest plażą kąpielową, ale na której można odpocząć, na której można wypożyczyć sprzęt
pływający, także sprzęt rekreacyjny i pozwolę sobie powiedzieć, że oczywiście mając na
względzie konieczność podnoszenia jeszcze jakości tej usługi, to pański postulat
funkcjonowania dwóch plaż na terenie gminy Gryfino cokolwiek w pewnych zakresie jest
spełniony. Na koniec uwaga natury ogólnej. Turystyka ma oczywiście wiele gałęzi i trudno
też nie zauważyć i przepraszam, ale muszę to powiedzieć, bo w różnych wypowiedziach
przewijały się głosy, które z jednej strony to doceniały, z drugiej strony zauważały deficyty.
Popatrzmy na perspektywę 30 lat wolnego samorządu. Wybudowano tak naprawdę dwie
ścieżki rowerowe. Dwie i pół. Jedną w latach 90-tych, która kończy się w lesie i drugą, która
dzisiaj przecina znaczną część gminy i daje możliwość dalszej podróży. Potrzeby tym
zakresie są dalej idące, oczywiście przejście przez Wełtyń ma swoje piękne dokonanie,
które trzeba też połączyć z Gryfinem, to następne gałęzie, które trzeba do tego dobudować
i gmina w tym zakresie ma plan. Musi na to też odpowiedzieć finansowo i o tym będziemy
jak sądzę dyskutowali w następnych latach. Także ta infrastruktura, która daj panie Boże
połączy nas i z jeziorem Wełtyńskim i z jeziorem Steklińskim. Czas wymyślono po to, żeby
nie wszystko działo się na raz, ale też jako zbiorowość nie powinniśmy chyba tak bardzo
krytycznie podchodzić do naszych dokonać, bo w niektórych obszarach naszej działalności,
nawet powiedziałbym, że w znaczącej części naszej działalności mamy do czynienia
z postępem.
Przewodniczący Rady Rafał Guga - ja chciałbym, tylko przypomnieć szanowni państwo, że
jesteśmy przy uchwale w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Gryfino na rok 2019.
Pan burmistrz usłyszał o potrzebie Wełtynia od radnych, którzy to zgłaszali, ale dzisiaj nie
jesteśmy w stanie tego rozwiązać, zmienić, żebyśmy to mieli gdzieś z tyłu głowy.
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn – ponieważ pojawiają się pytania
w trakcie sesji więc warto na nie od razu odpowiadać. Pan Władysław Sobczak pytał
o sprawy Wełtynia i bardzo dobrze. Szanowni państwo, wczoraj byłem w miejscowości
Lubanowo i jeden z mieszkających tam opowiadał o plaży, która funkcjonowała za
Niemców w Baniach. Mieszkańcy Gryfina, a ja jestem takim mieszkańcem od 1960 roku,
pamiętają wspaniałą plażę w Gryfinie przy OSiR-ze i powinniśmy w to miejsce
w odpowiednim czasie wrócić, ale zapewnić gryfinianom bezpieczeństwo i możliwości
korzystania. Pytanie o Wełtyń – w 1996 roku, ponieważ jednym z moich hobby jest
nurkowanie, przyjechałem tutaj do ówczesnego zarządu i zgłosiłem następującą
propozycję – w związku z upadkiem kombinatu w Gardnie wszystkie grunty wokół jeziora
Wełtyńskiego, poza gruntem PKP są do wzięcia i proponuję, aby gmina Gryfino mając
olbrzymie wierzytelności wobec Agencji Nieruchomości Rolnych przejęła ten teren.
Ówczesny zarząd podjął inną decyzję. Teren bezpowrotnie trafił w ręce prywatne, łącznie
z kąpieliskiem na PKP. Mieszkańcy Wełtynia wielokrotnie zgłaszali potrzebę zrobienia plaży
przy miejscowości Wełtyń. Podzielam tą potrzebę, ale nie podzielam koncepcji, która
wtedy została zbudowana w gminie Gryfino, ponieważ ta koncepcja dlatego nie została
zrealizowana, bo jej koszt wynosił 30 mln zł. To już nie ważne, pięćdziesiąt, trzydzieści,
dwadzieścia, dziesięć, piętnaście, pięć – takich środków gmina Gryfino nie ma. Ja mówię
tak po prostu argumentując. Po prostu takich środków nie mamy. Dlaczego Steklno?
Dlaczego nie Wełtyń? Właśnie z tych powodów finansowych, a po drugie z powodów takich,
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że w międzyczasie sprzedano ośrodek PKP prywatnemu właścicielowi i to on dzisiaj
decyduje, czy będzie tam plaża, czy nie będzie, a była to przepiękna plaża i jedna
z najładniejszych w województwie zachodniopomorskim. Trzeba pamiętać, że jezioro
Wełtyń ma zupełnie inną specyfikę dna niż jezioro w Steklnie, mianowicie jezioro Wełtyń
nie zapewnia bezpieczeństwa kąpiącym, ponieważ linia, która umożliwia kąpanie jest
bardzo krótka i dno jest tam strome, więc trzeba zdecydowanie większej ilości ratowników
i różnego rodzaju kwestii. Do Wełtynia musimy wrócić, ale grunt przy Wełtyniu nie stanowi
gruntu gminy Gryfino, jest gruntem Skarbu Państwa i możemy tam zrobić tylko
prowizoryczną plażę, taką na potrzeby kapiących się tam mieszkańców, natomiast
wybudować tam plaży i ośrodka z prawdziwego zdarzenia się nie da. Wełtyń –
najpiękniejsze jezioro w mojej ocenie, jedno z najpiękniejszych w województwie
zachodniopomorskim o wspaniałych warunkach, piękne piaskowe dno, jest cudownym
miejscem, niestety ktoś kiedyś przyjął błędną koncepcję. Udało nam się przeciwdziałać
wybudowaniu tam kopalni piasku i żwiru i degradacji tego terenu. Cieszymy się z tego
powodu. Na pewno z czasem kiedy przygotujemy odpowiednie plany, kiedy prywatni
właściciele dojrzeją do koncepcji udostępnienia tych terenów innym ludziom na zasadach
komercyjnych, będą mogli z tego korzystać. Plaża w Gryfinie – potrzeba do realizacji
w najbliższej przyszłości, Steklno – wyjątkowe miejsce, gwarantujące dzieciom, które z tego
terenu korzystają, bezpieczną kąpiel, długie płaskie zejście, prawie jak na Zalewie
Szczecińskim, zwiększa to bezpieczeństwo. To proszę państwa trzeba wziąć pod uwagę,
w takich realiach żyjemy i posługujemy się określonym kwotami pieniędzy. Życzeniowo
możemy mówić o różnych sytuacjach, nawet w Chwarstnicy, gdzie była kiedyś piękna plaża
po ośrodku odzieżowym już dzisiaj tej plaży nie ma, a tam też było piękne, wspaniałe,
bezpieczne dno dla dzieci. Wykorzystanie walorów turystycznych gminy Gryfino, wodnych
jest koniecznością, ale wymaga to długotrwałego procesu. Będę państwu niedługo
przedstawiał do dyskusji propozycje Portugalczyków co do pieniędzy, jakie chcą uzyskać
i myślę, że przyszłość turystyczna, rekreacyjna gminy Gryfino poza tymi walorami, które są
na naszych wioskach wiąże się właśnie z tym terenem - nabrzeże, obiekty sportowe,
kanałki, ciepły Kanał i inne tereny rekreacyjne. Wymaga to wszystko olbrzymich pieniędzy.
Myślę, że to będzie problem następnych władz gminy Gryfino, a my musimy się
przygotować i rozstrzygnąć, czy chcemy w tym kierunku brnąć, czy przyjmiemy inne
rozwiązania. Co do życzeniowego myślenia podzielam wszystkie argumenty państwa, że
takie szanse były i niestety nie zostały wykorzystane, zostały zmarnowane i dzisiaj w wielu
aspektach nie ma możliwości, żeby to odtworzyć. Wyobraźcie sobie państwo, że mamy
wywłaszczyć jakiegoś właściciela gruntów nad jeziorem w Wełtyniu. Skąd weźmiemy na to
pieniądze i jak przejdziemy ten proces? Po prostu się tego zrobić nie da, natomiast Odra,
która stwarza pewne problemy dla ratowników przez dziesiątki lat była bezpiecznym
miejscem kąpieli gryfinian i zapewniała mieszkańcom wspaniałą rekreację, bo ludzie grali
tam w siatkówkę, bawili się wieczorami na grzybku, korzystali z uroków obiektów
sportowych i innych miejsc, ale Steklno, Chwarstnica, Wełtyń to są te miejsca, które też są
do wykorzystania. Proszę państwa, nie ma żadnych przeszkód, żeby tam pojechać i z tych
elementów korzystać, natomiast gmina nie może tam inwestować, ponieważ to nie jest
nasz grunt, a właściciele nie są zainteresowani ich udostępnianiem.
Radny Marek Sanecki – oczywiście można się zgodzić z tym, że z Osiedla Południe być
może jest i bliżej do Steklna, niż do Wełtynia, z tym nie dyskutuję, ale nie jest to
najważniejsze. Rzeczywiście pan burmistrz Henryk Piłat kiedyś przygotował plan
wykonania plaży przy Wełtyniu i z tego co pamiętam to wykonanie tego planu miało
kosztować około 50 mln zł, ale rzeczywiście czy trzydzieści, czy pięćdziesiąt nie ma
znaczenia. Tak czy inaczej takie koncepcje też kosztowały i ja mam właśnie o to pretensje
do wszystkich tych, którzy robią jakieś koncepcje, jakieś pomysły, wydają na to pieniądze,
a z góry wiadomo, że one nie będą zrealizowane w najbliższym czasie. Koncepcje i plany
trzeba wykonywać wtedy, kiedy rzeczywiście zamierzamy je realizować. Ja nie mówię, żeby
w Wełtyniu realizować jakąś nie wiadomo jaką inwestycję, ale, żeby przygotować plażę
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w taki sposób i ją zabezpieczyć, żeby po prostu dzieci i młodzież, mieszkańcy mogli tam
pojechać, położyć sobie kocyk, pobawić się, popływać, odpocząć, a to nie musi kosztować
nie wiadomo ile. Rozumiem, że nie ma takiego planu, żeby takie działania podjąć, bo
brakuje pieniędzy.
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn - brakuje gruntów do tego
nadających się. Gmina Gryfino nie jest właścicielem żadnego gruntu nad jeziorem
Wełtyńskim. Jeśli pan taki grunt wskaże, to w tym momencie jest sens prowadzenia dalszej
dyskusji.
Radny Marek Sanecki – panie burmistrzu, śmiem wątpić, że nie ma możliwości, żeby przy
„Rusałce”, tam gdzie kiedyś był podwójny pomost, żeby tam przygotować plażę i dogadać
się z właścicielem tego terenu, chociaż ja myślę, że zresztą jak pan mówi, że to nie jest
gminne, to wie pan czyje to jest?
Przewodniczący Rady Rafał Guga – panowie, my zaczynamy zmierzać trochę w złym
kierunku. To są rozważania na to, żeby się umówić ze sobą, porozmawiać, sprawdzić
strukturę właścicielską, podyskutować na komisjach, natomiast my na sesji zaczynamy
w tej chwili w dziwnym kierunku uciekać. Przypominam, że mamy uchwałę w sprawie
wykazu kąpielisk na terenie Gminy Gryfino na rok 2019 z wpisaną plażą w Steklnie.
Radny Marek Sanecki – dobrze, ale dyskutujemy o tym i właśnie chcę ten temat rozwinąć.
Przewodniczący Rady Rafał Guga - tak, ale my w tej chwili dyskutujemy do kogo należy
grunt obok.
Radny Marek Sanecki – ale panie przewodniczący, pan burmistrz mi przerwał, ja
wypadłem…
Przewodniczący Rady Rafał Guga - ja bym tylko prosił, żebyśmy trzymali się szanowni
państwo porządku obrad tak, jak mówi Statut Gminy Gryfino, § 54 punkt 3. „przedmiotem
wystąpień na sesji mogą być tylko sprawy objęte porządkiem obrad”, a my zaczynamy
uciekać już poza prządek obrad. Szanowni państwo, proszę, skupmy się, zróbmy to, co do
nas należy.
Radny Marek Sanecki – ja dyskutuję o plaży, przy Rusałce kiedyś były plaże, funkcjonowały
kąpieliska miejskie przez gminę zabezpieczane, tam byli zatrudniani ratownicy i nie wiem
co się zmieniło w tej kwestii, że dzisiaj jest to niemożliwe, jeżeli kiedyś było możliwe,
a teraz nie jest to możliwe. Myślę, że rzeczywiście problemem są też pieniądze, ale ja
poddaję w wątpliwość zasadność funkcjonowania takiej organizacji sportu, turystyki
i rekreacji w gminie Gryfino, ale też panowie burmistrzowie nie podejmują działań, żeby to
zmienić i zracjonalizować, stąd też taka mała sprawność działania. Jeżeli gmina Gryfino,
która mieni się, czy było używane określenie, że jest to gmina turystyczna ma jedyną plażę
i to też taką nie w pełni funkcjonalną i taką, jakiej byśmy oczekiwali, to nie jest dobrze. Jak
używa pan określenia „życzeniowe myślenie”, nie wiem kogo to dotyczy, bo ja akurat nie
myślę życzeniowo, ja proponuję właśnie dokonywać racjonalnych zmian i nie działać
właśnie życzeniowo. Ostatnia kwestia, jezioro Wełtyńskie, w ostatnim okresie bardzo
obniżył się tam poziom wody i to rzeczywiście być może nie jest związane z kąpieliskami,
ale w tym momencie chciałbym poprosić pana burmistrza, żeby pan sprawdził, żeby pana
ludzie, jeżeli można oczywiście, sprawdzili co jest źródłem tego, że ten poziom wody tak
radykalnie się obniżył, bo to możemy powiedzieć półtora metra mniej wody, a w ostatnich
okresach opady były. Wszędzie wody przybywa oprócz tego jeziora i tą kwestie wydaje mi
się, że też warto poruszyć.
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn – wielce szanowny panie Marku,
zanim pan rzuci kamień do ogrodu burmistrza to proszę wykonać swój obowiązek
sprawdzenia tych faktów, o których pan mówi, przyjścia i zapytania się, czy burmistrzowie
w tej sprawie robili starania, robili działania, czy mają sprawę zdiagnozowaną. Jeśli pan to
zrobi, to nie będzie pan prowadził kwestii, o których pan dzisiaj nie wie, tylko się panu
wydaje i na błędnych założeniach wyprowadza pan całkowicie błędne tezy. Zapraszam, jest
pan człowiekiem bardzo zorganizowanym. Przyjdzie pan, sprawdzi, pokażę panu mapę,
opowiem panu o tych sprawach, znam je bardzo dobrze i wtedy będzie pan uzbrojony
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w wiedzę i nie będzie pan robił takich założeń, że: kiedyś było, teraz nie ma, to znaczy, że
może być, bo to jest błąd logiczny w myśleniu i proszę takich błędów nie robić.
Przewodniczący Rady Rafał Guga - szanowni państwo, mieliśmy dyskutować o plaży
w Steklnie, a o plaży w Steklnie padło niewiele sformułowań, a mówimy tak naprawdę
o plaży w Wełtyniu. Część z państwa radnych wypowiedziała jasno swoją kwestię i mają do
tego pełne prawo, że widzą, że chcieliby, żeby była plaża w Wełtyniu. Pan burmistrz, z tego
co słyszę to przyjął, w tej chwili wysłał zaproszenie do dyskusji, można na ten temat
podyskutować, ale dzisiaj tym, czym się zajmujemy jest kąpielisko, plaża w Steklnie.
Prosiłbym, żebyśmy się zajęli tym, co obejmuje porządek obrad i to jest druga prośba do
wszystkich tutaj zebranych.
Wiceprzewodniczący Rady Piotr Romanicz – właśnie chciałem zaapelować o to byśmy
tematy takie przyszłościowe zostawili na później, może pan burmistrz „podejmie rękawicę”
i zorganizuje jakieś spotkanie extra na temat turystyki. Przydałoby się zwłaszcza, że mamy
przed sobą ten nowy okres finansowania unijnego i dobrze się przygotować do tego.
Dobrze by było o tym porozmawiać, natomiast jeszcze co do Steklna chciałbym prosić
o rozważenie możliwości tej zielonej linii, jaka kiedyś funkcjonowała właśnie na Wełtyń.
Nie musi to być nie wiadomo ile kursów, niech to będą symboliczne nawet, ale żeby były
takie możliwe kursy.
Radna Małgorzata Wisińska - ja może mam trochę inne zdanie tutaj od kolegi i powiem, że
od kilku lat inwestujemy w plażę w Steklnie i praktycznie ona nabiera w tej chwili wyglądu
takiego miejsca rekreacyjnego i plaży. Czy jest za daleko, czy za blisko? Nie mnie to
rozstrzygać, ale uważam, że dwie plaże są niepotrzebne, bo w tym momencie jeżeli
zrobimy plażę w Wełtyniu to możemy zrobić plażę w Sobieradzu, która też „na dziko”
funkcjonuje. Możemy zrobić plażę w Borzymiu przy jeziorze Długim, które też „na dziko”
funkcjonuje, ale jeżeli chcemy mieć coś z prawdziwego zdarzenia to myślę, że ta plaża
w Steklnie jest najlepszym rozwiązaniem.
Przewodniczący Rady Rafał Guga poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie
wykazu kąpielisk na terenie Gminy Gryfino na rok 2019 – DRUK NR 13/VII.
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.
Przewodniczący odczytał wyniki głosowania i stwierdził, że uchwała została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 36.
UCHWAŁA NR VII/58/19 stanowi załącznik nr 37.
Ad. XVI. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania składu osobowego
Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej Rady Miejskiej w Gryfinie
– DRUK NR 14/VII.
Przewodniczący komisji przedstawili stanowiska komisji do projektu uchwały.
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 16 do protokołu.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał w niej głosu.
Przewodniczący Rady Rafał Guga poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa
i Aktywności Gospodarczej Rady Miejskiej w Gryfinie – DRUK NR 14/VII.
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
19 radnych, przy 2 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było.
Przewodniczący odczytał wyniki głosowania i stwierdził, że uchwała została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 38.
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UCHWAŁA NR VII/59/19 stanowi załącznik nr 39.
Ad. XVII. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania składu osobowego
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Gryfinie – DRUK NR 15/VII.
Przewodniczący komisji przedstawili stanowiska komisji do projektu uchwały.
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 16 do protokołu.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Wiceprzewodniczący Rady Piotr Romanicz – ja mam pytanie do pana mecenasa. Czy my
możemy w ramach tej uchwały powołać nowego członka komisji, czy musimy odrębnie to
procedować?
Radca prawny Łukasz Korejwo - nie ma problemu. Trzeba byłoby poprawką dopisać
paragraf drugi w sprawie powołania, a paragrafowi drugiemu obecnemu zmienić numer na
paragraf trzeci.
Wiceprzewodniczący Rady Piotr Romanicz – to zgłaszam formalny wniosek o powołanie
w skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji pana Roberta Jonasika.
Przewodniczący Rady Rafał Guga - czyli wniosek formalny o dopisanie paragrafu drugiego
w brzmieniu: „W skład komisji powołuje się pana Roberta Jonasika” i wtedy paragraf drugi
automatycznie staje się paragrafem trzecim.
Radca prawny Łukasz Korejwo - najpierw głosujecie państwo wniosek, a potem
ewentualnie uchwałę.
Radny Piotr Zwoliński – to znaczy, ja już nie rozumiem, panie radny Jonasik, w jednej
komisji pan nie może pracować, bo pan nie chce, a do drugiej aneksuje pana pan
Romanicz. Niech pan wytłumaczy.
Przewodniczący Rady Rafał Guga - ja przepraszam bardzo, ale my w tej chwili głosujemy
rezygnację, która ma uzasadnienie, ewentualnie wniosek-poprawkę. Oczywiście pan
Robert Jonasik za chwilę się będzie odnosił, bo będzie musiał wyrazić zgodę, tak też
domniemuję, bo to jest jak propozycja personalna, natomiast intencje pana
przewodniczącego Jonasika tak naprawdę nie mają tutaj znaczenia. Chciałbym, żebyśmy to
pamiętali, żebyśmy nie zmienili tej dyskusji za chwilę w dyskusję personalną.
Wiceprzewodniczący Rady Robert Jonasik wyraził zgodę na kandydowanie do Komisji Skarg
Wniosków i Petycji i przegłosowanie wniosku.
Przewodniczący Rady Rafał Guga poddał pod głosowanie wniosek złożony przez
Wiceprzewodniczącego Rady Piotra Romanicza w imieniu klubu radnych PiS o ujęcie w § 2,
że „w skład komisji zostaje powołany pan radny Robert Jonasik”, a § 2 zmienia się w § 3.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 21 radnych
w głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 10 radnych, przy
5 głosach przeciwnych i 6 głosach wstrzymujących się.
Przewodniczący odczytał wyniki głosowania.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 40.
Przewodniczący Rady Rafał Guga poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady
Miejskiej w Gryfinie – DRUK NR 15/VII wraz z wnioskiem klubu radnych PiS
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
9 radnych, przy 6 głosach przeciwnych i 5 głosach wstrzymujących się.
Przewodniczący odczytał wyniki głosowania i stwierdził, że uchwała została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 41.
UCHWAŁA NR VII/60/19 stanowi załącznik nr 42.
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Ad. XVIII. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
i z wykonania uchwał Rady.
Informacja stanowi załącznik nr 43 do protokołu.
Radna Magdalena Pieczyńska – ja mam zapytanie dotyczące realizacji zadań z zakresu
rozwoju – opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia i monitoringu
na terenie Górki Miłości. Proszę o informacje, czy to są środki z budżetu, czy udało się
pozyskać środki z zewnątrz, bo wniosek nasz był na oświetlenie, a pojawił się monitoring.
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Tomasz Miler - aplikujemy o środki
zewnętrzne. O ile mam wstępną informację, że jest duża szansa, iż takowe otrzymamy, to
jednak na potwierdzenie ostateczne czekamy. Mamy nadzieję, że nadejdzie lada chwila.
Ad. XIX. Wolne wnioski i informacje.
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn – mam wielki zaszczyt po raz drugi
zaprosić państwa na jarmark świąteczny 13 kwietnia. Jest to jarmark organizowany przez
gminę Gryfino i wspierająca nas gminę Barlinek. Piękna uroczystość, wielu wspaniałych
gości. Myślę, że jest to wydarzenie, które będzie nie tylko wydarzeniem handlowym, ale
także wielkim wydarzeniem kulturalnym i świątecznym. W imieniu wszystkich
organizatorów zapraszam wraz z rodzinami, zaproście państwo także znajomych
z zaprzyjaźnionych gmin.
Prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska Zdzisław Szczepkowski – w związku
z dzisiejszym punktem, który został przełożony na wniosek burmistrza chciałem
podziękować panu burmistrzowi za gospodarskie, osobiste zaangażowanie się w kwestię
sporną, którą wywoływała sprzedaż w drodze przetargu trudno to nazwać działką, to jest
miedza o szerokości około dwóch metrów, w niektórych miejscach do trzech i dlatego tutaj
pan burmistrz pochylił się nad tą sprawą. Będą prowadzone rozmowy ze wszystkimi
zainteresowanymi stronami. Chodzi mianowicie o to, żeby w przyszłości przyszłe pokolenia
nie tworzyły jakiejś sytuacji pretensjalnych, a sprawa, żeby miała w dalszym ciągu
wspaniałej współpracy. Dziękuje panie burmistrzu za osobistą wizytę na miejscu, rozmowy
z sąsiadami i osobiste zaangażowanie. Uważam, że jak pan dzisiaj zaproponował będą
prowadzone dalsze rozmowy w tej kwestii, żeby ten problem rozwiązać na korzyść
wszystkich zainteresowanych stron. Korzystając z mównicy chciałbym w dwóch słowach
powiedzieć odnośnie patriotycznego wyjazdu na Ukrainę. Proszę państwa, czy to nam się
podoba, czy nie, mamy na swoim terenie wiele zacnych osób, które przyjechały z tamtych
stron, wiemy czego dokonał ksiądz prałat Jan Palica. W tej chwili nasze działania idą też
w dalszym kierunku, mamy już poświęcony obraz, mam go u siebie w domu, chcę go
przenieść do kościoła na jakiś czas, którego poświęcił arcybiskup Dzięga w trakcie dożynek
diecezjalnych. Jeden poszedł do Raciechowic. Ten obraz namalował malarz z Krakowa i on
idzie jako kopia w miejsce skąd wyszedł, którego przywiózł Jan Palica, drugi poszedł do
Małopolski do zaprzyjaźnionej gminy Raciechowice i tutaj apeluję również do państwa –
jeżeli macie ochotę, są wolne miejsca, o wzięcie udziału w tej pielgrzymce. Jest to 9-dniowy
wyjazd, zagwarantowane są wszystkie wymagane przepisami sprawy związane z hotelami,
z wyżywieniem, z zakwaterowaniem, z autobusem. Dostaliście państwo na pewno pełen
program, zachęcam, jak ktoś ma ochotę, my jesteśmy od tego, żeby państwu służyć.
Dziękuję serdecznie za udzielenie mi głosu. Wszystkiego dobrego wszystkim życzę.
Przewodniczący Rady Rafał Guga - na ręce państwa zostało złożone pismo Stowarzyszenia
Wspólnota Polska Koło w Gryfinie ul. Nadodrzańska 1 a propos zaproszenia na wojaże
krajowe i zagraniczne. Mogli się państwo z tym pismem zapoznać. Na początku sesji na
nasze ręce zostało złożone przez pana sołtysa Tadeusza Fellera pismo-rezygnacja
z pełnionej funkcji sołtysa w jednostce pomocniczej gminy – sołectwo Gardno gmina
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Gryfino: „Informuję, że od dnia 1 kwietnia 2019 roku przestaję pełnić funkcję sołtysa
w jednostce pomocniczej gminy – sołectwo Gardno, gmina Gryfino. Przez trzy kadencje
swoją pracę na rzecz wspólnoty mieszkańców sołectwa Gardno starałem się pełnić godnie
i z honorem zgodnie ze standardami uczciwości, szanowania prawdy i dotrzymywania
słowa i najlepiej pozyskanej wiedzy”. Ostatniego zdania nie będę czytał. Panie burmistrzu,
pieczątki przekazałem już pani sekretarz, przekazuję tą rezygnację. Przypominam
o terminie na złożenie oświadczeń majątkowych do 30 kwietnia 2019 r. Druki są dostępne
w Biurze Obsługi Rady, oczywiście można zrobić to też drogą mailową, ściągając
odpowiednie dokumenty. W okresie międzysesyjnym trafiło na nasze ręce pismo
z Prokuratury Rejonowej w Gryfinie. „W związku z podjętą przez Radę Miejską w Gryfinie
w dniu 20 grudnia 2018 roku uchwałą nr III/28/19 w sprawie Regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Gryfino działając na
podstawie art. 70 ustawy z dnia 26 stycznia 2016 r. prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2016 r.
poz. 177 ze zmianami) zwracam się o zmianę wskazanego regulaminu jako niezgodnego
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.” Następuje uzasadnienie, gdzie są
wymienione rzeczy, które trzeba byłoby poprawić. Ja dzisiaj podpisałem pismo
i przekazałem je do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych jako autora tego regulaminu
o uwzględnienie tych wniosków, poprawek prokuratury żebyśmy mogli…
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn - wypowiedź nieczytelna
(nieudzielona do mikrofonu)
Przewodniczący Rady Rafał Guga - i z taką prośbą skierowałem pismo, o przeanalizowanie
zasadności tych wniosków. PUK jest autorem…
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn - wypowiedź nieczytelna
(nieudzielona do mikrofonu)
Przewodniczący Rady Rafał Guga - w celu ewentualnego uwzględnienia. Przepraszam
panie burmistrzu, jeżeli zostałem źle zrozumiany. Absolutnie nie mam zamiaru tutaj
wypowiadać się, bo też nie mam odpowiedniej wiedzy w tym temacie. Jeżeli tylko taki
regulamin poprawiony wróci, będziemy go przyjmowali. Jeżeli będzie inne stanowisko
przedsiębiorstwa, będziemy przekazywali dalej do prokuratury.
Chciałbym zaprosić w imieniu organizatorów na koncert Teatru Tańca Ego Vu, który
odbędzie się jutro i w sobotę o godz. 18:00. Otrzymaliśmy także zaproszenie na event
sezonu start Bricomarche Gryfino, który odbędzie się w dniu 2 kwietnia 2019 r. od godz.
9:00 na placu przed sklepem. Jest to impreza mająca na celu zapoznanie się z nowościami
dostępnymi na naszym rynku oraz możliwością skorzystania z opinii ekspertów w zakresie
budowlanym i ogrodowym. W programie imprezy przewidywany jest poczęstunek w postaci
grilla dla mieszkańców Gryfina i okolic. Serdecznie zapraszamy. Paweł Kotliński. Następna
sesja planowana jest w dniu 25 kwietnia 2019 r. na godz. 10:00. Od razu z góry przepraszam,
ale jeżeli państwo pozwolą, ale obiecałem swojej córce, że złożę jej dzisiaj życzenia,
a dzisiaj ma urodziny dziesiąte, także składam jej wszystkiego najlepszego. Prosiła mnie,
bo chciała być sławna, chciała być w internecie.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Rafał Guga zamknął
obrady VII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie.
Integralną część protokołu stanowią załączniki:
1. Listy obecności radnych - załącznik nr 1, załącznik nr 2
2. Lista obecności sołtysów– załącznik nr 3
3. Lista obecności zaproszonych gości – załącznik nr 4
4. Porządek obrad sesji – załącznik nr 5
5. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem protokołów z V i VI sesji - załącznik nr 6
6. Interpelacja radnego Macieja Puzika - załącznik nr 7
7. Interpelacja radnego Tomasza Namiecińskiego - załącznik nr 8
8. Interpelacja radnej Magdaleny Pieczyńskiej - załącznik nr 9
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Interpelacja radnego Jerzego Piaseckiego - załącznik nr 10
Interpelacje radnego Piotra Romanicza - załącznik nr 11
Interpelacje radnego Roberta Jonasika - załącznik nr 12
Interpelacja radnego Marka Saneckiego - załącznik nr 13
Interpelacje radnego Rafał Gugi - załącznik nr 14
Sprawozdanie z działalności Gryfińskiego Domu Kultury za 2018 r. – załącznik nr 15
Stanowiska komisji rady - załącznik nr 16
Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej za 2018 r. – załącznik nr 17
Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie za rok 2018
i potrzeby na rok 2019 – załącznik nr 18
Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na nabycie przez Gminę Gryfino nieruchomości niezabudowanej położonej w
obrębie ewidencyjnym Żórawie – załącznik nr 19
UCHWAŁA NR VII/50/19 - załącznik nr 20
Autopoprawka burmistrza do projektu uchwały w sprawie wyznaczenia jednostki
organizacyjnej Gminy Gryfino – zakładu budżetowego Centrum Wodne „Laguna”
w Gryfinie, do realizacji zadania pn. „Przebudowa tarasu południowego z niecką
basenu solankowego oraz przeszklonym przedsionkiem w Centrum Wodnym Laguna
w Gryfinie” – załącznik nr 21
Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyznaczenia
jednostki organizacyjnej Gminy Gryfino – zakładu budżetowego Centrum Wodne
„Laguna” w Gryfinie, do realizacji zadania pn. „Przebudowa tarasu południowego z
niecką basenu solankowego oraz przeszklonym przedsionkiem w Centrum Wodnym
Laguna w Gryfinie” – załącznik nr 22
UCHWAŁA NR VII/51/19 - załącznik nr 23
Wydruk wyników głosowania za przyjęciem uchwały w sprawie przekazania w 2019 roku
środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej w Szczecinie
– załącznik nr 24
UCHWAŁA NR VII/52/19 - załącznik nr 25
Wydruk wyników głosowania za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia Gminie
Mieszkowice dotacji celowej w 2019 roku – załącznik nr 26
UCHWAŁA NR VII/53/19 - załącznik nr 27
Wydruk wyników głosowania za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia Gminie
Mieszkowice dotacji celowej w 2019 roku – załącznik nr 28
UCHWAŁA NR VII/54/19 - załącznik nr 29
Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w obrębie 5
miasta Gryfino – załącznik nr 30
UCHWAŁA NR VII/56/19 - załącznik nr 31
Wydruk wyników głosowania za wnioskiem Komisji Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa Publicznego - załącznik nr 32
Wydruk wyników ponownego głosowania za wnioskiem Komisji Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa Publicznego - załącznik nr 33
Wydruk wyników głosowania za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia „Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Gryfino w 2019 r.” - załącznik nr 34
UCHWAŁA NR VII/57/19 - załącznik nr 35
Wydruk wyników głosowania za przyjęciem uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na
terenie Gminy Gryfino na rok 2019 – załącznik nr 36
UCHWAŁA NR VII/58/19 - załącznik nr 37
Wydruk wyników głosowania za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
powołania składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności
Gospodarczej Rady Miejskiej w Gryfinie – załącznik nr 38
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38. UCHWAŁA NR VII/59/19 - załącznik nr 39
39. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem wniosku klubu radnych PiS - załącznik nr 40
40. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej
w Gryfinie – załącznik nr 41
41. UCHWAŁA NR VII/60/19 - załącznik nr 42
42. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
i z wykonania uchwał Rady - załącznik nr 43

Protokół sporządziła:
inspektor

Agnieszka Grzegorczyk

PRZEWODNICZĄCY RADY
Rafał Guga

*) – wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Jawność wyłączyła Agnieszka Grzegorczyk –
Inspektor w Biurze Obsługi Rady.
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