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

w dniu 15 października 2019 r. 
 

 
 
Sesja rozpoczęła się  o godz. 1435 i trwała do godz. 1443. 
 
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 Krzysztof Judek 
 
Ad. I. Sprawy regulaminowe. 
 
- otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 
 
Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Gryfinie Rafał Guga. Przywitał 
wszystkich zgromadzonych na sesji. Na podstawie listy obecności stwierdził kworum, 
ponieważ na stan Rady 21 osób w posiedzeniu uczestniczyło 21 radnych.  
Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji i projektem uchwały – 
załącznik nr 3. 
Przewodniczący Rady poinformował, że XIII nadzwyczajna sesja została zwołana na 
wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino. Wniosek burmistrza o zwołanie sesji 
nadzwyczajnej stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Rafał Guga - jesteśmy świeżo po wyborach 
parlamentarnych, chciałbym podziękować wszystkim kandydatom, którzy reprezentując 
ziemię gryfińską wystartowali w tym święcie demokracji. Przypomnę, pan Józef 
Lewandowski, pan Jan Gładkow, pan Wojciech Długoborski, pan Rafał Mucha, Pani 
Katarzyna Kotula, pan Hubert Andrych. Chciałbym, pogratulować wszystkim uczciwej, 
rzetelnej, spokojnej walki, kulturalnej i pogratulować bardzo serdecznie pani Katarzynie 
Kotuli, która otrzymała mandat Posłanki na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. 
 
Ad. II. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Gryfino na lata 2019-2025. 
 
Radni otrzymali projekt uchwały przed sesją oraz na skrzynki mailowe w dniu  
14 października 2019 r. 
Ponadto w dniu sesji radni otrzymali mapę z naniesionym przebiegiem inwestycji budowy 
ścieżki rowerowej Gryfino-Gardno – załącznik nr 5. 
 
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 
Radna Małgorzata Wisińska – panie burmistrzu, czyli mamy wybór, albo w prawo, albo  
w lewo, patrząc na mapę. 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Tomasz Miler – rozumiem, że pytanie dotyczy 
zakończenia, czyli odcinka między miejscowością Gardno, a Strefą Przemysłową. Tak. Są 
rozpatrywane dwa warianty. Takie warianty przyniosła nam opracowana koncepcja. Jest 



ona uzgodniona zarówno z Zachodniopomorskim Zarządem Dróg Wojewódzkich, jak  
i z drogami powiatowymi. Dwie są możliwe, natomiast w toku projektowania ten z kim 
podpiszemy umowę, będzie musiał się na któryś z tych wariantów, oczywiście  
w porozumieniu z nami, zdecydować. 
Radny Tomasz Namieciński – panie burmistrzu, mamy dwa warianty – prawo, lewo, jak 
powiedziała pani Wisińska i ten odcinek, który będzie robiła gmina. Ja rozumiem, że on 
będzie w jakiś sposób utwardzony, bo w lewo tak naprawdę to jest jakaś tam istniejąca 
droga, jest tam droga dojazdowa do oczyszczalni ścieków, natomiast jeżeli byśmy poszli w 
ten wariant w tzw. prawo rozumiem, że to będzie całkiem nowa nawierzchnia. Jest jeszcze 
jedna kwestia, bo ta ścieżka rowerowa przecina drogę powiatową w kierunku Drzenina. Czy 
ona ją będzie przecinała, czy tam będzie jakiś wiadukcik, cokolwiek? Jak to będzie 
wyglądało? Jest jakaś koncepcja na to? 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Tomasz Miler – to jest droga S-3, panie radny. 
Tam jest istniejący wiadukt i zgodnie z ustaleniem można wytyczyć na nim odpowiedni 
ciąg, przez który rowerzyści tym wiaduktem na drugą stronę S-3 się przedostaną. 
Radny Tomasz Namieciński – czyli ja rozumiem, że ta ścieżka przebiegałaby do 
istniejącego ronda w Gardnie i była starym śladem drogi powiatowej w kierunku Drzenina, 
tak? 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Tomasz Miler – tak. 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Piotr Romanicz – ja bym chciał zapytać o nawierzchnię 
i szerokość tej ścieżki i o różnicę w koszcie, bo jest koszt miliona złotych różnicy w odcinku 
Gryfino-Wełtyń i Wełtyń-Gardno.  
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Tomasz Miler – te odcinki są różnej długości. 
Ten koszt jest oczywiście szacunkiem. Nawierzchnia będzie oczywiście z materiału 
docelowego utwardzonego, najprawdopodobniej nawierzchni asfaltowej, natomiast 
szerokość zależy od uwarunkowań miejscowych, bo nie zawsze się da tutaj zastosować 
równą szerokość. Są miejsca, gdzie będzie to 2 metry, są miejsca gdzie będzie to więcej  
z uwagi na ilość drzew do wycinki, ukształtowanie terenu, granice nieruchomości i właśnie 
uzgodnienia z zarządcami poszczególnych dróg. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Rafał Guga 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 21 radnych,  
w głosowaniu wzięło udział 21 radnych. Za przyjęciem 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 6. 
UCHWAŁA NR XIII/111/19 stanowi załącznik nr 7. 
 
Ad. III. Wolne wnioski i informacje.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał, że kolejna sesja planowana jest na  
31 października 2019 r. godz. 10:00. 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad przewodniczący zamknął obrady XIII 
nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie. 
 
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 - załącznik nr 4, 
4. Mapa z naniesionym przebiegiem inwestycji budowy ścieżki rowerowej Gryfino-Gardno 

– załącznik nr 5, 



5. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2019-2025 - załącznik nr 6, 

6. UCHWAŁA NR XIII/111/19 - załącznik nr 7. 
 
 
 
Protokół sporządziła:  
           inspektor 

 
Agnieszka Grzegorczyk 

PRZEWODNICZĄCY RADY 

Rafał Guga 
 
 
 
 


