
PROTOKÓŁ NR XXV/16 
z XXV sesji Rady Miejskiej w Gryfinie 

w dniu 1 sierpnia 2016 r. 
 

 
 

Sesja rozpoczęła się  o godz. 1405 i trwała do godz. 1415. 
 
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1. 
Radni nieobecni: 
- Jacek Kawka. 
 
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 
7. Sołtysi wg listy obecności – załącznik nr 2 
8. Zaproszeni goście wg listy obecności – załącznik nr 3. 
 
Ad. I. Sprawy regulaminowe. 
 
Otwarcia obrad dokonała Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk. Przywitała wszystkich 
zgromadzonych na sesji. Stwierdziła kworum, ponieważ na stan Rady 21 osób według listy 
obecności w posiedzeniu uczestniczyło 19 radnych. Przewodnicząca poinformowała  
o usprawiedliwionej nieobecności radnego Jacka Kawki. 
Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji i projektami uchwał – 
załącznik nr 4. 
 
Ad. II. Zgłaszanie wniosków komisji Rady. 
 
Komisje nie zgłosiły żadnych wniosków. 
 
Ad. III. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych. 
 
Radni nie zgłosili żadnych interpelacji i zapytań. 
 
Ad. IV. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w Gryfinie – DRUK NR 
1/XXV. 
 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 5. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję, nikt z radnych nie zabrał w niej głosu. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
nadania nazwy rondu w Gryfinie – DRUK NR 1/XXV. 
Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem ww. projektu uchwały. 



 2

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  
19 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 6. 
UCHWAŁA NR XXV/227/16 stanowi załącznik nr 7. 
 
Ad. V. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/208/16 Rady Miejskiej  
w Gryfinie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/94/07 Rady 
Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny 
sprzedaży nieruchomości  - lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Gryfino, 
położonych na terenie miasta i gminy Gryfino oraz w sprawie zmiany uchwały Nr 
X/94/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2007, w sprawie udzielenia 
bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości – lokali mieszkalnych, stanowiących 
własność Gminy Gryfino, położonych na terenie miasta i gminy Gryfino – DRUK NR 
2/XXV. 
 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 5. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję, nikt z radnych nie zabrał w niej głosu. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
uchylenia uchwały Nr XXIV/208/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 czerwca 2016 r.  
w sprawie zmiany uchwały Nr X/94/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2007 r. 
w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości - lokali mieszkalnych, 
stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych na terenie miasta i gminy Gryfino oraz  
w sprawie zmiany uchwały Nr X/94/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2007,  
w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości – lokali mieszkalnych, 
stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych na terenie miasta i gminy Gryfino – 
DRUK NR 2/XXV. 
Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem ww. projektu uchwały. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 20 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
14 radnych, przy 1 głosie przeciwnym i 5 głosach wstrzymujących się. 
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 8. 
UCHWAŁA NR XXV/228/16 stanowi załącznik nr 9. 
 
Ad. VI. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/223/16 Rady Miejskiej  
w Gryfinie z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji  
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Gryfino – DRUK NR 3/XXV. 
 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 5. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję, nikt z radnych nie zabrał w niej głosu. 
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Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
zmiany Uchwały Nr XXIV/223/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 czerwca 2016 roku  
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy 
Gryfino – DRUK NR 3/XXV. 
Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem ww. projektu uchwały. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 20 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
20 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 10. 
UCHWAŁA NR XXV/229/16 stanowi załącznik nr 11. 
 
Ad. VII. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym  
i z wykonania uchwał Rady. 
 
Informacja stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
Radni nie zgłosili uwag i zapytań do ww. informacji. 
 
Ad. VIII. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. III. 
 
Ad. IX. Wolne wnioski i informacje. 
 
Przewodnicząca Rady poinformowała, że następna sesja planowana jest na ostatni czwartek 
miesiąca sierpnia (25.08.2016 r.), w wyjątkowej sytuacji 1 września br. w godzinach 
późniejszych. Przypomniała również o spotkaniu w dniu 10 sierpnia br. o godz. 16:00  
w sprawie budowy linii Krajnik – Baczyna. 
Burmistrz Miasta i Gminy Mieczysław Sawaryn zaprosił na obchody rocznicy wybuchu 
Powstania Warszawskiego na godz. 17:00 na Plac Solidarności w Gryfinie. 
Przewodnicząca zaprosiła na VII. edycję Festiwalu Twórczości Ludowej w dniu 6 sierpnia br. 
w Bartkowie. 
 
Ponieważ nikt więcej nie zabrał głosu, Przewodnicząca Rady zamknęła obrady XXV sesji 
Rady Miejskiej w Gryfinie.  
 
Integralną część protokołu stanowią załączniki:  
1. Lista obecności radnych – załącznik nr 1 
2. Lista obecności sołtysów – załącznik nr 2 
3. Lista obecności zaproszonych gości – załącznik nr 3 
4. Porządek obrad sesji – załącznik nr 4 
5. Stanowiska komisji do projektów uchwał – załącznik nr 5  
6. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie nadania nazwy 

rondu w Gryfinie – załącznik nr 6 
7. UCHWAŁA NR XXV/227/16 - załącznik nr 7 
8. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie uchylenia 

uchwały Nr XXIV/208/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 czerwca 2016 r.  
w sprawie zmiany uchwały Nr X/94/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 czerwca 
2007 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości - lokali 
mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych na terenie miasta  
i gminy Gryfino oraz w sprawie zmiany uchwały Nr X/94/07 Rady Miejskiej w Gryfinie  
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z dnia 28 czerwca 2007, w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży 
nieruchomości – lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Gryfino, 
położonych na terenie miasta i gminy Gryfino - załącznik nr 8 

9. UCHWAŁA NR XXV/228/16 - załącznik nr 9 
10. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany 

Uchwały Nr XXIV/223/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 czerwca 2016 roku  
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy 
Gryfino – załącznik nr 10 

11. UCHWAŁA NR XXV/229/16 - załącznik nr 11 
12. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym  

i z wykonania uchwał Rady - załącznik nr 12. 
 
 
Protokół sporządziła: 
           inspektor 
 
Agnieszka Grzegorczyk 

PRZEWODNICZĄCA RADY 
 

Elżbieta Kasprzyk 
 


