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

w dniu 23 lutego 2017 r. 
 

 
 

Sesja rozpoczęła się  o godz. 1000 i trwała do godz. 1240. 
 
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 
Radni nieobecni: 
− Jacek Kawka 
− Bogdan Warda  
 
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. Radca prawny Krzysztof Judek 
6. Sołtysi wg listy obecności – załącznik nr 2 
7. Zaproszeni goście wg listy obecności – załącznik nr 3. 
 
Ad. I. Sprawy regulaminowe. 
 
1/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 
 
Otwarcia obrad dokonała Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk. Przywitała wszystkich 
zgromadzonych na sesji – burmistrzów, radnych, sołtysów, pracowników urzędu, 
zaproszonych gości, w tym p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Gryfinie Kazimierza 
Piotrowskiego. Na podstawie listy obecności stwierdziła kworum, ponieważ na stan Rady 21 
osób w posiedzeniu uczestniczyło 18 radnych. Przewodnicząca poinformowała, że dwóch 
radnych usprawiedliwiło swoją nieobecność na sesji (radny Jacek Kawka), a radny Roland 
Adamiak poinformował o swoim spóźnieniu na sesję. 
Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji i projektami uchwał – 
załącznik nr 4. 
 
Przewodnicząca poinformowała, że w związku z rezygnacją z funkcji sołtysa sołectwa Stare 
Brynki pana Jarosława Kardasza, w dniu 20 lutego 2017 r. w sołectwie odbyło się zebranie 
wyborcze, w wyniku którego sołtysem został wybrany pan Łukasz Żukowski. W imieniu 
Rady Miejskiej Przewodnicząca pogratulowała wyboru, powitała w gronie sołtysów gminy 
Gryfino i zaprosiła po odbiór legitymacji sołtysa.  
 
Przewodnicząca poinformowała, że do Rady wpłynęła autopoprawka pełnomocnika 
projektodawców projektu uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w Gryfinie (do DRUKU 
Nr 1/XXXIII). Radni otrzymali pismo w dniu sesji.  
Ponadto do Rady wpłynęła nowa wersja projektu uchwały DRUK Nr 6/XXXIII w sprawie 
wyznaczenia jednostki organizacyjnej Gminy Gryfino – zakładu budżetowego Centrum 
Wodne „Laguna” w Gryfinie do realizacji zadania pn. „Budowa łaźni parowej oraz wymiana 
centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej układu nr 1 basenu sportowego w Centrum 
Wodnym „Laguna” w Gryfinie przy ul. Wodnika 1”. Radni otrzymali nową wersję projektu 
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uchwały w dniu dzisiejszym, z wyjątkiem Komisji Planowania Przestrzennego, która projekt 
otrzymała w dniu w wczorajszym na posiedzeniu. 
 
Przewodnicząca Rady zaproponowała Radzie zmianę porządku obrad sesji polegającą na 
wprowadzeniu pod obrady nowej wersji druku nr 6/XXXIIII.  
Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem zmiany porządku obrad. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 18 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem zmiany porządku obrad głosowało  
18 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania stwierdziła, że porządek obrad został 
zmieniony.  
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 5. 
 
2/ przyjęcie protokołu z XXXII sesji. 
 
Przewodnicząca poinformowała, że zgodnie ze statutem, protokół z sesji był wyłożony do 
wglądu i zapytała, czy radni zgłaszają uwagi do protokołu. 
W związku z brakiem uwag Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie 
protokołu z XXXII sesji.  
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 18 radnych,  
w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 18 radnych. 
Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i poinformowała, że protokół został przyjęty. 
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 6. 
 
Ad. II. Zgłaszanie wniosków komisji Rady. 
 
Komisje nie zgłosiły żadnych wniosków. 
 
Ad. III. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych. 
 
Interpelacje i zapytania złożyli następujący radni: 
 
Radny Piotr Zwoliński 
802/XXXIII/17  – w lokalnych mediach pojawiły się informacje dotyczące kontroli CBA 

w urzędzie. Proszę o sprecyzowanie informacji, czego dotyczy ta kontrola.  
803/XXXIII/17  – zdaję sobie sprawę z wagi różnych zadań, jakie podejmowane są  

w temacie poprawy infrastruktury drogowej. Cieszy fakt, że zgodnie  
z zapisami harmonogramu budowy dróg rozpoczynają się realizacje 
kolejnych zadań, mam tu na myśli budowę ul. Staszica, Limanowskiego, 
Mazurskiej. Proszę tylko mieć na uwadze utwardzenie i utrzymanie 
przejezdności na pozostałych drogach, które będą oczekiwały w kolejce na 
realizację w kolejnych etapach.  

804/XXXIII/17  – podczas wielu rozmów mieszkańcy pytają mnie o dokończenie budowy 
ścieżki rowerowej biegnącej przez las, łączącej ulicę Jana Pawła II 
z miejscowością Wirów. Czy istnieje realna szansa, by ta inwestycja miała 
swój finał w tej kadencji? 

805/XXXIII/17  – w ostatnim okresie międzysesyjnym otrzymałem wiele zapytań 
dotyczących utrzymania porządku w Gryfinie. Na chodnikach, drogach, 
zalega duża ilość piachu. Proszę o interwencję w tej sprawie.  
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806/XXXIII/17  – cieszę się i dziękuję, że na wiele spraw patrzy pan globalnie,  
np. w kontekście budowy oświetlenia na nowo powstałych osiedlach 
domów jednorodzinnych. Złożone zamówienie publiczne dotyczące 
wyboru wykonawcy tego zadania napawa optymizmem i poczuciem 
poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. W związku z tak ważną inwestycją 
mieszkańcy proszą, aby wybrany wykonawca niezwłocznie przystąpił do 
realizacji zadania.  

 
Radny Zenon Trzepacz 
807/XXXIII/17  – moja interpelacja dotyczy miejscowości Chlebowo, ukazała się w prasie 

informacja, że w Chlebowie została w 2015 r. wybudowana siłownia. 
Mieszkańcy i sołtys chodzą po Chlebowie i nie mogą tej siłowni znaleźć. 
Jeżeli to jest nieprawda, to uważam, że należy sprostować i poinformować 
mieszkańców Chlebowa, bo to wywołało niezdrową atmosferę  
i mieszkańcy „czepiają się” sołtysa, gdzie jest siłownia. 

808/XXXIII/17  – moja interpelacja związana jest z bezpieczeństwem mieszkańców 
Radziszewa i Daleszewa, dotyczy poruszania się po chodniku,  szczególnie 
dotyczy to ludzi młodych, którzy chodzą ze szkoły do sali gimnastycznej. 
Jesteśmy chyba jedyną szkołą i miejscowością w Polsce, gdzie młodzież 
porusza się przy drodze krajowej, gdzie w ciągu doby przejeżdża około  
10 tys. samochodów, chodnikiem o szerokości 1 metra. Opatrzności 
zawdzięczamy, że nic się nie dzieje, ale po ostatnich wydarzeniach, jakie 
miały miejsce w Szczecinie, gdzie czwórka naszych dzieciaków ucierpiała 
i państwo może wiecie, w ostatnim czasie zatrzymano przemytnika czy 
handlarza narkotyków, który też uszkodził policyjny samochód, 
mieszkańcy bardzo poważnie boją się o swoje dzieci i zwracamy się do 
burmistrza i do rady miejskiej – to jest na razie prośba – o przyspieszenie 
prac związanych z budową sali gimnastycznej w Radziszewie. W związku 
z tym, że powstanie 7 i 8 klasa, ilość młodzieży przemierzającej to pobocze 
niebezpieczne zdecydowanie wzrośnie. Mieszkańcy są otwarci, chcą 
pomóc w wielu działaniach związanych z tą sprawą. Przypomnę tylko, że 
sołtys, rada sołecka i mieszkańcy wykonali projekt budowy sali 
gimnastycznej i oczekujemy realizacji w możliwie najbliższym czasie.    

 
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Namieciński  
809/XXXIII/17  – w październiku 2016 r. złożyłem interpelację za pośrednictwem urzędu 

do starostwa powiatowego w sprawie przycięcia gałęzi nad jezdnią przy 
ulicy Niepodległości w Gardnie. Rośnie tam 6 topoli, gałęzie zwisają nad 
samą jezdnią. Są to drzewa, które mają kilkanaście lat, przy silnych 
wiatrach, przy burzach, część tych mniejszych gałęzi spada na jezdnię. 
Otrzymałem odpowiedź, że sprawa będzie załatwiona przez starostwo 
w miesiącach zimowych, z tego względu, że od 1 marca nie możemy 
przycinać gałęzi ani wycinać drzew ze względu na sezon lęgowy. Przy 
okazji wycinki drzew na odcinku Gardno-Wysoka Gryfińska, gdzie 
z wnioskiem zwróciła się osoba prywatna, ten temat zostanie załatwiony. 
Niestety, do chwili obecnej te drzewa na odcinku Gardno-Wysoka 
Gryfińska zostały wycięte, w mojej ocenie one nie zagrażały 
bezpieczeństwu, natomiast ja nie mówiłem o wycince tylko o przycięciu, 
pozostawiono ten stan taki jaki jest. W związku z tym ponownie interpeluję 
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w tej sprawie i ponownie proszę, aby taką interpelację przekazać 
do starostwa powiatowego.  

810/XXXIII/17  – prowadzone są prace ziemne przy budowie hali Zalando. Na odcinku 
od ronda Gardnie do boiska, to jest też ulica Niepodległości, dziennie 
przejeżdża kilkanaście samochodów ciężarowych. Stan nawierzchni tej 
jezdni uległ znacznemu pogorszeniu. Utworzyły się dziury, zrobię zdjęcia  
i dostarczę je do urzędu, jak ta droga w chwili obecnej wygląda. Jest to 
droga powiatowa, w związku z powyższym przy zakończeniu tych prac 
bardzo proszę, aby przeprowadzić inspekcję i zinwentaryzować tą drogę, 
porobić zdjęcia. Ja rozumiem, że trwają prace, skoro firma przyczyniła się 
do zniszczenia nawierzchni, to dobrze by było, żeby przywróciła ją 
do stanu pierwotnego.  

811/XXXIII/17  – zgłaszają się do mnie kierowcy korzystający z tego odcinka drogi 
pomiędzy rondem, a osiedlem oraz pomiędzy wiaduktem, a rondem  
w strefie, mówimy o drodze wojewódzkiej nr 120. Przy okazji prac 
nawożone jest błoto na jezdnię. Wiadomo, że firma jeśli prowadzone są 
jakiekolwiek prace, ma obowiązek sprzątania, niestety nie jest tak do 
końca. Przy „powiatówce” próbują sprzątać, gorsza sytuacja jest przy 
drodze nr 120, od wiaduktu na S3 do ronda. Proszę o interwencję w tej 
sprawie.     

812/XXXIII/17  – mieszkańcy Gardna zgłaszają się do mnie z zapytaniami, czy w Gardnie 
bądź też w strefie powstanie hotel? Jeżeli jest taki zamiar inwestycyjny, 
burmistrz wie o takim zamiarze, to bardzo proszę o taką informację.  

813/XXXIII/17  – na konferencji PSL pan wicemarszałek chwalił się jedną rzeczą, 
stwierdził, że sejmik zachodniopomorski przygotował program grantów 
sołeckich z pulą środków pół miliona złotych. Nabór ruszy w marcu  
w Urzędzie Marszałkowskim. Sołectwa będą mogły ubiegać się o środki do 
10.000 zł na inwestycję, na poprawę infrastruktury np. place zabaw czy 
siłownie „pod chmurką”. Czy jako gmina będziemy w tym programie 
uczestniczyć?  

 
Radna Małgorzata Rubczak 
814/XXXIII/17  – w imieniu sanatorium Nowego Czarnowa, jak również sołtysa wsi Nowe 

Czarnowo wnoszę o udzielenie następujących informacji: proszę 
o wyjaśnienie kwestii zwrotu podatku z funduszu sołeckiego za rok 2015. 
Na jaki cel zostały przeznaczone te środki? Proszę o przedstawienie 
dokładnego wykazu prac z dokumentami potwierdzającymi wykonanie 
tych prac w miejscowościach, których nazwy pojawiły się w reportażu 
w Gazecie Gryfińskiej. Dlaczego nie skonsultowano wydatków 
pochodzących ze zwrotu z funduszu sołeckiego z sołtysami z terenów 
gminy Gryfino, pomimo tego, iż takie konsultacje były wcześniej obiecane 
wzorem konsultacji przeprowadzonych w związku ze zwrotem podatku 
za rok 2014? 

815/XXXIII/17  -  mieszkańcy sanatorium Nowe Czarnowo proszą o uzasadnienie 
istniejącego harmonogramu remontu dróg gminnych na terenach wiejskich. 
Na jakiej podstawie został sporządzony i jakie czynniki decydowały  
o kolejności remontu dróg w poszczególnych miejscowościach?  

816/XXXIII/17  – mieszkańcy Nowego Czarnowa z prasy dowiedzieli się, że istniały środki 
finansowe pozostałe z budowy gryfińskiego nabrzeża. Proszę 
o potwierdzenie lub zaprzeczenie takiej informacji, a w przypadku 
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potwierdzenia proszę o pisemne wyjaśnienie, jakie czynniki zadecydowały 
o wyborze tych miejscowości, na terenie których zostały zainwestowane 
ww. środki finansowe?  

817/XXXIII/17  – proszę o informację, dlaczego pomimo realnie istniejącego zagrożenia 
zawalenia się budynku po byłym sanatorium w Nowym Czarnowie 
w pierwszej kolejności nie przeznaczono środków finansowych na tenże 
właśnie cel, który w mniemaniu mieszkańców tej części Nowego 
Czarnowa jest priorytetowy? Czy osoby odpowiedzialne za taki stan rzeczy 
biorą odpowiedzialność również za zdrowie i życie dzieci i młodzieży 
przebywających na terenie gruzowiska niezabezpieczonego przed 
dostępem osób postronnych? 

818/XXXIII/17  – kolejne pytanie podnoszone przez mieszkańców Nowego Czarnowa 
dotyczy kwestii uruchomienia świetlicy wiejskiej na terenie byłego 
sanatorium, powołując się na kolejne ustalenia jakie zapadały na 
zebraniach wiejskich oraz spotkaniach z wiceburmistrzami. W lutym 2016 
wiceburmistrz na spotkaniu wiejskim obiecał udostępnienie jednego  
z pomieszczeń zespołu szkół specjalnych, które mogłoby pełnić funkcję 
świetlicy wiejskiej. Padł wówczas termin kwietnia. W lipcu 2016 r. odbyło 
się kolejne zebranie wiejskie i zapewnienia zostały ponowione. Padały 
kolejne terminy: września później listopada jako terminu uruchomienia 
świetlicy. Wobec braku decyzji na początku grudnia 2016 r. odbyło się 
kolejne spotkanie mieszkańców Nowego Czarnowa, pani sołtys wraz  
z wiceburmistrzem i padły kolejne obietnice i zapewnienia, że do 
uruchomienia świetlicy dojdzie może w styczniu. Na dzisiaj, a jest koniec 
lutego, mieszkańcy Nowego Czarnowa są rozgoryczeni i czują się wręcz 
oszukani, oczekują na podjęcie ostatecznej decyzji.  

819/XXXIII/17  – w imieniu wszystkich sołtysów bardzo proszę o informację, kiedy 
zaplanowano spotkanie burmistrza z sołtysami z terenu naszej gminy? 
Ostatnie takie spotkanie miało miejsce ponad rok temu i mimo 
wcześniejszych obietnic przeprowadzenia cyklicznych spotkań, kolejne 
spotkanie nie odbyło się.  

 
Wiceprzewodniczący Rady Zdzisław Kmieciak 
820/XXXIII/17  – mieszkańcy nowego osiedla w Starych Brynkach zwracają się z prośbą 

o zamontowanie oświetlenia tego terenu przynajmniej w minimalnym 
zakresie. Panują tam egipskie ciemności. Zdajemy sobie sprawę, że osiedle 
w zasadzie dopiero powstaje, proces inwestycyjny trwa, ale potrzeba 
oświetlenia jest niezbędna.  

821/XXXIII/17  – ponawiam interpelację za pośrednictwem urzędu odnośnie budowy 
chodnika przy drodze krajowej nr 31 na odcinku Czepino - piekarnia 
do Gryfina – ul. Pomorska przepompownia. Proszę o przekazanie 
powyższej sprawy do administratora GDDKiA Oddział w Szczecinie. 

822/XXXIII/17  – proszę o wymianę nawierzchni asfaltowej ściernej odcinek Czepino-
Nowe Brynki. Powstały koleiny, tworzą się kałuże, stwarza to 
niebezpieczeństwo użytkowników. To zadanie miało być wykonane przez 
GDDKiA, więc zgłaszam tę sprawę ponownie do GDDKiA Oddział 
Szczecin.  

823/XXXIII/17  – otrzymałem sygnał od mieszkańca Gryfina, który zwraca uwagę na 
bardzo zły stan drzewa tuż obok sądu w Gryfinie przy ul. Grunwaldzkiej. 
Drzewo może stanowić realne zagrożenie dla przechodniów, ponieważ ma 
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bardzo spróchniały pień. Przy silnych wiatrach drzewo może upaść na 
chodnik lub ulicę. Proszę o interwencję odpowiednie instytucje.  

 
Radna Jolanta Witowska 
824/XXXIII/17  - interpeluję w sprawie stanu nawierzchni drogi – rozwidlenie ulic 

Słowiańska, Targowa i Garbarska. Pozimowe uszkodzenia drogi są tak 
rozległe, że droga wygląda jak sito, oczywiste jest, że ten stan wymaga 
naprawy, zagraża użytkownikom drogi. Bardzo proszę o podjecie działań.   

825/XXXIII/17  – interpeluję w sprawie fragmentu ul. Słowiańskiej, wzdłuż tej ulicy jest 
chodnik, część tego chodnika jest wybrukowana, natomiast pozostała 
część, ok. 100 m, jest w fatalnym stanie. Tam nie ma oświetlenia, więc 
w pewnych porach roku jest po prostu niebezpiecznie. 

826/XXXIII/17  – zwracam uwagę na bałagan w okolicy stacji paliw Orlen oraz 
na sąsiadującej nieruchomości. Zalegają tam liście jeszcze nie zgrabione 
z jesieni, gałęzie, śmieci. To niestety nie jest dobra wizytówka dla naszego 
miasta. 

827/XXXIII/17  – nasze miasto jest wręcz masakrycznie zanieczyszczone psimi odchodami. 
Czy my jesteśmy skazani na taki stan? Ustawa o utrzymaniu czystości 
i porządku nakłada na właściciela psa obowiązek sprzątania po nim, 
a na władze gmin utrzymania czystości i porządku miejsc publicznych. 
Jakie działania zamierza pan podjąć, żeby wywiązać się z tego obowiązku? 

 
Radna Małgorzata Wisińska  
828/XXXIII/17  – chciałabym nawiązać do interpelacji radnego Tomasza Namiecińskiego. 

Faktycznie powiat nie dba o pobocza dróg, nie dba o drzewa stojące 
wzdłuż nich, a dla uzupełnienia – cięcia sanitarne można wykonywać przez 
cały rok. Bardzo proszę, żeby zainteresować odpowiednie władze 
w powiecie topolami na drodze Gryfino-Dołgie. 

829/XXXIII/17  – moja interpelacja dotyczy skrzynek energetycznych, jakie zostały  
w sierpniu 2016 r. z funduszu sołeckiego założone w Mielenku Gryfińskim 
i Sobiemyślu. Niestety, do dzisiaj gmina nie podpisała umowy z zakładem 
energetycznym, więc ani nie mamy skrzynek, ani nie możemy korzystać 
z energii elektrycznej na boisku, a zbliża się okres wiosenny 
i najprawdopodobniej zaraz zacznie się coś dziać i prąd będzie potrzebny. 

830/XXXIII/17  – w 2012 r. gmina, czyli poprzedni burmistrz podpisał umowę z PUK 
na sprzątanie ulic gminnych po zimie, czyli oczyszczania ulic nie tylko 
w mieście, ale i na wsiach z zalegającego piachu i błota. Czy nie można by 
było wrócić do tej umowy i zrobić porządek, nie tylko na ulicach 
miejskich, ale i wiejskich.  

831/XXXIII/17  – nie dostałam odpowiedzi na interpelację z listopada, czekam na nią. 
 
Radny Czesław Skonecki 
832/XXXIII/17  – skrzyżowanie ulic 9 Maja – Kolejowa jest dopiero po remoncie, 

porobione są wysepki, ludzie zastanawiają się po co. Są tam trudności  
w pokonaniu tego odcinka – zawracania z ulicy Kolejowej w ulicę 9 Maja. 
Sądzę, że fachowcy ruchu drogowego powinni rozważyć i zmodernizować 
to skrzyżowanie, tak aby można było tam łagodnie poruszać się. 

833/XXXIII/17  – na ul. 9 Maja, po remoncie pasy były malowane chyba tylko wapnem, 
żeby były widocznie przy odbiorze. Po krótkim okresie czasu tych przejść 
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nie ma, są tam przedszkole i szkoła. W zimę nie było możliwe wykonanie 
tego, ale pora już chyba w tym kierunku podjąć czynności.   

834/XXXIII/17  – po ul. Kolejowej poruszał się ciężki sprzęt, przy garażach była 
składowana ziemia, materiały i po tym remoncie pozostał duży bałagan. 
Użytkownicy garaży zwracają się z prośbą, aby ten teren został 
uporządkowany. Gdyby zostało nawiezione jakieś kruszywo, żużel, to 
nawet ludzie są w stanie sami to rozplantować. W tym rejonie też jest 
drzewo, które wymaga pielęgnacji, niedużo czasu zostało, żeby przyciąć te 
gałęzie. Część gałęzi została połamana przez ciężki sprzęt.  

835/XXXIII/17  – do tunelu od strony ulicy Kolejowej przy takich warunkach 
atmosferycznych, jakie były wczoraj, trzeba chyba wejść z parasolem. 
Zadaszenie jest po remoncie, ale są nieszczelności, woda cieknie, ludzie 
omijają kałuże, cały tunel jest zalany. Schody od ulicy Sprzymierzonych 
też wymagają remontu.     

 
Radny Krzysztof Hładki 
836/XXXIII/17  – chciałabym poruszyć temat przejścia dla pieszych przez przejazd 

kolejowy na ul. Armii Krajowej. Jest nowo wybudowane rondo, porządny 
asfalt, ale projektant i zainteresowani urzędnicy, zatwierdzający projekt, 
mieli zbyt mało wyobraźni. Mieszkańcy Górnego Tarasu aby dostać się na 
Dolny Taras, przykładowo do urzędu, muszą dojść najpierw do przejazdu, 
w przypadkach, kiedy nie ma samochodów, przejść swobodnie na drugą 
stronę ulicy, ale kiedy jadą samochody, to niekiedy jest to droga przez 
mękę. Pas pieszy ma około półtora metra i trzeba znowu przejść na drugą 
stronę. Jeżeli samochody nie jadą – a trzeba przyznać, że tam jest duże 
natężenie ruchu samochodów, sam doświadczyłem tego, że było ostre 
hamowanie niejednego samochodu - znowu przejście na drugą stronę ulicy, 
kilkanaście metrów trzeba wrócić i dopiero poprzez stare schody iść 
przykładowo do urzędu miasta. Oczywiście, że to jest teren PKP, 
burmistrza proszę  jedynie o interwencję w tej sprawie, z drugiej strony są 
wymalowane po drugiej stronie torów kolejowych skośne pasy, które 
okazuje się, są szersze od przejścia dla pieszych. Tylko na ostatnim 
odcinku od strony Górnego Tarasu przy starej rozdzielni, zawęża się do 
około 1 metra. Jest bardzo proste rozwiązanie – przesunięcie słupa 
szlabanu o 1 metr. Trzeba wystąpić do PKP z taką propozycją, 
to rozwiązuje sytuację, można uruchomić drugi ciąg komunikacyjny ruchu 
pieszego. Proszę o zajęcie się tą sprawą. Zainteresowanych publicystów 
gazety także proszę o wsparcie tej inicjatywy.  

 
Radny Janusz Skrzypiński 
837/XXXIII/17  – proszę o podjęcie działań, mających na celu wycięcie drzew z gatunku 

topole rosnących na pl. Solidarności, którego częścią jest plac zabaw dla 
dzieci. Rosnące drzewa topoli stwarzają zagrożenie dla przebywających na 
tym terenie osób dorosłych i dzieci, z powodu łamiących się przy dużym 
wietrze konarów drzew oraz z powodu pylenia, które występuje w okresie 
letnim, tak, że ci którzy chcą z tego placu skorzystać, omijają go szerokim 
łukiem.    

838/XXXIII/17  – proszę o wykonanie naprawy zapadającej się jezdni na odcinku ok. 3 m 
w części ul. Żołnierzy Wyklętych. Dotychczasowe naprawy nie przyniosły 
oczekiwanego efektu, zapadająca się jezdnia zagraża bezpieczeństwu 
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użytkowników tej jezdni. Proszę, aby podjąć te działania, bo ci, którzy 
poruszają się w kierunku ronda, muszą omijać, uciekając na lewą część 
jezdni.  

839/XXXIII/17  – proszę o dokonanie przeglądu stanu nawierzchni ul. Łokietka. Ta ulica 
była intensywnie użytkowana przy budowie żłobka i powstają tam 
zapadnięcia w polbruku. Jedna taka zapadlina została już usunięta, ale 
proszę o dokonanie przeglądu i usunięcie tych usterek.    

840/XXXIII/17  – proszę o przygotowanie harmonogramu remontów komunalnych 
zasobów mieszkaniowych na terenie gminy Gryfino w perspektywie 10-
letniej i sukcesywnie zwiększanie środków finansowych w budżecie gminy 
na ich remonty i modernizację. Przez wiele lat te budynki nie były 
remontowane i zdajemy sobie  z tego sprawę, że potrzebne na to są bardzo 
duże nakłady, dlatego modelowym rozwiązaniem był opracowany przez 
radę harmonogram budowy i napraw dróg w mieście i gminie Gryfino 
i zwiększenie środków w budżecie gminy. Myślę, że przygotowany taki 
harmonogram i remonty w każdym roku dwóch budynków komunalnych 
w perspektywie 10 lat - byłoby to 20 budynków, ten problem byłby 
na pewno w jakiś sposób zażegnany i rozwiązany. Dotychczas zgłaszałem 
interpelacje dotyczące budynków komunalnych przy ul. Łużyckiej 6, 23, 
32, ale chciałbym też odnieść się do tego artykułu, który ostatnio ukazał się 
w Gazecie Gryfińskiej i pokazuje problem, że infrastruktura mieszkaniowa 
jest zaniedbana. Myślę, że taki harmonogram i działania podejmowane 
przez radę miejską, gwarantujące środki finansowe np. w wysokości 1 mln 
złotych w perspektywie kilkunastu lat, pozwoliły by tą infrastrukturę 
uratować. Proszę burmistrza o podjęcie tych działań. Myślę, że jeśli chodzi 
o harmonogram, to sprawa jest ułatwiona, jest powołany nowy wydział, 
mamy architekta, jest zespół ludzi, który mógłby taki harmonogram 
przygotować. Na pewno by to ułatwiło prace i radzie miejskiej ale też  
i burmistrzowi, bo tych pieniędzy jest mało, ale przykład remontów  
i budowy dróg pokazuje, że sukcesywnie można to robić. Proszę  
o pisemną odpowiedź. Dokumentacja fotograficzna w załączeniu. 

 
Radny Marcin Para 
841/XXXIII/17  – w informacji burmistrza z realizacji działań w okresie międzysesyjnym 

jest napisane, że: „podpisałem umowę pod nazwą budowa miejsca spotkań 
i wypoczynku w rejonie boisk sportowych przy ul. Sportowej w Gryfinie”. 
Nigdzie w BIP nie znalazłem szerszych informacji. Mi wystarczy 
informacja ustna, jaki jest zakres tych prac, co będzie tam przewidziane 
i termin realizacji.  
Następna sprawa dotyczy dokumentacji na remonty chodników wzdłuż 
ulicy Okrężnej, Wyspiańskiego, Żeromskiego, Reymonta w Gryfinie, 
proszę o informację, też ustną, o zakresie tych prac, kosztach 
i przewidywanego terminu wykonania. 

842/XXXIII/17  – pytanie dotyczy rozstrzygniętego już postępowania w zakresie zamówień 
publicznych dot. budowy drogi gminnej ulic Staszica. Limanowskiego  
i Mazurskiej w Gryfinie. Z dokumentacji w BIP wyczytałem kwotę 
przewidzianą przez zamawiającego, czyli przez gminę Gryfino, w budżecie 
mieliśmy przewidzianą kwotę 1.800.000 zł, w wyniku postępowania 
wygrała firma, która zaproponowała oprócz tych kryteriów, które były 
innymi kryteriami niż cena, ale wszyscy wykonawcy mieli takie same – 
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1.440.000 zł. Zakładam, że 360.000 zł pozostanie w tym dziale i będzie 
przeznaczone na remonty dróg, chodników, żeby tych pieniędzy nie 
przenosić z tego działu. Prosiłbym o krótką informację.    

 
Radny Rafał Guga 
843/XXXIII/17  – przy ul. Niepodległości 18 jest budynek administrowany przez 

wspólnotę, za tym budynkiem są garaże, a za nimi jest mały budynek  
z węzłem ciepłowniczym. Mieszkańcy są zaniepokojeni, ponieważ 
pojawiają się różne wieści na temat tego budynku z węzłem 
ciepłowniczym. Ja nie chcąc dywagować, chciałbym zapytać, jakie są 
plany gminy w stosunku do tego budynku z węzłem? Czy ten węzeł będzie 
zachowany czy nie?  

844/XXXIII/17  – dzisiaj padło już kilka uwag na temat drogi krajowej, chciałbym zwrócić 
uwagę, ponieważ zdaję sobie sprawę, że burmistrz na bieżąco monitoruje 
to, co się dzieje na terenie gminy, a jest po wykonaniu na ul. Chrobrego 
świeżego remontu, czyli w okresie pogwarancyjnym. Na ul. Chrobrego, 
także na ul. Szczecińskiej są miejsca, gdzie mimo niewielkich stosunkowo 
opadów zbierają się takie kałuże, które powodują potężne ochlapywanie 
przechodniów. Proszę o przeanalizowanie sytuacji i zwrócenie się do 
GDDKiA o to, żeby ewentualnie w ramach gwarancji to poprawić.  

845/XXXIII/17  – chciałbym się dowiedzieć, co dzieje się z tematem podłączenia kilku 
budynków przy ul. Flisaczej pod sieć kanalizacyjną? To jest sprawa, która 
była w ubiegłym roku szeroko omawiana. Na jakim etapie jest ta sprawa? 

846/XXXIII/17  – dużo się mówi ostatnio w Polsce o zanieczyszczeniu powietrza,  
o smogu, wiem, że na terenie gminy, na terenie miasta są budynki, które są 
ogrzewane piecami. Według niektórych mieszkańców - jeden  
z mieszkańców ul. Kościelnej rozmawiał ze mną na ten temat, jest 
możliwość przyłączenia do sieci ciepłowniczej. Czy gmina w ramach 
szerszej walki ze smogiem czy też próby zapobiegania sytuacji, przyłączy 
budynki w centrum miasta, które w tej chwili są ogrzewane piecami do 
sieci ciepłowniczej? Czy ma jakiś inny plan z tym związany? Czy gmina 
ma jakiś plan na tę „politykę smogową”?  

847/XXXIII/17  – w zeszłym roku gmina zmieniała przebieg ulicy Targowej, dostosowując 
działkę pod inwestora, który tę działkę zakupił. Teraz ulica Targowa ma 
inny przebieg. Niestety, jeden z zakrętów jest bardzo źle wyprofilowany 
i przy mijających się dwóch samochodach może to grozić kraksą. Proszę, 
aby przyjrzeć się tej sprawie.   

 
Radna Jolanta Witowska 
848/XXXIII/17  – nawiązując do interpelacji radnego Gugi odnośnie stanu drogi po 

remoncie, faktycznie, ja również doświadczyłam tego i mieszkańcy także. 
Stan drogi jest taki, że po deszczach, nawet niewielkich opadach, na 
szerokości całego przejścia jest woda, nie można zrobić jednego kroku, 
żeby się przedostać. Woda jest przy przejściu od sklepu pasmanteria – plac 
Barnima, przy sklepie Biedronka w centrum i na ul. Chrobrego tuż przed 
rondem. Jest problem, bo nie można przejść. Już nie mówię, co się dzieje, 
kiedy jadą pojazdy, trzeba się cofać na chodnik, żeby nie zostać 
ochlapanym. 
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Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk 
849/XXXIII/17  – w związku z interpelacją zgłoszoną przez radną Małgorzatę Rubczak 

w imieniu mieszkańców sołectwa Nowe Czarnowo, chciałabym prosić 
o przygotowanie informacji, kiedy odbyły się spotkania z sołtysami w 2016 
r. Z tego, co mi wiadomo, jeśli nie pamięć nie myli, takie spotkania były co 
najmniej dwa, jedno 25 sierpnia dotyczyło funduszu sołeckiego, drugie 
dotyczyło PKS-u. Bardzo proszę, żeby wyjaśnić te wszystkie zapytania, 
o przygotowanie takiej informacji i jednocześnie proszę o potwierdzenie, 
czy sołtysi zapraszani są na każdą sesję oraz jaka jest frekwencja, czy 
otrzymują wszystkie materiały, które są omawiane na sesjach. Bardzo 
proszę o taką rzetelną informację, która wyjaśni tę sytuację.  

 
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn - dziękuję za wyczerpujące, 
godzinne interpelacje. Jak zwykle były ciekawe, w większości dotyczyły spraw dróg 
krajowych, powiatowych. Oczywiście kolejny raz wystąpimy do zarządców dróg w kwestiach 
ich obowiązków - co do wyegzekwowania gwarancji, co do usunięcia kałuż. Zapraszam do 
dalszej współpracy, proszę zgłaszać te sprawy do burmistrza, będziemy wysyłać pisma, 
natomiast chciałbym przypomnieć, że obowiązuje w Polsce kodeks cywilny, obowiązuje 
odpowiedzialność za odcinki powiatowe, właściwi są do tego inni zarządcy niż Burmistrz 
Miasta i Gminy Gryfino i tak naprawdę poza apelowaniem, pisaniem nie mamy żadnych 
możliwości egzekwowania określonego zachowania od właścicieli prywatnych posesji, od 
właścicieli dróg wojewódzkich, krajowych, powiatowych, spółdzielczych. Weźcie to państwo 
pod uwagę i postuluję do was kolejny raz – wiele interpelacji, wiele spraw w zakresie 
działalności radnego jest do osiągnięcia poprzez bezpośrednie zwracanie się do zarządców 
tych jednostek, ale jak zwykle podejdziemy z uwagą do tych kwestii, natomiast nasze 
działania przynoszą niewielki efekt, być może jak radni zamiast apelować do burmistrza będą 
się zwracać do pana starosty, do dróg wojewódzkich, do dróg krajowych, być może sukces 
zostanie osiągnięty. Państwo jesteście często wyborcami tych samorządów, tych osób, które 
prowadzą nadzór nad tymi obiektami. 
 
Ad. IV. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w Gryfinie – DRUK NR 
1/XXXIII. 
 
Radni wraz z projektem uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w Gryfinie otrzymali 
wniosek Towarzystwa Miłośników Historii Ziemi Gryfińskiej o nazwanie ronda imieniem 
Stanisława Rzeszowskiego – załącznik nr 7. 
 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 8 do protokołu. 
 
Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.  
Radny Rafał Guga – chciałbym wyjaśnić, widzę, że pan przewodniczący mojej komisji się 
nie zgłosił, my nie zajęliśmy stanowiska dlatego, że akurat przyszedł pan burmistrz Paweł 
Nikitiński na komisję, wyjaśnił nam pewien scenariusz, który jest dla nas akceptowalny na 
tym etapie, tylko bardzo bym prosił panie burmistrzu, żeby nie doszło do głosowania bez 
wyjaśnienia. 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński – szanowni państwo, 
sprawa jest delikatna, ważna i myślę też, że opinia publiczna oczekuje na przedstawienie jej  
w sposób pełny, pozwoliłem więc sobie wypowiedź prowadzić z mównicy. Ponieważ 
wpłynęły dwa odrębne projekty, a w zasadzie jeden projekt uchwały i trzeba być tutaj 
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precyzyjnym – mamy do czynienia z jednym projektem uchwały, którego pełnomocnikiem 
jest pan Jakub Sieradzki, to jest projekt uchwały zgłoszony w trybie uchwały obywatelskiej. 
Statut gminy Gryfino przewiduje w jaki sposób organy gminy procedują nad projektem 
obywatelskim, statut w tym zakresie jest jednoznaczny, określa precyzyjnie czynności, które 
musi wykonać burmistrz i które musi wykonać rada. Finałem tej procedury jest głosowanie 
dokonywane przez Radę Miejską w Gryfinie. Pozostali wnioskodawcy, czy druga grupa 
wnioskodawców, która złożyła wniosek o nadanie imienia nie skorzystała z tej formuły,  
a więc pozostajemy w zasadach kodeksu postępowania administracyjnego, tym niemniej 
burmistrz po zapoznaniu się ze stanem faktycznym, więc wpłynięciu obywatelskiego projektu 
uchwały i wniosku o nadanie imienia rondu przeprowadził konsultacje miedzy środowiskami, 
które były wnioskodawcami. Wynikiem tych konsultacji i wynikiem rozmów, które były 
prowadzone w obecności pani przewodniczącej, w obecności pana Jakuba Sieradzkiego,  
w obecności pani Katarzyny Figas i mojej skromnej osoby konkluzja z tych ustaleń jest taka, 
że nie nadamy imienia rondu ani zgłaszanego przez jednego wnioskodawcę ani zgłaszanego 
przez drugiego wnioskodawcę. Rodzi się oczywiście pytanie skąd w związku z tym projekt 
uchwały na dzisiejszej sesji. Ważą o tym wyłącznie względy formalne i proceduralne, bo 
także rozpatrywaliśmy prośbę i możliwość wycofania tego projektu uchwały przez 
wnioskodawców, natomiast jest to projekt zgłoszony przez kilkudziesięciu mieszkańców, 
opinie prawne w tym zakresie są jasne, oni musieliby zgodnie potwierdzić taką wolę, stąd też 
dzisiaj ten projekt w ogóle staje, natomiast częścią porozumienia, które zostało zawarte jest 
także wniesienie autopoprawki przez wnioskodawców obywatelskiego projektu uchwały, 
który de facto czyni tę uchwałę bezprzedmiotową. Bardzo chciałem podziękować 
gryfińskiemu stowarzyszeniu patriotycznemu za postawę, za zrozumienie, że możemy 
wspólnie w Gryfinie rozmawiać ze sobą, nawet jeżeli niekiedy różnimy się w poglądach. 
Padło także pytanie, dlaczego burmistrz nie przygotował drugiego projektu uchwały i nie 
skorzystał ze swojego uprawnienia jako organ gminy. Rzeczywiście mógł to zrobić. 
Przypominam, że mogła to zrobić także każda z komisji, mogła to zrobić także grupa radnych, 
nikt z tej propozycji na szczęście nie skorzystał. Mówię „na szczęście” z tego powodu, że nie 
chcielibyśmy konfrontować ze sobą dwóch postaci zasłużonych, zacnych. Każda z nich, 
myślę powszechnie nie budzi zastrzeżeń w zakresie czynienia z nich patronów miejsc 
publicznych, bo zarówno Stanisław Rzeszowski, jak i Rotmistrz Pilecki to są osoby 
niezwykle zasłużone, zacne, godne i z pewnością w Gryfinie znajdą swoje miejsce na stałe. 
Mogę też powiedzieć, że jeżeli chodzi o Stanisława Rzeszowskiego jestem też osobiście 
związany z tą postacią. W moim rodzinnym domu był obecny od kilkudziesięciu lat, mieliśmy 
także pewne zbiory dotyczące twórczości pana Stanisława, więc nie rzecz w wyborze 
pomiędzy postaciami, a w tym, aby nazwy w przestrzeni publicznej były nadawane  
w pewnym konsensusie. Oczywiście równie ważną postacią, bezprecedensową wręcz 
powiedziałbym w swoim zachowaniu i niezwykle bohaterską i którą na pewno też w Gryfinie 
upamiętnimy jest rotmistrz Pilecki. Ciekawe jest również to, bo każdy, kto interesuje się 
odrobinę chociaż historią już wie, że Stanisław Rzeszowski bardzo mocno był związany ze 
środowiskami narodowymi przed wojną i cieszę się bardzo, że ta wiedza jest też przez 
gryfinian upowszechniana i bardzo ciekawa symbolika, która znajduje się choćby  
w umundurowaniu pana Stanisława już po wojnie wskazuje na jego zaangażowanie 
przedwojenne, ale znamy go przede wszystkim z twórczości, z legend, z publikacji, z szeregu 
wydarzeń, których był twórcą, a także publikacji, które po sobie zostawił. Jeśli wysoka rada 
na wniosek burmistrza, który w imieniu pana burmistrza Mieczysława Sawaryn wnoszę,  
a w zasadzie nie jest to wniosek tylko prośba - proszę państwa, abyście pomimo tego, że sam 
jestem wielkim zwolennikiem nadania rotmistrzowi Pileckiemu godnego miejsca w Gryfinie 
odrzucili ten projekt, jeśli tak się stanie, burmistrz wyda zarządzenie w sprawie powołania 
stałego zespołu z wszystkich środowisk, które badają historię regionalną, zajmują się także 
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historią powszechną i tych, które są aktywne w tej przestrzeni w życiu publicznym jako ciało 
doradcze. Nie decydujące, ale ciało doradcze, które będzie miało na celu wypracowanie 
kompromisu i przedstawiania go radzie jako formuły wypracowanej przez gryfinian, bo ja 
wierzę w to, że jako gryfinianie jesteśmy w stanie porozumiewać się ze sobą. Daliśmy temu 
wyraz niejednokrotnie, nazwaliśmy wspólnie na wniosek TMHZG Park Miejski im. 
Stanisławy Siarkiewicz. Ostatnio nadaliśmy rondu imię ks. prałata Jana Palicy. Jest jeszcze co 
najmniej kilka bardzo poważnych postaci życia gryfińskiego, które czekają i zasługują na 
upamiętnienie w miejscu publicznym. Są także ludzie, którzy z historii powszechnej, czy  
z historii narodowej na takie upamiętnienie zasługują. Sądzę, że w spokojnej atmosferze,  
w rozmowie, w poszanowaniu różnic w poglądach jesteśmy w stanie w tym zespole nadawać 
imiona w konsensusie, w spokoju i bez tworzenia alternatywnych projektów uchwał. 
Oczywiście biorąc pod uwagę stan faktyczny i prawny zawsze może się znaleźć wniosek, 
który wpłynie do wysokiej rady, czy to formie projektu obywatelskiego, czy też samego 
wniosku, tego wykluczyć nie można i nikt tego nikomu zabraniać nie chce, ale też formuła 
zespołu będzie otwarta i praktycznie każdy, kto będzie chciał aktywnie w nim pracować na 
pewno będzie mógł to uczynić i będzie do takich prac zapraszany. Raz jeszcze zatem  
w imieniu pana burmistrza proszę także w związku z autopoprawką, którą złożył pan Jakub 
Sieradzki o odrzucenie tego projektu uchwały, co w żaden sposób nie jest głosowaniem 
przeciwko rotmistrzowi Pileckiemu. Jak państwo wiecie, autopoprawka czyni tak naprawdę tę 
uchwałę bezprzedmiotową, ale nie ze względu na bohatera, tylko ze względu na wykreślenie 
określonych zapisów, które czyniłyby tę uchwałę martwą. 
Radny Rafał Guga - panie burmistrzu, cieszę się, że taki scenariusz przyjęto, że unikniemy 
tak naprawdę niepotrzebnego podgrzewania emocji, konfrontacji dwóch postaci, gdzie tak 
naprawdę każdy z nas jest gotowy podnosić rękę za jedną i za drugą postacią z tym, że tutaj 
mam jedną wątpliwość. Jeżeli ten wniosek staje się bezzasadny, a staje się po autopoprawce 
czy my jeszcze musimy go właściwie głosować, bo staje się bezprzedmiotowy prawda? Na 
widowni siedzi pan Krzysztof Wieliński, który jest z TMHZG, nie wiem, czy będzie chciał 
zabrać głos, czy nie. Dlaczego akurat TMHZG, byłem na wystawie, uczestniczyłem gdzieś w 
okolicach  tego procesu decyzyjnego towarzystwa i dlaczego akurat to rondo? Ponieważ tak 
jak w uzasadnieniu jest napisane – pan prof. Stanisław Rzeszowski mieszkał właśnie  
w okolicy, na ulicy Targowej, w budynku, który z resztą do dzisiaj stoi. Dla mnie jest to 
jeszcze bez względu na poglądy polityczne postać wyjątkowa, dlatego, że był nauczycielem 
historii, był postacią bardzo kolorową, natomiast ja 12 lat chodziłem do szkoły, w tym 
średniej, która nosiła imię Aleksandra Omieczyńskiego, z tą szkoła utożsamiam się 
niewątpliwie i to właśnie profesor Rzeszowski był inicjatorem nazwania liceum w parku 
imieniem harcmistrza Aleksandra Omieczyńskiego. To są dla mnie powody, dla których ta 
postać powinna być upamiętniona. Już nie wspomnę o tym, że wiele publikacji, 
przewodników gryfińskich często nie pod swoim nazwiskiem, a więc na pewno jest to osoba 
zasłużona dla budowania tożsamości tego miasta, które nie było polskie, bo o tym też 
powinniśmy pamiętać, że ks. Palica, pani prof. Siarkiewicz, czy prof. Rzeszowski i jeszcze 
wiele postaci, o których pan burmistrz wspomniał, tak naprawdę włączyli to miasto w obręb 
polskości, za co musimy im być po prostu wdzięczni. Jeżeli my dzisiaj nie będziemy tych 
osób upamiętniali, to za kilka lat nikt o tym nie będzie pamiętał.    
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński – szanowni państwo, jeśli 
mogę poprosić, to przenieśmy dyskusję o nadawaniu imion do zespołu, który powołamy. 
Zgadzam się z panem radnym w stu procentach, że postać pana Stanisława Rzeszowskiego na 
takie upamiętnienie zasługuje. Porozumienie, które zawarłem z panią Katarzyną Figas,  
z panem Jakubem Sieradzkim w obecności pani przewodniczącej rady jest takie, że temu 
określonemu rondu nazwy nie nadamy i rozpoczniemy rozmowę ze sobą o wyborach miejsc 
lub nazw instytucji publicznych, które funkcjonują w Gryfinie i zrobimy to spokojnie,  
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w konsensusie, z poszanowaniem poglądów, z poszanowaniem spojrzenia na historię lokalną, 
historię narodową, a być może i historię powszechną i odpowiadając na pańskie pytanie, czy 
mimo wszystko rada winna głosować ten projekt uchwały z autopoprawką po takim wniosku 
to tak, winna go przegłosować dlatego, że tak mówi statut, musi być ta uchwała rozpatrzona. 
Ona ma nieco inne brzmienie, natomiast chciałbym to podkreślić bardzo mocno, bo jest też 
taka próba deprecjonowania tych ustaleń, ja w rozmowie panią Katarzyną Figas, którą 
niezwykle szanuje i w rozmowie z panem Jakubem Sieradzkim nie stosuję pism i nie 
wymieniam się z tymi ludźmi pismami, bo mam do nich zaufanie. Mam też prywatną 
korespondencję od pani Katarzyny Figas wysłaną nawet jeszcze dzisiaj wieczorem w tej 
kwestii, która utwierdza mnie w przekonaniu, że ta formuła jest dobra. Zaufanie jest 
potrzebne i mam nadzieję, że będziemy potrafili je budować w dalszym ciągu. Raz jeszcze  
w imieniu pana burmistrza proszę o odrzucenie tego projektu uchwały po autopoprawce 
wniesionej przez wnioskodawców, ale w żadnej mierze nie jest to i proszę tego tak nie 
poczytywać, jako głosowanie przeciwko rotmistrzowi Pileckiemu. 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk - chciałabym dodać od siebie, że chcę 
potwierdzić słowa burmistrza, że uczestniczyłam w spotkaniu gdzie byli reprezentanci obu 
środowisk. Spotkanie odbywało się w miłej atmosferze, nie było żadnego konfliktu. 
Zaproponowane rozwiązanie takie, jak dzisiaj przedstawiono wysokiej radzie zostało 
odebranie w zrozumieniu i absolutnie bez żadnych konfliktów.  
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
nadania nazwy rondu w Gryfinie – DRUK NR 1/XXXIII. 
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 19 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 17 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały nie głosował  
żaden radny. Głosów przeciwnych było 16, wstrzymujący się - 1. 
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że uchwała nie została podjęta.  
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 9. 
 
Ad. V. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych, 
dotychczasowych gimnazjów oraz klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych  
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gryfino do nowego ustroju 
szkolnego – DRUK NR 2/XXXIII. 
 
Radni na sesji otrzymali informację nt. współczynnika zmianowości w szkołach 
prowadzonych przez gminę Gryfino - załącznik nr 10. 
 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 8 do protokołu. 
 
Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.  
Radny Rafał Guga – chciałem przede wszystkim podziękować panie burmistrzu. Materiał,  
o który prosiłem na komisji został dostarczony. Cieszę się, jest to materiał, który ułatwia 
wiele rzeczy i faktycznie tak, jak pan burmistrz mówił można stwierdzić, że faktycznie w 
najbliższych latach ta zmianowość jest na podobnym poziomie. Oczywiście zawsze można 
gdzieś znaleźć jakiś szczegół, można zobaczyć, że przy maksymalnej zmianowości  
w niektórych latach panie burmistrzu będzie można jeszcze znaleźć rezerwy w Szkole 
Podstawowej nr 3, natomiast bardzo mocno zwiększa się ilość uczniów w Szkole 
Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 2. To jest też może taki sygnał, żeby tutaj 
spróbować jeszcze z czasem poszukać tego rozwiązania. Chciałbym też wyraźnie powiedzieć, 
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że pomysł z przeniesieniem szkoły muzycznej do liceum ogólnokształcącego, nie wiem jaką 
to będzie miało formę nazwy, na dzień dzisiejszy jest to Zespół Szkół Ogólnokształcących też 
jest logicznym rozwiązaniem, bo widzimy po tej zmianowości, że po odejściu oddziałów 
gimnazjalnych tam faktycznie zrobi się odpowiednie miejsce. Ja tylko panie burmistrzu wiem, 
że rozmawialiśmy tez o tym na komisji, mam tylko jedno pytanie, dla mnie dosyć istotne – 
czy zostały o tym projekcie powiadomione, czy ten projekt został przekazany do opinii 
związków zawodowych? Jeżeli tak, to jaka była opinia tych związków zawodowych? 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński – przede wszystkim 
chciałbym podziękować wysokiej radzie, ponieważ miałem przyjemność spotkać się z wami 
na komisjach, nie byłem co prawda na obradach Komisji Rewizyjnej, bo nasze obowiązki 
trochę się wzajemnie rozminęły, natomiast z pozostałymi komisjami się spotkałem. To była 
dobra praca, rozmawialiśmy ze sobą spokojnie, merytorycznie. Myślę, że owoc tych prac jest  
również dobry. Może zacznę od pytanie pana radnego, które dotyczy tak naprawdę procedury 
zmiany obwodów szkolnych, która będzie wyglądała w następujący sposób – ten projekt, 
który państwu przedkładamy jeśli zostanie przez państwa zaopiniowany pozytywnie, trafi 
obligatoryjnie do kuratora oświaty, który w ciągu 21 dni będzie zobowiązany wydać na jego 
temat opinię, a my jako organy jednostki samorządu terytorialnego będziemy musieli się z tą 
opinią zapoznać i liczyć. Jednocześnie zostanie także przesłany ten potencjalnie jeszcze w tej 
chwili, ale mam nadzieję przyjęty przez państwa projekt wszystkim organizacjom 
związkowym do zaopiniowania. Z funkcjonujących na terenie gminy Gryfino organizacji 
związkowych do burmistrza zgłosiła się tylko jedna, czyli Związek Nauczycielstwa 
Polskiego. W dniu wczorajszym sporządziliśmy odpowiedź, w dniu dzisiejszym ta odpowiedź 
powinna do ZNP trafić, informujemy tam o całej procedurze. Chciałbym też bardzo mocno 
podkreślić czym kierowaliśmy się przy wyborze wariantu spośród tych, które rozważaliśmy. 
W sumie rozważaliśmy sześć wariantów funkcjonowania naszych gryfińskich szkół po 
reformie oświaty, wybraliśmy naszym zdaniem optymalny i stało się tak ze względu, 
powiedzmy uczciwie, na próbę i to skuteczną próbę zabezpieczenia, po pierwsze uczniów tak, 
aby warunki nauki dla wszystkich uczniów na terenie gminy były porównywalne, zbliżone, na 
podobnym poziomie, mam tutaj na myśli bazę lokalową i wskaźnik zmianowości, o którym 
mówił pan radny, także potencjalne możliwości i konieczności, a wręcz powiedziałbym 
nakazy dotyczące substancji budynków oświatowych, ale oczywiście braliśmy także pod 
uwagę takie bardzo subtelne rzeczy, które na pierwszy rzut oka przy ocenie systemu oświaty 
nie są widoczne, ponieważ każda zmiana obwodu niesie ze sobą szereg innych zmian  
dotyczących  np. ilości oddziałów w poszczególnych szkołach i nawet jeśli byłaby to ilość 
taka sama, mogłaby skutkować rotacjami w placówkach jeżeli chodzi o nauczycieli i to był 
jeden też z problemów, który bardzo poważnie braliśmy pod uwagę i który ważył na wyborze 
przez nas koncepcji. Oczywiście jeżeli ktoś zapyta – dobrze, ale jest tyle samo dzieci, to 
będzie tyle samo oddziałów, jakie to ma znaczenie? Otóż ma dlatego, że czasami nawet 
piątka, czy szóstka dzieci może zaważyć o tym, że któregoś oddziału nie będzie w zależności 
od tego, w którym miejscu oddział będzie funkcjonował i to był też argument, który braliśmy 
pod uwagę. Jednocześnie braliśmy pod uwagę i to mówię z całą stanowczością, interesy 
pracowników administracji i obsługi, ponieważ jak państwo wiecie na terenie gminy Gryfino 
od zeszłego roku obowiązuje standaryzacja zatrudnienia, która bezpośrednio powiązana jest  
z dwoma wskaźnikami, czyli ilością oddziałów i ilością uczniów. Mamy też określoną ilość 
pracowników i tym aspektem także się kierowaliśmy. Mogę więc z całą odpowiedzialnością 
powiedzieć, że reforma rządowa, która jest prowadzona na terenie państwa w gminie Gryfino 
przejdzie spokojnie bez konsekwencji w zatrudnieniu. Oczywiście nie będzie likwidacji 
żadnej ze szkół. Zmiany, które proponujemy są opisane w projekcie uchwały, one są istotne, 
ale nie bardzo poważne. Bezpieczeństwo uczniów, bezpieczeństwo nauczycieli  
i bezpieczeństwo pracowników jest zachowane. Słowo jeszcze do tej części wypowiedzi pana 
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radnego Gugi, który odnosił się do przeniesienia szkoły muzycznej – tak, od 1 września 
zamierzamy przenieść szkołę muzyczną do budynku liceum także ze względu na potrzeby 
Szkoły Podstawowej nr 2, ale także ze względu na potrzeby szkoły muzycznej, jak również ze 
względu na to, że jedynym faktycznym miejscem, w którym można wybudować w Gryfinie  
w przyszłości amfiteatr jest park miejski. Halę sportową także, ale jeżeli chodzi o amfiteatr do 
plenerowych występów, to analiza planów miejscowych wskazuje, że jedynym praktycznie 
miejscem jest park miejski. Oczywiście macie państwo uprawnienie, mamy wspólnie 
uprawnienie popracować nad tym, żeby wskazać inne potencjalne miejsce, ale myślę, że 
szkole muzycznej w liceum gryfińskim będzie bardzo dobrze, że będzie się mogła rozwijać  
i że nadal będzie ubogacać gryfińskie życie, co czyni w zasadzie od momentu jej podjęcia. 
Radny Zbigniew Kozakiewicz – przejrzałem następne poszczególne lata, mamy tu 
harmonogram, że w szkołach, nie zmieni się zbyt mocno procentowo wielkość, ilość 
młodzieży, uczniów, tak jak było do tej pory, tak zostanie i jedyna zmiana będzie w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących. W tym roku znikną cztery oddziały, to jest około 90 uczniów, na 
drugi rok następne trzy oddziały, czyli w  sumie sześć oddziałów. To związane jest z etatami. 
Jak powstawało gimnazjum to z uczniami przyszli nauczyciele. Na pewno etaty zostaną  
w szkołach podstawowych. Czy to będzie kwestia dyrektorów, nawiązywania kontaktów  
z dyrektorami, żeby nauczyciele mogli uzupełnić swoje etaty? 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński – życie jest bardzo bogate 
i przynosi nowe rozwiązania. Czasami wydaja się one na pierwszy rzut oka bardzo 
niekorzystne, potem czas to weryfikuje, ludzie są mądrzy, potrafią się do zmian dostosować. 
Ja chciałbym pana radnego bardzo mocno uspokoić dlatego, że co do liceum gryfińskiego to 
po pierwsze chciałbym powiedzieć, że gmina Gryfino ma zamiar w dalszym ciągu to zadanie 
prowadzić i artykułuję to jasno – nie będziemy rezygnowali z tego zadania i na tym zakończę. 
Powiem tylko z jakiego m.in. powodu nie zamierzamy zrezygnować - dlatego, że naszą 
ambicją jest w rozsądnym czasie stworzyć system klas sportowych, który będzie połączony 
pomiędzy Szkołą Podstawową nr 3 i gryfińskim liceum. Mamy ambicje stać się takim 
ośrodkiem kształcenia w jednej z dyscyplin sportu, na razie w tej chwili nie powiem w której, 
że będziemy mogli sprowadzać tutaj i zachęcać do kształcenia także młodzież nie tylko  
z powiatu gryfińskiego, ale także z powiatów ościennych i to jest pierwszy aspekt. Drugi 
aspekt, to oczywiście jeśli będą takie przypadki, że nauczyciele nie będą mogli mieć pensum 
w swojej macierzystej placówce, czyli w tym wypadku w liceum będą mieli tworzone 
warunki w innych jednostkach, natomiast ja bym podchodził do tej sprawy, o którą zapytał 
pan radny bardzo spokojnie dlatego, że symulacja, którą mamy nie przewiduje w tej chwili 
żadnych poważniejszych problemów. Oczywiście będzie rocznik, powiedzmy ten podwójny 
rocznik i będziemy musieli się też do tego przygotować, natomiast wiemy także, że w gronie 
nauczycielskim,  mówiąc o tym szeroko, ludzie podejmują bardzo różne decyzje, niektórzy  
z naszych doświadczonych pedagogów udają się na emerytury. Będziemy ten proces bardzo 
wnikliwie analizowali, już go analizujemy biorąc pod uwagę także te niebezpieczeństwa, na 
które zwraca uwagę pan radny. 
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Namieciński – chciałbym zwrócić uwagę, że w tym 
projekcie uchwały nie mamy oferty dla dzieci mających problem z edukacją. Ja na ten temat 
rozmawiałem z panem burmistrzem i pozwoliłem sobie ten problem zdiagnozować. Mamy na 
terenie gminy Gryfino takie dzieci, które chodzą w chwili obecnej do gimnazjum dla 
dorosłych w Szczecinie na ul. Małopolskiej oraz takie dzieci mamy w ośrodku OHP  
w Trzcińsku. Tych dzieci teraz jest kilka, natomiast od razu jest taka prośba do państwa, żeby 
mieć to gdzieś „z tyłu głowy”. Z tego co wiem, to swego czasu w gimnazjum na Górnym 
Tarasie była nawet taka tzw. klasa słabsza. Nie wiadomo co nas czeka w przyszłości, jeżeli 
tych dzieci byłoby kilkanaście, czy kilkadziesiąt, to prośba jest taka, żebyśmy w perspektywie 
nie stwarzali jakiś problemów i żeby dać jakąś alternatywę dla tych dzieci. 
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Radny Rafał Guga – oczywiście panie radny, jak najbardziej. Dlaczego te klasy wcześniej 
powstawały? To są tzw. klasy przysposabiające do zawodu, a teraz w ostatnim okresie po 
prostu nie było wystarczającej ilości chętnych. Co roku taki nabór jest ogłaszany, natomiast 
muszą zadeklarować się rodzice z uczniami. W naszej placówce jest zatrudniona odpowiednia 
kadra, bo jest nauczyciel zawodoznawstwa, także jak najbardziej, tylko jest kwestia 
poszukiwania takich możliwości. Ja się cieszę, bo z panem burmistrzem poruszyliśmy na 
komisji także nauczanie dzieci z orzeczeniami i różne takie wątki. To była naprawdę fajna, 
merytoryczna rozmowa, z której się bardzo cieszę panie burmistrzu, że w końcu tak mogliśmy 
ze sobą porozmawiać. Zabrakło mi tylko tak naprawdę w tym wszystkim jednego, o czym 
mówiłem wcześniej, takiej wcześniejszej pracy jakiegoś może małego zespołu, łącznie ze 
związkami zawodowymi, który mógłby takie głosy, jak przed chwilą radnego Kozakiewicza 
gdzieś uspokoić, bo takie głosy panie burmistrzu się pojawiają, ludzie się po prostu boją, bo 
nie wiedzą co to za sobą będzie niosło. Ja powiem szczerze o liceum za bardzo się nie 
obawiam, ponieważ liceum ma większe możliwości niż szkoła podstawowa, może tak 
modelować, uatrakcyjniać i zmieniać ofertę, że nawet ściągać uczniów spoza granic gminy  
i tak od wielu lat się przecież w Gryfinie działo i może się okazać, że będzie tam chodziło 
więcej uczniów niż nawet wskaźniki zmianowości służą, a jeżeli faktycznie pan burmistrz 
tutaj mówi o klasie sportowej, to jest jak najbardziej logiczne, wskazane rozwiązanie, tylko 
panie burmistrzu prosiłbym nie skupiać się na jednej dyscyplinie, ponieważ mamy tradycje 
przynajmniej w  kilku, ale w dwóch, trzech, czterech iść w tym rozwiązaniu. 
Radny Marcin Para – panie burmistrzu, mam prośbę, o której mówiłem na komisji, my 
jesteśmy w tej komfortowej sytuacji, że możemy na komisjach, nawet dzisiaj na sesji toczyć 
dyskusje, mieć przed oczyma materiał, wiedzieć co z czego wynika, natomiast mieszkańcy 
takiej możliwości nie mają. Ja tę swoją prośbę artykułowałem i mówiłem o tym, czy to w 
wywiadach prasowych, czy w jakiejkolwiek informacji skompilowanej na potrzeby tych 
zmian przygotować co z czego wynika, dlaczego jest tak na przykład, że obwód szkoły 
Podstawowej nr 2 w Gryfinie zostanie zmniejszony, bo dzieci z ul. 11 Listopada zostaną 
przeniesione do Szkoły Podstawowej nr 3 i na pewno z tego tytułu będą rodziły się pytania. 
Wiadomo, że sytuacja w chwili obecnej jest taka, że raczej ludziom trudno się dziwić, każdy 
dba o swój interes i każdy interesuje się swoim podwórkiem, ale my musimy też 
mieszkańcom uświadomić, że chociażby ta zmiana, o której wspomniałem nie dotyczy 
jakiegoś powiedzmy pomysłu, bo burmistrz miał taki pomysł i sobie coś wymyślił, czy 
urzędnicy, tylko to wynika z pewnego ciągu zdarzeń i elementów, o których mówiliśmy, to 
musi być czynnik zmianowości, etaty dla nauczycieli. To z czegoś wynika, to nie jest rzucona 
swobodna, luźna myśl. Tak samo dotyczy to zmian w Szkole Podstawowej nr 1, że ten obwód 
zostanie w pewien sposób zmniejszony, czy zmieniony i dzieci z tych miejscowości, które są 
wymienione w punkcie a) z tych założeń, wyliczeń zostaną przeniesione de facto, to znaczy 
nie przeniesione, bo one zaczną dopiero chodzić do tej szkoły, ale on w porównaniu ze 
stanem obecnym zostanie on zmieniony. Chciałbym, aby pana urzędnicy przygotowali 
informację dlaczego, jakie elementy wpływały na to, że takie decyzje zostały podjęte, aby ta 
informacja była jasna, przejrzysta i czytelna, żeby nie pojawiały się w życiu i w przestrzeni 
publicznej informacje, że Nikitiński, czy Jastrowicz wymyślili sobie, że dzieci z ulicy  
11 Listopada będą chodziły do SP3 i tak zostało postanowione. To z czegoś wynika. My to 
wiemy, bo mówiliśmy o tym na komisjach, rozmawialiśmy o tym szczegółowo i dzisiaj też 
mamy dokument, w którym liczbę klas, oddziałów i ich liczebność można łatwo przeliczyć, 
wynika z takich założeń. To jest element, który później wpływa na etaty nauczycielskie i te 
trzy, czy cztery elementy na siebie wpływają. My musimy brać je wszystkie pod uwagę, 
natomiast tak, jak powiedziałem mieszkańcy, czy też poszczególne osoby, rodzice każdego 
pojedynczego dziecka dbają o dobro swojego dziecka i ich szczególnie szczerze to nie będzie 
interesowało. Czasem ta jakość tej informacji jest przekazywana, nie mówię tutaj o jakości 
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wychodzącej z gminy, w taki, a nie inny sposób i później to jest różnie interpretowane. Dla 
spokojności sumienia wszystkich nas, rodziców i mieszkańców chciałbym, żeby pan taką 
informację przygotował i żeby to było jasne, czytelne i klarowne, że wynika to z takich,  
a takich elementów, a nie jest to taki luźno rzucona koncepcja, luźno rzucona myśl. Będzie 
wszystkim nam z tym lżej. 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński – panie przewodniczący, 
my bardzo chętnie damy zadość pańskiemu oczekiwaniu i przygotujemy taką informację, 
tylko cóż może poradzić organ, który dochowuje staranności na przykład na sytuację, że inny 
organ państwa przyjeżdża sprawdzać byłe władze w zakresie ich dokonań i sprawdza 
dokumenty dotyczące przetargów i postępowań do roku 2014 skoro informacja publiczna 
podawana jest tak, jakby dotyczyło to władz obecnych. Co może zrobić organ w sytuacji, 
kiedy informacja dotycząca porozumienia, które jest zawarte pomiędzy środowiskami 
artykułowana wprost i w rozmowie telefonicznej i w formie pisemnej kończy się 
podważaniem tej informacji? Oczywiście w takiej rzeczywistości, a nie innej funkcjonujemy, 
jak będziemy przygotowywali informacje wytwarzane w urzędzie odpowiedzialność za ich 
podawanie leży zarówno po nas jak i tych, którzy te informacje w przedziwny niekiedy 
sposób przetwarzają, ale jest także forma ogłoszeń, jest także forma artykułów, które nie 
mogą być zmienione w treści, bo często te dowolne treści, które są później publikowane 
deformują rzeczywistość. One nawet jej nie zmieniają, one ją deformują. W związku z tym, 
że pojawiła się taka informacja o tym, że funkcjonariusze CBA są w gminie Gryfino to 
rzeczywiście wszystkie postępowania, czy dochodzenia, które prowadzone są przez CBA 
dotyczą lat do 2014 i chciałbym też, żeby ta informacja w przestrzeni publicznej była jasna, 
czytelna i prosta. Rzeczywiście CBA zatrzymało pracowników, ale w Zespole Elektrowni 
Dolna Odra za łapówki, natomiast tylko miejsca się pomyliły. Rok się zgadza, tylko miejsce 
nie to. Obawiamy się, jak to piszą internauci, o nadzór nad tą firmą. Ja się osobiście obawiam, 
bo się z niej wywodzę, natomiast wracając jeszcze do pańskiej wypowiedzi – nie jesteśmy  
w stanie odpowiadać za kreowanie rzeczywistości, tzw. rzeczywistość nadbudowaną, która 
jest zupełnie inną od tej jaka w istocie jest, ale oczywiście informacje przygotujemy i ją 
rozpowszechnimy panie przewodniczący. 
     
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
projektu dostosowania sieci szkół podstawowych, dotychczasowych gimnazjów oraz klas 
dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych prowadzonych przez 
Gminę Gryfino do nowego ustroju szkolnego – DRUK NR 2/XXXIII. 
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 19 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
18 radnych, przy 1 głosie wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było. 
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że uchwała została podjęta.  
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 11. 
UCHWAŁA NR XXXIII/306/17 stanowi załącznik nr 12. 
 
Przewodnicząca ogłosiła 10-minutową przerwę w obradach. 
Po przerwie Przewodnicząca wznowiła obrady. 
 
Ad. VI. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego programu wspierania rodziny 
w Gminie Gryfino na lata 2017-2019” – DRUK NR 3/XXXIII. 
 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 8 do protokołu. 
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Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał w niej głosu. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
przyjęcia „Gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Gryfino na lata 2017-2019” – 
DRUK NR 3/XXXIII. 
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 18 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
18 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że uchwała została podjęta.  
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 13. 
UCHWAŁA NR XXXIII/307/17 stanowi załącznik nr 14. 
 
Ad. VII. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na rok 2017 – DRUK NR 4/XXXIII. 
 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 8 do protokołu. 
 
Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał w niej głosu. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 – 
DRUK NR 4/XXXIII. 
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 18 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
18 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że uchwała została podjęta.  
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 15. 
UCHWAŁA NR XXXIII/308/17 stanowi załącznik nr 16. 
 
Ad. VIII. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii na lata 2017-2021 – DRUK NR 5/XXXIII 
 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 8 do protokołu. 
 
Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał w niej głosu. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2021 – DRUK NR 
5/XXXIII. 
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 18 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
18 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że uchwała została podjęta.  
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 17. 
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UCHWAŁA NR XXXIII/309/17 stanowi załącznik nr 18. 
 
Ad. IX. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej Gminy 
Gryfino – zakładu budżetowego Centrum Wodne „Laguna” w Gryfinie, do realizacji 
zadania pn. „Budowa łaźni parowej oraz wymiana centrali wentylacyjnej nawiewno-
wywiewnej układu nr 1 basenu sportowego w Centrum Wodnym „Laguna” w Gryfinie 
przy ul. Wodnika 1” – DRUK NR 6/XXXIII (nowa wersja). 
Radni na Komisji Planowania oraz na sesji otrzymali nową wersję projektu uchwały. 
 
Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał w niej głosu. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
wyznaczenia jednostki organizacyjnej Gminy Gryfino – zakładu budżetowego Centrum 
Wodne „Laguna” w Gryfinie, do realizacji zadania pn. „Budowa łaźni parowej oraz wymiana 
centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej układu nr 1 basenu sportowego w Centrum 
Wodnym „Laguna” w Gryfinie przy ul. Wodnika 1” – DRUK NR 6/XXXIII (nowa wersja). 
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 18 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
18 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że uchwała została podjęta.  
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 19. 
UCHWAŁA NR XXXIII/310/17 stanowi załącznik nr 20. 
 
Ad. X. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu 
ustnego nieograniczonego, lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku przy ul. Zygmunta 
Krasińskiego nr 115 w Gryfinie wraz ze sprzedażą udziału w gruncie – DRUK NR 
7/XXXIII. 
 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 8 do protokołu. 
 
Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał w niej głosu. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, lokalu 
mieszkalnego nr 7 w budynku przy ul. Zygmunta Krasińskiego nr 115 w Gryfinie wraz ze 
sprzedażą udziału w gruncie – DRUK NR 7/XXXIII. 
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 18 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
18 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że uchwała została podjęta.  
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 21. 
UCHWAŁA NR XXXIII/311/17 stanowi załącznik nr 22. 
 
Ad. XI. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
bezprzetargowej, części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym 
nr 5 miasta Gryfino – DRUK NR 8/XXXIII. 
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Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 8 do protokołu. 
 
Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał w niej głosu. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, części nieruchomości gruntowej, 
położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino – DRUK NR 8/XXXIII. 
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 18 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
18 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że uchwała została podjęta.  
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 23. 
UCHWAŁA NR XXXIII/312/17 stanowi załącznik nr 24. 
 
Ad. XII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności 
gruntowej przejazdu i przechodu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy 
Gryfino, położonych w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 3 – DRUK NR 9/XXXIII. 
 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 8 do protokołu. 
 
Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał w niej głosu. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu na 
nieruchomościach stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych w Gryfinie w obrębie 
ewidencyjnym nr 3 – DRUK NR 9/XXXIII. 
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 18 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
18 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że uchwała została podjęta.  
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 25. 
UCHWAŁA NR XXXIII/313/17 stanowi załącznik nr 26. 
 
Ad. XIII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Gryfino  
w drodze darowizny od Powiatu Gryfińskiego, nieruchomości gruntowych położonych  
w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 3 – DRUK NR 10/XXXIII. 
 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 8 do protokołu. 
 
Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał w niej głosu. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Gryfino w drodze darowizny od Powiatu 
Gryfińskiego, nieruchomości gruntowych położonych w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 
3 – DRUK NR 10/XXXIII. 
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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 18 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
18 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że uchwała została podjęta.  
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 27. 
UCHWAŁA NR XXXIII/314/17 stanowi załącznik nr 28. 
 
Ad. XIV. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2017 rok – 
DRUK NR 11/XXXIII. 
 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 8 do protokołu. 
 
Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.  
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Namieciński – wyręczę pana Przewodniczącego 
Komisji Budżetu, my do tego druku na Komisji Budżetu zapytaliśmy o koszty związane  
z obsługą prawną itd. i taki dokument jako komisja mamy otrzymać, bo to nie są tylko te 
koszty, które mamy w projekcie tej uchwały, tylko te koszty były znacznie większe. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
zmian budżetu Gminy Gryfino na 2017 rok – DRUK NR 11/XXXIII. 
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 18 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 17 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
17 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że uchwała została podjęta.  
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 29. 
UCHWAŁA NR XXXIII/315/17 stanowi załącznik nr 30. 
 
Ad. XV. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym  
i z wykonania uchwał Rady. 
 
Informacja stanowi załącznik nr 31 do protokołu. 
 
Radni otrzymali informację Burmistrza na skrzynki mailowe oraz w dniu sesji. 
Przewodnicząca Rady zapytała, czy radni zgłaszają uwagi i zapytania do informacji. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Namieciński – realizując zadania z zakresu inwestycji 
w punkcie 2. jest: „Podpisałem umowę na bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych  
w 2017 r.” Z kim gmina podpisała taką umowę? Z PUK-iem, tak? Dziękuję bardzo. 
 
Ad. XVI. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. III. 
 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Tomasz Miler poinformował, że odpowiedzi na 
interpelacje zostaną udzielone pisemnie. 
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Ad. XVII. Wolne wnioski i informacje. 
 
Radni wraz z materiałami na XXXIII sesję otrzymali sprawozdanie z wysokości średnich 
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach  
i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino w 2016 r. – załącznik nr 32. 
 
Przewodnicząca poinformowała, że najbliższa sesja Rady Miejskiej w Gryfinie planowana 
jest na dzień 30 marca 2017 r. 
 
Radna Małgorzata Wisińska - bardzo dobrze, że młodzież się uczy zasad samorządności, 
ale czy Młodzieżowa Rada Miejska nie powinna działać zgodnie ze Statutem Gminy Gryfino? 
Na podstawie informacji prasowych dowiedziałam się, że przewodniczący rady jest także 
przewodniczącym komisji, a nasz statut gminny te dwie funkcje wyklucza. 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk - ale młodzieżowa rada ma swój statut. Nasz 
statut nie obowiązuje młodzieżowej rady i zdaje się, że nie ma takiego wykluczenia w ich 
statucie. 
Radna Małgorzata Wisińska – ale w ustawie o samorządzie gminnym jest napisane, że 
przewodniczący rady nie powinien być przewodniczącym komisji. 
Radny Łukasz Kamiński - ad vocem – ustawa o samorządzie gminnym mówi o możliwości 
powołania młodzieżowej rady miejskiej, która działa na podstawie swojego odrębnego 
statutu, więc nie jest to unormowane przepisami prawa państwowego. 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk - chciałabym przypomnieć, że po sesji mamy 
dwa spotkania. 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Tomasz Miler - chciałbym przypomnieć  
o tym, że mamy dwa spotkania informacyjne i zapraszam do pozostania. Jedno z nich będzie 
dotyczyło przepisów dotyczących wycinki drzew, więc tematu bardzo aktualnego i zwracam 
się z gorącą prośbą, zwłaszcza do sołtysów, radnych z obszarów wiejskich, bo naprawdę 
mieszkańcy bardzo często do nas dzwonią w ostatnich dniach, jest duże zamieszanie, 
pracownicy byli na szkoleniu, mają świeże informacje, ważne wydaje mi się, także warto 
zostać i posłuchać chwilę. To będzie kompaktowa, krótka informacja, z krótkim materiałem 
pisemnym tak, żeby każdy mógł się zapoznać i ewentualnie tę informacje dalej do 
mieszkańców przekazać. Drugie spotkanie będzie z firmą Fiege, która dla Zalando prowadzi 
rekrutację i będzie operatorem centrum. Też zachęcam do chwili uwagi. Myślę, że także 
spotkanie potrwa chwilę, będzie możliwość zadawania pytań także proszę, żeby nie 
wychodzić. 
 
Ponieważ nikt więcej nie zabrał głosu, Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk zamknęła 
obrady XXXII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie. 
 
Integralną część protokołu stanowią załączniki:  
 
1. Lista obecności radnych - załącznik nr 1 
2. Lista obecności sołtysów– załącznik nr 2 
3. Lista obecności zaproszonych gości – załącznik nr 3 
4. Porządek obrad sesji – załącznik nr 4 
5. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem zmiany porządku obrad sesji - załącznik  

nr 5 
6. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem protokołu z XXXII sesji - załącznik nr 6 
7. Wniosek Towarzystwa Miłośników Historii Ziemi Gryfińskiej o nazwanie ronda 

imieniem Stanisława Rzeszowskiego – załącznik nr 7 
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8. Stanowiska komisji rady - załącznik nr 8 
9. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie nadania nazwy 

rondu w Gryfinie – załącznik nr 9 
10. Informacja nt. współczynnika zmianowości w szkołach prowadzonych przez gminę 

Gryfino - załącznik nr 10 
11. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie projektu 

dostosowania sieci szkół podstawowych, dotychczasowych gimnazjów oraz klas 
dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych prowadzonych 
przez Gminę Gryfino do nowego ustroju szkolnego – załącznik nr 11 

12. UCHWAŁA NR XXXIII/306/17 stanowi załącznik nr 12 
13. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

„Gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Gryfino na lata 2017-2019” – 
załącznik nr 13 

14. UCHWAŁA NR XXXIII/307/17 - załącznik nr 14 
15. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 – załącznik 
nr 15 

16. UCHWAŁA NR XXXIII/308/17 - załącznik nr 16 
17. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2021 – załącznik nr 17 
18. UCHWAŁA NR XXXIII/309/17 - załącznik nr 18 
19.  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. „Budowa łaźni parowej oraz wymiana 
centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej układu nr 1 basenu sportowego w Centrum 
Wodnym „Laguna” w Gryfinie przy ul. Wodnika 1” – załącznik nr 19 

20. UCHWAŁA NR XXXIII/310/17 - załącznik nr 20 
21. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, lokalu mieszkalnego nr 
7 w budynku przy ul. Zygmunta Krasińskiego nr 115 w Gryfinie wraz ze sprzedażą 
udziału w gruncie – załącznik nr 21 

22. UCHWAŁA NR XXXIII/311/17 - załącznik nr 22 
23. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, części nieruchomości gruntowej, położonej 
w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino – załącznik nr 23 

24. UCHWAŁA NR XXXIII/312/17 - załącznik nr 24 
25. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu na nieruchomościach 
stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym 
nr 3 – załącznik nr 25 

26. UCHWAŁA NR XXXIII/313/17 - załącznik nr 26 
27. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na nabycie przez Gminę Gryfino w drodze darowizny od Powiatu Gryfińskiego, 
nieruchomości gruntowych położonych w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 3 – 
załącznik nr 27 

28. UCHWAŁA NR XXXIII/314/17 - załącznik nr 28 
29. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmian budżetu 

Gminy Gryfino na 2017 rok – załącznik nr 29 
30. UCHWAŁA NR XXXIII/315/17 - załącznik nr 30 
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31. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym  
i z wykonania uchwał Rady - załącznik nr 31  

32. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 
stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę 
Gryfino w 2016 r. – załącznik nr 32. 
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