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PROTOKÓŁ NR V/19 
z V nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie 

w dniu 19 lutego 2019 r. 
 

 
 
 
Sesja rozpoczęła się  o godz. 1400 i trwała do godz. 1435. 
 
Listy obecności radnych stanowią załącznik nr 1 i załącznik nr 2. 
Radni nieobecni:  
- Magdalena Pieczyńska, 
- Piotr Romanicz. 
 
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 Krzysztof Judek 
 
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, pracowników urzędu, p.o. Dyrektora 
Oddziału Zespołu Elektrowni Dolna Odra Jacka Śniegowskiego, przedstawicieli związków 
zawodowych w Zespole Elektrowni Dolna Odra: Annę Grudzińską, Mariusza Kamińskiego, 
Mirosława Lebudę, Romana Michalskiego, Lidię Cichocką oraz wszystkich przybyłych  
i obserwujących obrady mieszkańców Gryfina. 
Na podstawie listy obecności stwierdzono kworum. Na stan Rady 21 osób według listy 
obecności w posiedzeniu uczestniczyło 19 radnych. 
Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji i projektami uchwał – 
załącznik nr 3. 
Wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 
Radna Elżbieta Kasprzyk – chciałbym zgłosić wniosek o zmianę porządku obrad. Jest to 
wniosek, prośba reprezentacji pracowników Dolnej Odry, ponieważ są w trakcie spotkania, 
które toczy się obecnie w starostwie. Bardzo prosili abyśmy punkt, który jest w naszym 
porządku obrad jako punkt III. zmienili na punkt II. I teraz obradowali nad nim.  
 
Przewodniczący Rady Rafał Guga poddał pod głosowanie wniosek o zmianę porządku 
obrad, polegającą na przesunięciu punktu III. w miejsce punktu II.  
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 19 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 19 radnych. 
Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
Przewodniczący odczytał wyniki głosowania i stwierdził, że porządek obrad został 
zmieniony. 
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 5. 
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Ad. II. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy  Gryfino – teren Elektrowni Dolna Odra. 
 
Przewodniczący odczytał załącznik nr 3 do projektu uchwały – Rozstrzygnięcie Rady 
Miejskiej w Gryfinie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego 
planu  zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino – teren Elektrowni Dolna Odra. 
Przewodniczący odczytał również autopoprawki burmistrza do projektu uchwały, który 
został wysłany radnym w wersji elektronicznej na skrzynki mailowe w dniu 15 lutego 2019 r. 
– załącznik nr 6. 
Poinformował, że do wglądu dla radnych jest również prognoza skutków finansowych 
uchwalenia mpzp gminy Gryfino – teren Elektrowni Dolna Odra – załącznik nr 7. 
 
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.  
Radna Jolanta Witowska – w dokumencie przedstawionym nam, w tym projekcie uchwały 
znalazłam informację, w której jest zapis, że gmina zobowiązuje się do wybudowania 
trzech dróg. Chciałabym wiedzieć, jakie skutki finansowe dla gminy rodzi przyjęcie tej 
uchwały? 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Tomasz Miler - ten szacunek oczywiście 
odnosi się do ewentualnych naszych działań. To nie jest zobowiązanie, które my musimy 
wykonać. 
Radna Jolanta Witowska – rozumiem, że może, ale nie musi być, ale jeśli, to przybliżony 
koszt może pan wskazać? 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Tomasz Miler – tutaj wydaje mi się, że to 
wszystko w tabeli kosztów i zysków gminy na okres 10 lat jest doskonale pokazane, bo 
każdą kwotę widzę. 
Radna Jolanta Witowska – ale ja pytam pana o łączną przybliżoną kwotę dla ewentualnie 
wykonania tych trzech dróg. 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Tomasz Miler – nie podejmuję się 
prognozowania, biorąc pod uwagę, że nie mamy wykonanego projektu ani żadnych 
dokumentów, które mogą przybliżyć nam tego typu kosztorys. 
Radna Jolanta Witowska – rozumiem. Dziękuję. 
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn – wysoka rado, szanowni państwo, 
na początku lat 70-tych podjęto w państwie polskim wyjątkowo ważną decyzję dla 
dawnego województwa szczecińskiego i dla gminy Gryfino i dla powiatu gryfińskiego. 
Powoli elektrownia w Dolnej Odrze rozpoczęła proces wygaszania wybudowanych wtedy 
bloków. Dla społeczności gminy Gryfino, dla społeczności Pomorza Zachodniego ta 
inwestycja i ta lokalizacja ma olbrzymie znaczenie. Ma znaczenie epokowe. Ciężką pracą 
związków zawodowych, stowarzyszeń, samorządowców  gryfińskich, pracowników Dolnej 
Odry udało się doprowadzić do stanu, w którym stoimy przed podjęciem decyzji  
o wybudowaniu dwóch bloków gazowych, najnowocześniejszych, spalających wybitnie 
ekologiczne paliwo. Stoimy przed epokową szansą na kolejne pięćdziesiąt lat rozwoju 
gminy Gryfino i naszej społeczności. Jeśli pani pyta o drogi to tak, jak powiedział pan 
burmistrz Tomasz Miler, dokładnie wydatków nie da się przewidzieć, ale mogę pani 
odpowiedzieć na pytanie, jakie gmina Gryfino i społeczność gminy Gryfino uzyska korzyści 
po wybudowaniu dwóch bloków o wartości około 5 mld zł. 2 procent od wartości 
wybudowanych bloków energetycznych, łatwo policzyć, to kilkadziesiąt milionów złotych. 
Za pięć lat do budżetu gminy Gryfino będą wpływać takie podatki z Dolnej Odry. Proszę 
sobie wyobrazić ile zostanie wybudowanych dróg i ważnych elementów wpływających na 
rozwój i zwiększenie komfortu życia naszych obywateli. Dla gminy Gryfino ta inwestycja 
jest przełomowa. To jest największe osiągnięcie pracy wielu ludzi w poprzedniej kadencji 
rady, ale również tej kadencji i ja za zaangażowanie stronie społecznej w Dolnej Odrze, 
samorządowców nie tylko z powiatu gryfińskiego, dyrekcji Dolnej Odry bardzo dziękuję. To 
jest epokowe wydarzenie i państwo bierzecie w tym wydarzeniu udział i oczywiście 
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możemy się pytać o dwie, trzy drogi, ile będą kosztować, ale proszę państwa, jeśli zdamy 
sobie sprawę, że do gminy Gryfino przyjadą inwestycje, przyjadą pracownicy, zostaną tutaj 
zaangażowane środki idące w miliardy, to część z tego wpłynie na naszą gospodarkę. 
Proszę zwrócić uwagę co się wydarzyło z naszymi finansami w ciągu ostatnich lat. Nie tylko 
na bieżąco spłacamy długi, ale cały czas wzrastają nasze inwestycje i zwiększamy dochody 
gminy Gryfino. Standard życia i możliwości nasze zależą od tej inwestycji. Jak państwo 
zważycie, że w poniedziałek w naszym urzędzie podpisano umowy dotyczące budowy 
obwodnicy Gryfina planowanej od wielu lat, ocena oddziaływania na środowisko zrobiona 
już w 2012 roku i z obietnic, które kiedyś były składane nie wynikły żadne inwestycje. 
Dzisiaj przy tej władzy politycznej, przy tym wsparciu zaangażowanych posłów obwodnica 
Gryfina mająca kapitalne znaczenie dla naszej społeczności będzie zakończona w 2025 
roku i będzie to obwodnica od Radziszewa do Pniewa. Jesteście państwo świadkami 
wyjątkowo ważnych wydarzeń i oczywiście pytania o koszty drogi są tak marginalne przy 
osiągnięciach, które dzięki tej inwestycji zostaną zrobione, że nie powinniśmy nawet przez 
chwile mieć wątpliwości co do wagi procedowanego dzisiaj punktu porządku obrad 
dotyczącego planu zagospodarowania przestrzennego dla Dolnej Odry. Proszę państwa, 
zachęcam do głosowania i do przyjęcia tego ważnego aktu, który doprowadzi do tego, że 
niebawem zostaną ogłoszone inwestycje mające strategiczne znaczenie nie tylko dla 
naszego miasta, dla naszej gminy, ale dla całego regionu i dla państwa polskiego – 
nowoczesna technologia na najwyższym światowym poziomie, zastąpienie energii z węgla 
energią z gazu. Proszę państwa, to jest rzecz epokowa, podkreślam to jeszcze raz. 
Zachęcam do podjęcia przedstawionej uchwały. 
      
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy  Gryfino – teren Elektrowni 
Dolna Odra. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 19 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
18 radnych, przy 1 głosie wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było. 
Przewodniczący odczytał wyniki głosowania i stwierdził, że uchwała została podjęta. 
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 8. 
UCHWAŁA NR V/40/19 stanowi załącznik nr 9. 
 
Ad. III. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy 
Gryfino na lata 2017-2023, przyjętego Uchwałą Nr XLIII/442/18 Rady Miejskiej w Gryfinie  
z dnia 30 stycznia 2018 r. 
 
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.  
Radna Jolanta Witowska – szpitale powiatowe pełnią kluczową rolę w systemie ochrony 
zdrowia, to jest bardzo ważny szczebel, gwarancja opieki zdrowotnej dla mieszkańców. 
Nasz szpital gryfiński funkcjonuje w budynku, który niestety nie spełnia współczesnych 
standardów, jakie powinien spełniać budynek podmiotu wykonującego działalność 
leczniczą. Wymaga on zmian, rozbudowy, modernizacji. Szczęśliwie dla mieszkańców 
zapadły dobre decyzje w tej kwestii, będzie rozbudowa, będzie modernizacja obiektu i tak 
długo oczekiwana inwestycja chyba nigdy dotąd nie była tak blisko realizacji. Bardzo się 
cieszymy z tego i dziś mamy podjąć decyzję, która umożliwi aplikowanie o środki 
zewnętrzne inwestorowi na to zadanie, tym samym przeprowadzić inwestycję i poprawić 
jakość usług świadczonych przez ten podmiot. Dlatego podjęcie tej uchwały uważam za jak 
najbardziej zasadne i będę głosowała za przyjęciem i trzymam kciuki za powodzenie  
w realizacji tej inwestycji. 
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Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie aktualizacji 
Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gryfino na lata 2017-2023, przyjętego Uchwałą  
Nr XLIII/442/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 stycznia 2018 r. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 19 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
18 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
Przewodniczący odczytał wyniki głosowania i stwierdził, że uchwała została podjęta. 
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 10. 
UCHWAŁA NR V/41/19 stanowi załącznik nr 11. 
 
Ad. IV. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Gryfino na lata 2019-2025 
 
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.  
Radny Marek Sanecki – panie burmistrzu, mam pytanie. Podczas grudniowej sesji 
powiedział pan o tym, że był pan w warszawie, dyskutował pan z przedstawicielami Skry 
Warszawa, w konsekwencji wyszła dyskusja o potencjalnym kupieniu terenu na zachód od 
Laguny i wtedy podjęliśmy krótką dyskusję, ja podważyłem zasadność kupowania tego 
terenu w związku z tym, że w przestrzeń publiczną poszła informacja, że chce pan sprzedać 
teren na północ od Laguny. Wtedy powiedział pan, że jednak nie będzie ten teren 
sprzedawany, z czego bardzo się ucieszyłem, ale później pojawiła się informacja w prasie, 
Tomasz Miler powiedział, że jest szukany inwestor do kupna tej działki. W związku z tym 
chciałem się zapytać, jakie jest stanowisko pana burmistrza w tej kwestii, kwestii 
sprzedaży potencjalnej działki? Która wersja jest prawdziwa, czy ta którą mówi Tomasz 
Miler, czy pan burmistrz? Mam nadzieję, że prawdziwa jest ta wersja, że jednak ta działka 
nie będzie sprzedawana i w związku z tym, jakie zmiany w budżecie będą na 2019 rok, bo to 
niewątpliwie chyba też wpłynie na tą prognozę finansową, bo ta działka zapisana jest, że 
my ją sprzedamy w tym roku za milion złotych. Ona jest w przychodach na ten rok. Jeżeli 
nie będzie tego przychodu, to będziemy mieli deficyt miliona złotych. Chciałbym się 
zapytać, co w związku z tym? Czy tej prognozy zmiany finansowej nie powinniśmy 
uwzględnić również tego rozwiązania?   
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn – dzisiejszy punkt zmiany  
w wieloletniej prognozie finansowej nie dotyczy zagadnienia, które pan podnosi, 
natomiast obowiązują nas uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie. Budżet na 2019 rok jest 
uchwalony. Co do wyrażonego przeze mnie podglądu, ten pogląd jest obowiązujący, 
niemniej jednak wydarzenia gospodarcze są związane z wieloma elementami i musimy 
wszystkie elementy uwzględniać i wybierać najlepsze rozwiązania dla gminy Gryfino, bo na 
dzisiaj nie wiemy, czy właściciel działki będzie zainteresowany sprzedażą tej działki, czy nie 
będzie. Jesteśmy na etapie oczekiwania i jeśli wpłyną określone propozycje, przedstawimy 
radzie rozwiązania i oczywiście w tym zakresie podzielam pana stanowisko, że po 
wpłynięciu takiej propozycji od właściciela 9 ha gruntu i po przyjęciu tej propozycji przez 
Radę Miejską w Gryfinie istnieje konieczność zweryfikowania całej polityki wobec 
wszystkich obiektów sportowych na terenie kompleksu pomiędzy Odrą, a ulicą Łużycką. 
Radny Marek Sanecki – panie burmistrzu, cieszę się, że taka informacja zostanie 
przedstawiona. W każdym razie, jeżeli nie będzie sprzedawana ta działka, to mamy sprawę 
tego miliona. Ja się pytam o ten milion w budżecie, bo niewątpliwie to wpłynie istotnie, 
milion to jest 7, czy 6/10 procenta budżetu i kiedy zamierza pan dokonać zmian w budżecie 
w tym zakresie? 
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn – wielce szanowny panie radny, po 
pierwsze milion to nie jest 7,6 procent budżetu. Szanowny panie radny, nie jest to sprawa 
rozpatrywana na dzisiejszej sesji. Sesje nadzwyczajne mają swoje reguły prowadzenia  
i oczywiście zapraszam pana na dyskusję. Wiele pana pomysłów oceniam za pomysły 
bardzo dobre. Zapraszam do dyskusji. Wpłyną konkretne dokumenty, które miał przekazać 
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właściciel działki, będziemy sprawę analizować, ale również może się tak zdarzyć, że 
właściciel zmieni swoją koncepcję, wobec tego staniemy przed wykonaniem uchwał rady, 
które zostały podjęte w grudniu. 
Radna Elżbieta Kasprzyk – ja mam pytanie dotyczące zadania: Poprawa efektywności 
energetycznej szkoły Podstawowej nr 3, to jest punkt 6. w załączniku nr 2, czyli objaśnień 
do zmian i mam informację, że łączne nakłady na to zadanie to jest kwota 4.865.321,30 zł, 
natomiast proponowane zmiany tzn. przed zmianą w 2019 zamierzaliśmy wydać 3.826.000 
zł, po zmianie proponowana kwota 3.826.000 zł i tutaj jakby matematyka mi się nie zgadza. 
Zmiany dotyczą roku 2019-2025. 
Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino Beata Blejsz - łączne nakłady są bez zmian tzn., że  
w tamtym roku, czy w poprzednich latach wydaliśmy resztę środków. To są łączne nakłady 
na daną inwestycję. 
Przewodniczący Rady Rafał Guga - czy ta odpowiedź satysfakcjonuje panią radną? 
Radna Elżbieta Kasprzyk – jeśli to z tego wynika, to oczywiście rozumiem, natomiast  
w tytule jest jakby przedsięwzięcia, finansowanie w latach 2019-2025, więc wydawało mi 
się, że te łączne nakłady, to już również powinny być pomniejszone o tą kwotę wcześniej 
wydaną tak, żeby zgadzały nam się tutaj te wszystkie matematycznie kwoty. 
Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino Beata Blejsz - nie, szanowna pani radna, nigdy tak nie 
było. Zawsze łączne nakłady to są wszystkie nakłady, które ponieśliśmy. Nawet te, które 
ponieśliśmy w poprzednich latach są uwzględnione. 
Radny Maciej Puzik – ja rozumiem o co chodzi pani radnej Eli Kasprzyk, bo na komisji też  
o tym rozmawialiśmy. Ja nie wiem, czy tutaj nie dobrym, jeżeli byłaby taka możliwość, 
ewentualnie przy takich objaśnieniach po prostu jeszcze jedna kolumna – dotychczas 
poniesione nakłady i wtedy nam by się to fajnie zsumowało i wiedzielibyśmy o co chodzi. 
Tylko tyle. 
Przewodniczący Rady Rafał Guga – dziękuję. Pani skarbnik widzę przyjmuje ten wniosek na 
przyszłość. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2019-2025. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 19 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
18 radnych, przy 1 głosie wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było. 
Przewodniczący odczytał wyniki głosowania i stwierdził, że uchwała została podjęta. 
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 12. 
UCHWAŁA NR V/42/19 stanowi załącznik nr 13. 
 
Ad. V. Wolne wnioski i informacje. 
 
Przewodniczący przypomniał o kolejnej, planowanej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 
28 lutego br. i o odbiorze materiałów na sesję. 
Przypomniał radnym o deklaracji wzięcia udziału w bezpłatnej konferencji „Rada gminy 
jako miejsce  konstruktywnego ścierania się poglądów”, przedstawił terminarz komisji 
przed VI sesją oraz poinformował o zmianie godziny rozpoczęcia Komisji Budżetu, 
Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej.  
 
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn – dziękuję panu przewodniczącemu 
Rafale Gudze. Wysoka rado, składam podziękowania za dzisiejsze głosowanie. Ta rada 
będzie świadkiem wielu, naprawdę istotnych wydarzeń dla społeczności gminy Gryfino  
i myślę, że wspólnie uda nam się zrealizować te wyjątkowo dobre na przyszłość zdarzenia. 
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Rafał Guga zamknął 
obrady V nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie. 
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Integralną część protokołu stanowią załączniki:  
1. Listy obecności radnych - załącznik nr 1, załącznik nr 2  
2. Porządek obrad sesji – załącznik nr 3 
3. Wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej stanowi załącznik nr 4 
4. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem wniosku o zmianę porządku obrad - 

załącznik nr 5 
5. Autopoprawki burmistrza do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego Gminy  Gryfino – teren Elektrowni Dolna Odra 
– załącznik nr 6 

6. Prognoza skutków finansowych uchwalenia mpzp gminy Gryfino – teren Elektrowni 
Dolna Odra – załącznik nr 7 

7. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gryfino – teren 
Elektrowni Dolna Odra - załącznik nr 8 

8. UCHWAŁA NR V/40/19 - załącznik nr 9 
9. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie aktualizacji 

Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gryfino na lata 2017-2023, przyjętego Uchwałą  
Nr XLIII/442/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 stycznia 2018 r. - załącznik nr 10 

10. UCHWAŁA NR V/41/19 - załącznik nr 11 
11. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2019-2025 - załącznik nr 12 
12. UCHWAŁA NR V/42/19 - załącznik nr 13. 
 

Protokół sporządziła:  
           inspektor 

 
Agnieszka Grzegorczyk     PRZEWODNICZĄCY RADY 

 
Rafał Guga 

 


