
PROTOKÓŁ NR VI/15 
z VI sesji Rady Miejskiej w Gryfinie 

w dniu 26 marca 2015 r. 
 
 
 

Sesja rozpoczęła się  o godz. 1000 i trwała do godz. 1240. 
 
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1. 
 
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. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
1/ Otwarcia obrad dokonała Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk, powitała radnych, 
urzędników, sołtysów oraz mieszkańców przybyłych na sesję. Na podstawie listy obecności 
stwierdziła kworum, ponieważ na stan Rady 21 osób w posiedzeniu uczestniczyło 19 radnych.  
Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji i projektami uchwał – 
załącznik nr 4. 
 
Przewodnicząca Rady wraz z Burmistrzem podziękowali za pracę dotychczasowym sołtysom 
sołectw: Pniewa – Mieczysławowi Matuszewskiemu, Wysokiej Gryfińskiej – Bogusławie 
Woźniak, Wirowa – Janinie Tomczyk, Żabnicy – Markowi Miedzakowi,  Żórawek – 
Bogumiłowi Prostakowi. 
Powitano i pogratulowano wyboru nowym sołtysom: sołectwa Pniewo – Pani Agnieszce 
Litwiniuk, sołectwa Wysoka Gryfińska – Panu Marcinowi Jońcy, sołectwa Wirów – 
Robertowi Gorzkiewiczowi, sołectwa Żabnica – Jerzemu Piaseckiemu, sołectwa Żórawki – 
Witoldowi Koczanowi. 
Pogratulowano ponownego wyboru sołtysom: sołectwa Sobieradz – Danucie Świderek, 
sołectwa Steklno – Zofii Krzak, sołectwa Nowe Czarnowo – Urszuli Czapiewskiej, sołectwa 
Wełtyń – Leszkowi Jaremczukowi, sołectwa Chlebowo – Magdalenie Śledzińskiej, sołectwa 
Stare Brynki – Jarosławowi Kardaszowi, sołectwa Żórawki – Dorocie Frelich, sołectwa 
Chwarstnica – Grażynie Bąceli, sołectwa Czepino – Józefowi Zajączkowskiemu, sołectwa 
Sobiemyśl – Teresie Góreckiej – Siei. 
 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński w imieniu Burmistrza poprosił 
o wycofanie z porządku obrad sesji pkt. VI. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 
V/32/15 Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji 
oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Gryfino 
dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Gryfino – DRUKU NR 3/VI. 
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2/ Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poinformowała, że protokół z V sesji był 
wyłożony do wglądu, zapytała czy radni zgłaszają uwagi do protokołu i poddała pod 
głosowanie przyjęcie protokołu z V sesji. 
Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem protokołu z V sesji Rady 
Miejskiej w Gryfinie. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 20 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 19 radnych. 
Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 5. 
 
Przewodnicząca Rady zaproponowała zmianę porządku obrad sesji poprzez wprowadzenie do 
porządku nowego DRUKU Nr 10/VI - w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2015 rok 
po punkcie XII. oraz zdjęcie z porządku obrad pkt. VI. (DRUKU NR 3/VI). 
Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za zaproponowanymi zmianami porządku 
obrad sesji. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 20 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem zmiany porządku obrad głosowało  
19 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
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 zgłosili następujący radni: 
Radny Jacek Kawka 
137/VI/15 – chciałbym odnieść się do dwóch wcześniejszych interpelacji, interpelacji 

w sprawie rady sportu, na którą dostałem odpowiedź. Brakuje mi w tej 
odpowiedzi czy Burmistrz przewiduje utworzenie rady sportu, a jeżeli 
przewiduje, to w jakim terminie? 

138/VI/15 –  co do interpelacji 96/V/15 prosiłem o informację, co pan, panie Burmistrzu, 
osobiście zrobił w trakcie tej delegacji? Z odpowiedzi nie wynika też, czy pan 
tam osobiście był czy też wysłał delegację. Proszę o informację w tej sprawie.  

139/VI/15 –   mieszkańcy Górnego Tarasu zgłaszają prośbę o to, żeby rozwiązać problem 
pojazdów parkujących wzdłuż ulicy Jana Pawła II. Ten problem jest znany, ale 
jak dotąd nikomu nie udało się go rozwiązać, więc proszę o dokonanie analizy 
i naprawę tej sytuacji. 

140/VI/15 – zgłaszam interpelację w sprawie drogi Steklno-Zaborze, która jest 
w katastrofalnym stanie po zimie. Proszę o naprawę nawierzchni tej drogi. 

141/VI/15 –  następna interpelacja dotyczy ul. Flisaczej, tego odcinka, gdzie jest wykonany 
nowy chodnik oraz ulicy Wojska Polskiego, od wiaduktu do skrzyżowania  
z ul. Krasińskiego. Te odcinki nie są wyposażone w kosze na odpady, proszę 
o interwencję w tej sprawie.  

142/VI/15 –  mieszkańcy zgłaszają do mnie problem polegający na tym, że nie mogą zgłosić 
dzieci w wieku przedszkolnym do zerówek w szkołach. Proszę o odpowiedź na 
interpelację w trakcie dzisiejszej sesji, jeśli to będzie oczywiście możliwe, lub 
w najszybszym terminie, kiedy będzie wyznaczony termin na takowe 
zgłoszenie i ile będzie oddziałów tego typu w szkołach na terenie Gminy 
Gryfino.  
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Radny Zenon Trzepacz 
143/VI/15 –  przychodzi do nas wiosna i muszę z przykrością stwierdzić, że obudziły się też 

„demony” w moim środowisku, konkretnie w Daleszewie, które sieją 
nienawiść, niepokój wśród mieszkańców. Chodzi o świetlicę wiejską. 
Tradycyjnie jest taka grupka osób, frustratów, którzy przegrywają zawsze 
wybory i nie mogą się pogodzić z tym, że ktoś inny za nich podejmuje decyzje, 
ale takie są prawa demokracji. Zarzucają mojej skromnej osobie, panu 
Burmistrzowi, że my mamy chyba jakiś interes w tym, że chcemy sprzedać tą 
świetlicę, więc prosiłbym bardzo o jednoznaczne stanowisko Burmistrza, a ja 
byłbym ostatnim człowiekiem na tej ziemi, który podniósłby rękę czy 
przyczyniłby się do tego, żeby tą świetlicę zlikwidować.  

144/VI/15 – na wysokości firmy DAAF w Radziszewie była modernizowana linia 
energetyczna od Gryfina do Kostrzyna i dalej, został wykonany przepust. Ja 
w poprzedniej kadencji interpelowałem, kolejarze tylko ograniczyli się do 
tego, że nasypali trochę kamienia, natomiast ten przepust jest za wąski. 
Wczoraj był dosyć duży pożar, w którym uczestniczyło kilka jednostek 
ratowniczo-gaśniczych. Na wysokości właśnie tej firmy z wielkim trudem 
udało im się wyjechać z tego terenu, natomiast wjazd do następnej akcji jest 
już niemożliwy. Prosiłbym, żeby tą sprawę potraktować bardzo poważnie, 
ponieważ DAAF jest jedną z większych firm na terenie Radziszewa i również 
poprawia wizerunek naszych miejscowości.  

145/VI/15 –  zgłosili się do mnie mieszkańcy Daleszewa, firmy działające przy  
ul. Sportowej. Burmistrz zna tą ulicę, ona faktycznie jest sportowa, bo żeby 
przez nią przejść to trzeba być dobrym sportowcem, mieć nie lada 
umiejętności, żeby pokonać ten odcinek drogi. Chciałbym prosić Burmistrza  
i Radę, żeby ten problem rozwiązać, bo przymierzają się następni inwestorzy, 
którzy na tym terenie chcą stworzyć własne firmy, więc należałoby pomóc. 

146/VI/15 – w ostatnim czasie mieliśmy kilka wizyt państwa radnych w lokalach 
komunalnych, wiemy w jakim one są stanie, nie są one o najwyższym 
standardzie. Niektóre z państwa spostrzeżeń były zasadne, ja mówię we 
własnym imieniu, nie wypowiadam się w imieniu pana Prezesa, natomiast 
chciałbym również, żeby państwo przy okazji tych wizyt nie tylko powodowali 
to, że my będziemy wydawać większe środki z naszego budżetu, ale również, 
żeby wpływać na tych lokatorów, którzy proszą państwa o pomoc, ażeby oni 
zaczęli spłacać czynsz, bo w niektórych przypadkach to są należności rzędu 
kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu tysięcy. Żebyśmy mieli tą świadomość, że 
czasami ci lokatorzy mogą państwa wprowadzać w błąd. Apeluję o to, jestem 
za, żeby chodzić, szukać takich słabych punktów, ale żebyśmy zachowali  
w tym wszystkim zdrowy rozsądek.  

 
Radny Roland Adamiak 
147/VI/15 –  mieszkańcy zgłaszają problem ze stanem chodnika u zbiegu ulic: Brzozowej 

i Łużyckiej. W tamtym miejscu brakuje płyty chodnikowej, co w istotny 
sposób utrudnia poruszanie się, w związku z tym proszę o podjęcie działań  
w tym zakresie.  

 
Radny Czesław Skonecki 
148/VI/15 –  składam interpelację dotyczącą bezpieczeństwa. Komisja Spraw Społecznych  

i Bezpieczeństwa Publicznego spotkała się z przedstawicielami różnych 
stowarzyszeń i to spotkanie pokazało, w którym miejscu jesteśmy, jeśli chodzi 
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o bezpieczeństwo, o oznakowanie. Osoby zaproszone na komisję przedstawiły 
problematykę ustawiania znaków drogowych i słupów na środku chodnika, 
przecież są ludzie niedowidzący, na wózkach, mający problemy z poruszaniem 
się. Wskazane by było, aby te miejsca, jeśli chodzi o ustawianie znaków, 
doprowadzić do jakiegoś porządku. Takim jednym z miejsc jest skrzyżowanie 
ulicy Iwaszkiewicza w kierunku gimnazjum, na wysokości numeru 40. Na tym 
skrzyżowaniu jest wiele znaków, te znaki poustawiane są na chodniku,  
a jeden ze znaków „zakaz zatrzymywania się i postoju”, pod nim tabliczka: 
„nie dotyczy chodnika” jest gdzieś na wysokości 1,5 m, także wiele osób, żeby 
tam przejść na pewno w nią uderzyło głową. Bardzo proszę o zajęcie  
w tej sprawie stanowiska.  

 
Radna Ewa De La Torre 
149/VI/15  -  chciałabym uzyskać odpowiedź, czy w tym roku jeśli chodzi o zabezpieczenie 

przez gminę miejsc dla dzieci do lat 3 w oddziałach żłobkowych 
w przedszkolach, mamy szansę spełnić oczekiwania mieszkańców co do liczby 
miejsc, które zaspokoiłyby potrzeby? Wiemy z ubiegłego roku, że brakowało 
ok. 70 miejsc. Czy jakikolwiek podmiot niepubliczny zgłosił się do władz 
gminy z propozycją zaspokojenia potrzeb mieszkańców w tej dziedzinie? Czy 
ktokolwiek jest zainteresowany utworzeniem żłobka niepublicznego w naszym 
mieście?  

150/VI/15 –  chciałabym prosić, nie wiem już po raz który, o interwencję władz gminy  
u zarządcy nieruchomości, jaką jest dworzec PKP z prośbą o to, aby winda dla 
osób niepełnosprawnych i matek z wózkami była uruchomiona. Żeby nie była 
tylko atrapą, która jest wiecznie zamknięta, która z różnych powodów, nie 
wiem, czy działa, czy nie działa, czy po prostu ma tylko zdobić, bo tak było  
w projekcie, natomiast niewątpliwie nie pełni funkcji, do których została 
wybudowana.                                 

151/VI/15 –  chciałabym podziękować, za to, że kiedy interpelowałam w sprawie zieleni 
parkowej przy dworcu, ona została w pewnej części uporządkowana przez 
zarządcę, czyli przez PKP i wiem, że pośrednikiem była gmina. Czy nasz park 
musi być tak ubogi, jeżeli chodzi o krzewy, o kwiaty, czy to rzeczywiście musi 
być tylko ciąg komunikacyjny między jedną a drugą ulicą, a nie miejsce 
spacerowe, w którym są jakiekolwiek rośliny ozdobne? 

152/VI/15 –  wracam do tematu, ja już otrzymałam odpowiedź i uważam, że sprawa nie jest 
do końca załatwiona, a może być załatwiona, dotyczy to miejsc do parkowania 
przy sali gimnastycznej przy ul. Łużyckiej, jest to tzw. mała sala 
gimnastyczna. Otrzymałam odpowiedź, że nie ma takiej możliwości, gdyż 
gmina oczekuje na remont drogi krajowej nr 31. Chciałabym zapytać, czy teren 
położony bezpośrednio przed tą salą, to jest ogrodzony teren, gdzie jest, 
owszem, parkan, ale za nim nic nie ma, czy nie mógłby być ten parkan 
zlikwidowany, czy tam nie można byłoby, jeśli to jest działka gminna, 
utworzyć co najmniej kilku miejsc parkingowych? To co się tam dzieje między 
salą gimnastyczną, a drogą krajową nr 31 wtedy, kiedy odbywają się zajęcia 
sportowe, to jest „wolna amerykanka”. Bardzo proszę, aby być może z wizją 
lokalną, przyjrzeć się sprawie możliwości parkowania w rejonie tej sali.            

 
Radny Bogdan Jacek Warda 
153/VI/15 –  już od kilku lat zgłaszam sprawę modernizacji sieci ciepłowniczych zarówno 

w przedszkolach jak i szkołach, gdzie wydaje się ogromne pieniądze na 
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centralne ogrzewanie, gdzie te pieniądze można by było spożytkować na coś 
innego, a przynajmniej nie obniżać dotacji dla jednostek gminnych, czy to 
szkół, czy to przedszkoli, gdzie jedyną możliwością obniżenia temperatury jest 
otwarcie okna. Na pewno tą sprawę zna Burmistrz Sawaryn i bardzo dokładnie 
zna Burmistrz Miler, bo na ten temat też dyskutowaliśmy. Zwracam się do 
Burmistrza Nikitińskiego, który jest odpowiedzialny za oświatę, czy będzie coś 
robione, bo nie ma w zamierzeniach Burmistrza żadnych sygnałów, że takie 
prace będą poczynione, natomiast uważam, że to powinno być zrobione. 
Dzisiaj kiedy mamy możliwości zmiany węzłów i zmiany wszystkiego, co się 
tyczy centralnego ogrzewania, to takie działania powinny być zrobione. Proszę 
o odpowiedź, czy takie prace są przewidywane w szkolnictwie, 
w przedszkolach i we wszystkich jednostkach budżetowych?    

 
Wiceprzewodniczący Rady Zdzisław Kmieciak 
154/VI/15 –  mieszkańcy Czepina, Żabnicy i okolic zwrócili się do mnie z prośbą, aby 

postawić tablice informacyjne o nieśmieceniu przy rzece Regalica, na 
wysokości przedłużenia ul. 1 Maja do Regalicy i w drugim miejscu przy 
Gryfskandzie. Tam przy tej rzece jest wysypisko śmieci. Najprawdopodobniej 
zanieczyszczają ten teren wędkarze. Myślę, że dobrym pomysłem jest 
postawienie pojemników oprócz tych tablic. Należało by to oczyścić 
i sprzątnąć, bo tam przy tej rzece jest niesamowity brud.      

155/VI/15 –  interpeluję w sprawie oczyszczenia rowów melioracyjnych między Czepinem, 
a Żabnicą, od przejazdu kolejowego w kierunku Żabnicy. Zwrócił się do mnie 
mieszkaniec Czepina, tj. ul. Kolejowa 3, byłem w tym miejscu, wygląda to 
bardzo groźnie, bo rowy są zarośnięte. Była przycinka drzew, konary i krzaki 
leżą w rowach. Woda jest na wysokości drogi. Nie ma opadów, ale jak spadnie 
deszcz, to może wypłynąć na drogę. Jest to poważny błąd, że nie są te rowy 
czyszczone. Stojąc przy tej posesji, woda gruntowa podeszła pod drogę, że 
kiedy przejeżdża samochód, to czuję, jakbym był na barce,  pływa to wszystko. 
Tam jest nieprawdopodobne zagrożenie, trzeba się naprawdę natychmiast tym 
zająć. Niech odpowiednie władze, bo to jest droga powiatowa, tym się zajmą. 

156/VI/15 –  przy wjeździe do posesji przy ul. Kolejowej 3 jest zapadnięta droga, jest 
dziura. Dostarczę pani Przewodniczącej zdjęcia tej drogi na płycie DVD.  

157/VI/15 –  proszę o oświetlenie drogi do Starych Brynek. Część mieszkańców 
przemieszcza się piechotą, nie dość, że nie ma poboczy, ta droga jest w ogóle 
nie oświetlona.  

 
Radny Leszek Jaremczuk   
158/VI/15 – w imieniu sołtysów i swoim zwracam się z prośbą o umożliwienie 

bezkolejkowego przyjmowania wpłat z tytułu podatków i opłat za śmieci 
w kasie Urzędu  poprzez wywieszenie odpowiednich informacji. 

 
Radny Marcin Pazik 
159/VI/15 –  w imieniu mieszkańców ul. Asnyka chciałbym podziękować za szybką reakcję 

odnośnie zaprowadzenia porządku przy tej ulicy. Mieszkańcy są bardzo 
zadowoleni, może daleko jest do ideału, ale zaszła poprawa.  

160/VI/15 –  grono mieszkańców zwróciło się do mnie w sprawie ścieżki rowerowej, na 
końcu z lewej strony jest plac, który można by wykorzystać, gdyż nie ma 
żadnych ławek na całej długości. Nie są to duże koszty, a na pewno ułatwi to 
spacery. 
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Radny Piotr Zwoliński    
161/VI/15 –  zgłosili się do mnie mieszkańcy z prośbą o wykonanie w trybie pilnym ok. 60 

mb chodnika łączącego odcinek od ul. Krasińskiego, wzdłuż ul. Asnyka do  
ul. Kochanowskiego. To jest inwestycja poczyniona za rządów poprzedniego 
Burmistrza, na tym odcinku brakuje chodnika. Sprawę proszę potraktować 
jako pilną z uwagi na bezpieczeństwo mieszkańców.    

162/VI/15 –  ponawiam interpelację dotyczącą zamontowania tzw. wyniesionych przejść dla 
pieszych na ul. Jana Pawła II, zaczął się okres wiosenny, za chwilę będzie 
okres letni i już otrzymuję sygnały, że zwolennicy szybkiej jazdy niedługo 
rozpoczną wyścigi. Panie Burmistrzu, nie czekajmy na tragiczne zdarzenia na 
tej ulicy.  

163/VI/15 –  mieszkańcy apelują do Burmistrza o wybudowanie chodnika łączącego  
ul. Żeromskiego z ul. Armii Krajowej. Jest to przejście, które znajduje się 
pomiędzy Przedszkolem nr 5 a prywatnymi posesjami. W tej chwili służy to 
jako publiczna toaleta „pod chmurką”. Myślę, że przy współpracy ze 
Starostwem Powiatowym można wypracować korzystne dla mieszkańców 
rozwiązania. Proszę pochylić się nad tym zagadnieniem. 

 
Radna Małgorzata Wisińska 
164/VI/15 –  interpeluję w sprawie zgłoszonej na poprzedniej sesji interpelacji dotyczącej 

drogi powiatowej Gryfino- Linie. Wydaje mi się, że pan Starosta tamtędy nie 
jeździ, więc nie widzi, jak wyglądają te pobocza, a praktycznie tamta droga 
zagraża bezpieczeństwu, raz przez dziury, a dwa, niestety niszczy samochód, 
bo jeżeli mijają się dwa samochody, to musimy zjechać w krzaki. Myślę, że to 
jest ostatnia pora, żeby uporządkować te pobocza, bo takie rzeczy wykonuje 
się przede wszystkim na wiosnę. Gryfino rozrasta się właśnie w tamtym 
kierunku, powstaje dużo nowych domów, ale nie ma tam żadnego 
oznakowania. Jest to teren zabudowany, a tablica „teren zabudowany” kończy 
się zaraz na Grajdołku za Gryfinem. Tam jest mnóstwo wjazdów i wyjazdów 
dla samochodów i jest to bardzo niebezpieczny odcinek.  

 
Radna Jolanta Witowska 
165/VI/15 –  mieszkańcy wspólnoty mieszkaniowej z ul. Krzywoustego proszą  

o rozwiązanie problemu aut parkujących na chodniku tuż przed wejściem do 
budynku. Są to głównie właściciele samochodów przywożący dzieci do 
przedszkola w pewnych porach dnia, trzy razy dziennie. Jest tam taka 
kumulacja pojazdów, że trudno wejść do budynku. Ja przypomnę, posiadam 
wiadomości, że w poprzedniej kadencji powstał projekt wykonania kilku 
miejsc parkingowych właśnie w tym rejonie. Proszę rozważyć taką możliwość, 
być może ona w jakimś stopniu ten problem rozwiąże.  

 
Przewodnicząca Elżbieta Kasprzyk 
166/VI/15 –  chciałabym ponowić interpelację, na którą dostałam odpowiedź, a dotyczyła 

ona przeglądu dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Gryfino. 
Otrzymałam informację, że środki budżetowe pozwalają na utrzymanie zieleni 
niskiej i wysokiej tylko na terenie miasta i wsi, na pozostałe, czyli te moje 
wnioskowane drogi dojazdowe brakuje środków. Moja interpelacja zmierzała 
do tego, aby w pierwszej kolejności dokonać przeglądu tych dróg,  czyli to nie 
są jeszcze działania, które generują koszty. Wydaje mi się, że powinniśmy 
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oszacować, jakie są potrzeby, aby dobrze zaplanować w budżecie pieniądze na 
kolejne lata. To jest sprawa, w której ja interpeluję kolejny rok, niezwykle 
ważna, bo rolnictwo to bardzo ważny dział w naszej gospodarce, rolnicy to 
przedsiębiorcy, to ludzie tworzący miejsca pracy dla członków swoich rodzin, 
ale również poza tym, w końcu płatnicy i rolnicy muszą mieć możliwość 
dojazdu do swoich miejsc pracy. Proszę o objechanie naszych dróg, zgłoszeniu 
problemu do zarządu dróg powiatowych, bo wiele dróg, to są drogi tej 
kategorii, a następnie dopiero możemy zacząć rozmawiać o kosztach, jakie 
generowało by to zadanie. Myślę, że w wielu przypadkach byłyby to koszty 
niewielkie, bądź w ogóle by ich nie było, dlatego, że mam głosy od rolników, 
że sami bardzo chętnie wykonają ta pracę, ale chcą to zrobić zgodnie z literą 
prawa czyli mając na to zgodę zarządcy i stosowne pozwolenia.  

 
Radny Rafał Guga   
167/VI/15 –  zwrócili się do mnie mieszkańcy ul. Flisaczej, ale tej części ul. Flisaczej, która 

nie stanowi drogi krajowej, tylko prowadzi w kierunku oczyszczalni ścieków. 
Tam w tej chwili trwa intensywna rozbudowa, budują się nowe domy, tych 
domów powstało już przynajmniej kilka, teren jest bardzo zaniedbany  
i mieszkańcy proszą o to, żeby zamontować oświetlenie na tych ulicach, gdyż 
jest tam bardzo ciemno. Po zmroku nie da się tam poruszać, ponieważ drogi są 
w fatalnym stanie.  

168/VI/15 –  chciałbym wzmóc głos pana radnego Kawki i pana radnego Zwolińskiego 
a propos ul. Jana Pawła. Zgłosili się także do mnie mieszkańcy, tak naprawdę 
wyścigi już się zaczęły, w tej chwili jeden pas jest zajęty przez zaparkowane 
samochody, na drugim kierowcy urządzają sobie wyścigi, co stanowi bardzo 
duże zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi poruszających się tam, a przypomnę, 
że wielu mieszkańców Gryfina porusza się tam w celach rekreacyjnych. Proszę 
o to, żeby zainterweniować, by poprawić tam stan bezpieczeństwa.  

169/VI/15 –  ostatnio spotkaliśmy się na zebraniu wiejskim w Żabnicy i pan Burmistrz 
zakomunikował mieszkańcom, że rozpoczęły się prace związane z budową 
tzw. drogi technicznej, prowadzącej bezpośrednio do Gryfskandu, 
z ominięciem dróg przez Żabnicę. Chciałbym dowiedzieć się konkretnie, na 
czym polegają te rozwiązania, jak zaawansowane są rozmowy, kiedy można 
się spodziewać konkretnych działań i kiedy można się spodziewać realizacji  
w celu rozwiązania tego palącego problemu? 

170/VI/15 – droga łącząca Gryfino z Żabnicą, rozpoczynająca się gdzieś w okolicy 
oczyszczalni ścieków, czas pokazał, że jest to jedyna alternatywa dla 
zablokowania ruchu na ul. Pomorskiej. Niestety, tragiczne wydarzenia to 
pokazały. Przejazd tą drogą w okresie natężonego ruchu jest de facto 
niemożliwy, ta droga jest za wąska, ma bardzo ostre zakręty, jest dziurawa, ma 
pousuwane pobocza i w momencie, kiedy by doszło do jakiegokolwiek 
zablokowania ulicy Pomorskiej, to będzie cud, gdy nie dojdzie do kolizji czy 
wypadku. Prosiłbym zwrócić się do powiatu, ponieważ to jest droga 
powiatowa o wspólne rozwiązanie tej sprawy, nią poruszają się przede 
wszystkim mieszkańcy naszej gminy. 

171/VI/15 –  stan bezpieczeństwa dróg w rejonie ulic Mazowieckiej, Śląskiej, Opolskiej, 
Kołłątaja jest zastraszający. W poprzednich latach zdarzały się włamania do 
samochodów, kradzieże, a ostatnio doszło prawdopodobnie do podpalenia 
samochodu, chociaż tak naprawdę wyjaśni to dopiero śledztwo. Jest to na 
uboczu naszego miasta, prosiłbym o to, aby pomyśleć o tym, jak można tam 
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poprawić standardy bezpieczeństwa, z tymże chciałbym zaznaczyć, że 
wysyłanie tam większej ilości patroli straży miejskiej czy policji nie będzie 
wystarczającym działaniem. Kiedyś mieszkańcy dyskutowali o możliwości 
jakiegoś monitoringu, natomiast ja nie będę wkraczał w kompetencje, proszę  
o podjęcie działań w celu poprawy stanu bezpieczeństwa w tym rejonie.  

172/VI/15 – panie Burmistrzu, chciałbym wzmóc głos radnego Skoneckiego, który 
powiedział, że na Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego 
mieliśmy spotkanie z przedstawicielami środowisk osób niepełnosprawnych. 
Spotkanie było bardzo owocne i ciekawe, problemy są bardzo duże, mamy 
debatę w planie pracy Rady Miejskiej w sprawie osób niepełnosprawnych, ale 
mam też pytanie, czy Burmistrz spotkał się z przedstawicielami środowisk 
osób niepełnosprawnych, a jeżeli nie, to czy ma pan takie spotkanie odbyć 
właśnie w tym celu, żeby te wnioski, które my sobie zapisaliśmy, zacząć 
powoli realizować.  

173/VI/15 –  w przedwczorajszym wydaniu Gazety Gryfińskiej ukazał się artykuł o takim 
tytule: „Kolejny dziennikarz w administracji”. Opisuje on przypadek pani 
redaktor jednej z gazet, byłej redaktor, która zatrudniona została w GDK. Czy 
był przeprowadzony konkurs, na czym ma polegać ta współpraca i jaki to 
będzie koszt dla GDK w skali roku? Jaki będzie zakres obowiązków? 

 Pan jest bezpośrednim przełożonym pani Dyrektor, dlatego kieruję to do pana, 
nie śmiałbym zwracać się do pani Dyrektor, żeby pan się nie poczuł urażony. 
A w związku z tym, że dostałem odpowiedź na interpelację, że praca pana 
Korżaka na stanowisku zastępcy dyrektora ma kosztować gminę 85.000 zł, 
trochę przerażają mnie wydatki, które są luźno rzucone.  

 
Radna Małgorzata Rubczak 
174/VI/15 –  interpelacja sołectwa Krzypnica w sprawie poprawy bezpieczeństwa ruchu 

drogowego, w miejscowości Krzypnica znajduje się cmentarz wiejski, 
położony na końcu wioski, brakuje chodnika pomiędzy sklepem a tym 
cmentarzem, na ok. 30 m, piesi poruszają się po prawej stronie nieoświetlonej 
drogi. Proszę, aby położyć ten kawałek chodnika.  

 
Wiceprzewodniczący Rady Zdzisław Kmieciak 
175/VI/15 –  w grudniu zgłaszałem interpelację, na którą nie dostałem odpowiedzi, 

dotyczącą zasuw w chodniku. Wiem, że tym się miał zająć PUK i GDDKiA  
i jest cisza, nie dostałem żadnej odpowiedzi. Rozmawiałem z przedstawicielem 
GDDKiA, który powiedział, że oni nie widzą u siebie winy i uważa, że to PUK 
powinien załatwić, ale nie mam tej odpowiedzi na piśmie. Bardzo proszę  
o załatwienie tej sprawy.                

 
Przewodnicząca Rady ogłosiła 10-minutową przerwę w obradach. 
Po przerwie Przewodnicząca wznowiła obrady. 
 
Ad. IV. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie za rok 
2014 i przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej – DRUK Nr 1/VI. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji do sprawozdania. 
Stanowiska komisji Rady stanowią załącznik nr 8. 
Radni nie zgłosili żadnych uwag i wniosków do sprawozdania. 
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Ad. V. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2014 oraz 
potrzeby związane z realizacją zadań na rok 2015 – DRUK Nr 2/VI. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji do sprawozdania. 
Stanowiska komisji Rady stanowią załącznik nr 8. 
 
Ad. VII. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na remont zabytkowego 
obiektu sakralnego w roku 2015 – DRUK NR 4/VI. 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji Rady stanowią załącznik nr 8. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. 
Radny Jacek Kawka – chciałbym poddać pod rozważenie następującą sprawę – 
wnioskodawca wnioskuje o kwotę 5.000 zł, natomiast potrzebne mu jest na tą inwestycje 
6.000 zł. Jak znamy sytuację gospodarczą parafii rzymsko-katolickich, to wiemy na czym 
polegają jej dochody. Te 1.000 zł to dochody zebrane prawdopodobnie z tacy. Myślę, że 
skoro stać nas na pomaganie innej gminie, to możemy też pomóc naszym mieszkańcom  
i dołożyć ten 1.000 zł tak, aby ciężko zebrane pieniądze posłużyły na inne wydatki celowe, na 
które prawdopodobnie może zabraknąć pieniędzy parafii w Wirowie. Składam wniosek  
o zwiększenie kwoty w uchwale z 5.000 zł na 6.000 zł. 
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn - od pewnego czasu zachęcam 
wszystkich do dotacji prywatnych. Panie Jacku, proszę wziąć przykład z Burmistrza Gminy 
Gryfino i jeśli ma pan chęć do robienia różnego rodzaju donacji to proszę zastanowić się, czy 
ewentualnie we własnym zakresie nie mógłby pan tak szlachetnego gestu wykonać. 
Radna Ewa De La Torre – w tej sprawie mam pytanie do pana radcy prawnego, bo nie mam 
pewności czy parafia złożyła wniosek o 5.000 zł, czy o 6.000 zł. Czy my możemy 
przyznawać większą dotację, niż zażyczył jej sobie wnioskodawca? 
Radca prawny Krzysztof Judek – oczywiście, jeżeli wniosek był o 5.000 zł, to nie można 
dać więcej. 
Wiceprzewodniczący Rady Zdzisław Kmieciak – wczoraj na Komisji Planowania 
omawialiśmy tą kwestię i na komisji była zgoda na 5.000 zł, tak jak wnioskodawca 
wnioskował. Nie można uszczęśliwiać kogoś i jak ktoś chce 5.000 zł dawać mu więcej. 
Wiem, że społeczeństwo również pracuje na rzecz kościoła i oni dają sobie radę. Myślę, że 
kwota 5.000 zł zostanie im przyznana, także nie widzę powodu, żebyśmy dalej debatowali  
w tej kwestii. 
Radny Jacek Kawka – uprawnieniem Rady Miejskiej jest podjęcie takiej uchwały  
w brzmieniu takim, jakim uważa i jaka zostanie przegłosowana. Odpowiadając panu 
Burmistrzowi – ja płacę podatki w naszej gminie, wspieram już jedną parafię jak mogę, ledwo 
wydalam już żeby ją wspierać, trudno mi będzie jeszcze jedną wspierać, ale rozważę to. 
Dziękuję za podpowiedź. 
Radny Marcin Para – ja składam wniosek o pozostawienie dotacji w takiej wysokości,  
w jakiej składał ją wnioskodawca.  
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński – chciałbym zwrócić 
uwagę na jeszcze jeden aspekt, dosyć ważny. Myślę, że państwo radni mają pełną 
świadomość, że obiektów zabytkowych będących jednocześnie obiektami sakralnymi na 
terenie Gminy Gryfino jest mnóstwo i potrzeb jest wiele. Ja chciałbym także podkreślić, że  
w tej konkretnej sprawie spotykaliśmy się jako burmistrzowie z wnioskodawcą i odniosłem 
wrażenie, że wszystkie decyzje zostały podjęte w pełnym konsensusie. Zostaliśmy także 
zapewnieni, że ta pomoc, którą, jeżeli państwo będziecie na tyle łaskawi udzielimy parafii, to 
ta potrzeba konkretna tego obiektu zabytkowego sakralnego będzie w pełni zabezpieczona. 
Czekają kolejne, natomiast środków finansowych mamy tyle, ile mamy w budżecie. Będzie 
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niezwykle trudno nam pogodzić te interesy, ale pracujemy też nad harmonogramem, który nie 
w cyklu jednorocznym, ale w cyklu kadencyjnym będzie roztaczał opiekę nad wszystkimi 
zabytkami. 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk - jestem radną z terenów wiejskich, obserwuję 
proces, jak mieszkańcy włączają się do tego, aby obiekty sakralne były w należytym stanie, 
jak dużo pracy, własnych środków w to wkładają i to nie jest tak, że akurat tylko w tej parafii 
wykonywane są prace. Takie prace są podejmowane praktycznie wszędzie tam, gdzie są 
kościoły i mieszkańcy włączają się i myślę, że są dumni z tego. Jest to również świetny 
proces integracyjny społeczności oraz poczucie takiego przeświadczenia, że dajemy coś od 
siebie. Dobrze, że ta parafia dostanie dotację 5.000 zł zgodnie z wnioskiem, natomiast to, że 
mieszkańcy chcą się w to włączyć, to należy to pochwalić i przyjąć takie działania również  
w innych miejscowościach. 
Radny Roland Adamiak – uważam, że dyskusja jest trochę jałowa, mamy opinię radcy 
prawnego, w związku z tym z uwagi na niemożliwość formalną dopuszczenia tego wniosku, 
składam wniosek o odrzucenie wniosku radnego Kawki. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
przyznania dotacji na remont zabytkowego obiektu sakralnego w roku 2015 – DRUK NR 
4/VI . 
Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 21 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
19 radnych, przy 1 głosie wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było. 
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 10. 
UCHWAŁA NR VI/47/15 stanowi załącznik nr 11. 
  
Ad. VIII. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2015 rok – 
DRUK NR 5/VI. 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji Rady stanowią załącznik nr 8. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję i stwierdziła, że nie ma głosów w dyskusji. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
zmian budżetu Gminy Gryfino na 2015 rok – DRUK NR 5/VI. 
Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 21 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
20 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 12. 
UCHWAŁA NR VI/48/15 stanowi załącznik nr 13. 
         
Ad. IX. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Raciechowice dotacji celowej  
w 2015 r. – DRUK NR 6/VI. 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji Rady stanowią załącznik nr 8. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. 
Radny Rafał Guga – powraca sprawa wsparcia Gminy Raciechowice, która ulega 
powracającym powodziom. Ja przypominam, że nie jest to pierwsza sytuacja, kiedy Gmina 
Gryfino wspiera Gminę Raciechowice. Cała współpraca zaczęła się właśnie od tego 
momentu, że Gmina Gryfino wiele lat temu wsparła tą gminę. Wielokrotnie pan i bliscy panu 
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radni podkreślali na tej sali, co oczywiście jestem wstanie potwierdzić, że Gmina 
Raciechowice jest zarządzana bardzo dobrze, w sposób wyjątkowy. Wiemy też z relacji,  
z doniesień, że państwo byli niedawno w tej gminie, że tam były zgromadzone różne 
środowiska, różne gminy, różni przedstawiciele, więc Gmina Raciechowic na pewno sobie  
z takim problemem jest w stanie poradzić. Trochę półżartem panie Burmistrzu mogę 
odpowiedzieć panu tak, jak pan odpowiedział radnemu Kawce, że zachęcam pana do 
wspierania z prywatnych funduszy takich rzeczy. Pan Burmistrz Nikitiński przed chwilą 
mówił, że mamy bardzo dużo zabytkowych budynków sakralnych na terenie gminy, tylko jest 
niestety szczupłość wydatków, mamy wiele celów na które naprawdę potrzebne są wydatki. 
Na Komisji Spraw Społecznych mieliśmy przedstawicieli Stowarzyszenia na Rzecz Osób  
z Upośledzeniem Umysłowym, ich sytuacja i próba remontu budynku na ul. Szczecińskiej jest 
wręcz dramatyczna. Ja nie jestem przeciwny temu, żeby pomagać innym gminom, natomiast 
uważam, że przede wszystkim powinniśmy zaspokoić potrzeby naszych mieszkańców. Mamy 
dramatyczną sytuację WTZ-ów i czy naprawdę nie mamy ważniejszych celów, które 
konsumowałyby potrzeby naszych mieszkańców, bo ja takie cele widzę. 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński – ponieważ byłem także 
członkiem delegacji, która świadczy o tym fakcie, akurat Burmistrz Sawaryn w przypadku 
pomocy Gminie Raciechowice to wprost jej udzielił w naturze, w zbożu, które trafiło do 
raciechowickich rolników. Sam je przekazywałem w Raciechowicach, więc poświadczam, że 
jest to człowiek, który realnie swoim pieniądzem także wspiera w pomocy, do czego też 
zachęca pozostałych i myślę, że jak mało kto ma do tego mandat wyjątkowo. Głosy, które 
oczywiście są podnoszone i apele mają jakąś wartość, natomiast te, które są podkreślane przez 
realne działania, realne przekazywanie środków finansowych są chyba warte podkreślenia.  
W tamtym roku poprzednia Rada Miejska w Gryfinie udzieliła takiego poparcia, które nie 
zostało skonsumowane. Nie zostało skonsumowane z kilku przyczyn. Dziś wracamy do tej 
sprawy, oczywiście państwo macie głos decydujący w tej sprawie i możecie tej pomocy 
udzielić bądź nie, proszę jednak ten fakt wziąć pod uwagę. Jest nowa kadencja, Rada ma 
oczywiście inny skład, ale jest też wielu radnych, którzy za tą pomocą udzieloną już 
głosowały i sądzę, ze akurat ci radni swoją decyzję podtrzymają, tym bardziej, że my 
wówczas przedstawialiśmy skalę problemów w Gminie Raciechowice, sam też byłem na 
miejscu, rzeczywiście to była skala ogromna. To zboże, które pojechało wówczas do 
Raciechowic z Gminy Gryfino, ja widziałem twarze rolników, którzy otrzymywali to zboże, 
oni byli mieszkańcom Gryfina dozgonnie wdzięczni, bo to był ratunek naprawdę w bardzo 
trudnej chwili, w bardzo trudnym czasie. Przyszedł w odpowiednim momencie od gminy od 
wielu lat zaprzyjaźnionej. Warto przypomnieć, że to gryfinianie podczas imprezy dożynkowej 
dołożyli swój grosz prywatny, w tym także wielu z państwa. Gryfińscy rolnicy - pan 
Szczepanik, pan Olech, pan Sawaryn, pan Jaremczuk, pan Piasecki przekazali zboże naszej 
zaprzyjaźnionej Gminie Raciechowice. Zważywszy oczywiście na nasze liczne potrzeby i na 
to, że nasze osoby niepełnosprawne i wiele innych środowisk i obiekty sakralne obiektywnie 
wymagają olbrzymich pieniędzy, jest też taki czas, kiedy warto się solidaryzować. Mogę 
tylko powiedzieć, że mniejsza budżetowo od nas Gmina Wałcz, która jest także gminą 
partnerską dla Raciechowic, dużo biedniejszą pod względem dochodów własnych, nie uciekła 
od pomocy i nie zasłaniała się obiektywnie trudną sytuacją, w której także się znajduje. 
Szanowni państwo, ja proponuję takie rozwiązanie, oczywiście możecie to państwo 
uwzględnić, bądź nie, żebyśmy wyrazili w głosowaniu swoje stanowisko i albo udzielili tego 
poparcia albo nie udzielili. Wydaje mi się, że rozszerzanie tej dyskusji aczkolwiek możliwe 
nie do końca byłoby właściwe. 
Radny Marcin Para – istnieje taka stara zasada mówiąca o tym, że umów należy 
dotrzymywać. Jest to stara zasada, bardzo dobra, mimo tego, że znajdujemy się w takiej 
sytuacji,  w jakiej się znajdujemy, nie będę wspominał dzięki czyim decyzjom, więc myślę, że 
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należy się ze swojego zobowiązania wywiązać. Zdążyłem w internecie sprawdzić uchwałę  
z 19 sierpnia 2014 r. i akurat radny Rafał Guga głosował wtedy „za”, więc moje pytanie jest 
takie, co się od tego czasu zmieniło w podejściu do tematu? Wszystkie aspekty o których 
kolega powiedział rzeczywiście one mają potwierdzenie w faktach, ale one na ten czas, kiedy 
uchwała była podejmowana wyglądały niemalże w tym samym kształcie. Myślę, że bawienie 
się w jakieś dywagacje, że mamy potrzeby, oczywiście, że mamy potrzeby, ale z pewnych 
umów, które podjęła poprzednia Rada i to jest akurat jedna z nielicznych chwalebnych 
uchwał, trzeba się wywiązać. 
Radny Krzysztof Hładki – oczywiście, że „koszula bliższa ciału” i należy bardzo pilnie 
przyglądać się potrzebom naszych najbliższych mieszkańców Gryfina i w pierwszej 
kolejności pomagać, ale czy możemy także być bezstronni i nie patrzeć wręcz na cierpienia 
innych? Stało się to 6 sierpnia, przeczytam, każdy z radnych dostał te materiały, odnośnie  
Gminy Raciechowice: zerwane trzy mosty (Poznachowice Górne, Krzesławice, Zegartowice), 
uszkodzone 5 mostów (Czesław Dwór, Czesław-Raciechowice, Czesław-Poznachowice 
Górne, Czesław-Krzyworzeka, Kawec-Gruszków), uszkodzone przejazdy przez rzeki  
w dwóch lokalizacjach (k/Cieża Zegartowice, k/Święchowicza Dąbie), podmyta i zerwana 
droga wojewódzka relacji Dobczyce-Kasina Wielka, podmyta i zerwana droga powiatowa 
relacji Dąbie-Szczyrzyc, podmyty Ośrodek Zdrowia w Zegartowicach, zalane Przedszkole  
w Czesławiu wraz z elementami wyposażenia oraz piecem olejowym CO, zalana Szkoła 
Podstawowa i Muzyczna w Czesławiu wraz z elementami wyposażenia, komputerami, 
instrumentami muzycznymi, piecem olejowym, zalane ujęcie wody pitnej i uszkodzenie wału 
przeciwpowodziowego dla przedmiotowego ujęcia, zalane i uszkodzone około 50 domów 
mieszkalnych oraz 30 studni wody pitnej, brak dojazdu do około 10 gospodarstwa 
domowych. Jeżeli ktoś z radnych nie przeczytał tego, polecam zapoznać się i głosować 
zgodnie ze swoim sumieniem. Dla mnie sytuacja jest bardzo czysta. 
Radny Jacek Kawka – Gmina Gryfino musi „zachować twarz”, jak słusznie powiedział pan 
Marcin Para „pacta sunt servanda” – stara łacińska maksyma dobrze porządkuje życie 
społeczne i myślę, że tego trzeba się trzymać. Proponuję zamknąć już dyskusję i przystąpić do 
głosowania w tej sprawie. 
Radny Rafał Guga – dziękuję panu radnemu Hładkiemu, że odczytał to, co zdążyłem już 
wcześniej przeczytać, tak na marginesie, jeżeli aneks jest obowiązującym porozumieniem to 
on zawiera błędy, ponieważ z tego co się orientuję nie ma takiej miejscowości jak Czesław,  
a jest miejscowość Czasław, więc jest już pierwsza sprawa, która budzi wątpliwości. Panie 
radny Krzysztofie Hładki, powiedział pan, czy możemy być obojętni na te wszystkie rzeczy, 
które pan odczytał. Ma pan rację, nie możemy być obojętni. A czy możemy być obojętni na 
to, co dzieje się z budynkiem WTZ na ul. Szczecińskiej? Czy pan ten budynek ostatnio 
odwiedzał, widział? Czy możemy też być na to obojętni? A to dotyczy dzieci i dorosłych 
niepełnosprawnych, którzy są mieszkańcami naszej gminy. Zachęcałbym też do rozważań  
w tym kierunku. Pan radny Para widzę, że jest szczególnie zainteresowany moją osobą, 
przeprowadza śledztwa, tylko nie wiem, czy mam się cieszyć, czy obawiać tego 
zainteresowania. Tak, ja zawsze głosowałem za pomocą dla Gminy Raciechowice, natomiast 
szanowni państwo, po pierwsze, ze zobowiązania nie wywiązała się Gmina Raciechowice. 
Proszę przeczytać sobie uzasadnienie, to Gmina Raciechowice nie dopełniła formalności. 
Jeżeli jej tak zależy na tych pieniądzach, to te formalności powinny zostać dopełnione. Druga 
sprawa, to przecież państwo ciągle powtarzacie, że Gmina Gryfino jest bardzo zadłużona i jej 
sytuacja jest fatalna, a pieniądze tutaj na boki uciekają - 20.000 zł na Raciechowice, 85.000 zł 
na zatrudnienie zastępcy dyrektora ZEAS-u, pensja dla pana który jest koordynatorem 
przeprowadzania święta odzyskania przez Polskę Gryfina, chociaż odzyskanie to jest zła 
nazwa, bo Gryfino wcześniej polskie nie było, to w takim wypadku o co chodzi. Mówimy  
o Gminie Raciechowice właściwie non stop, a ja chciałbym  przypomnieć, że mamy też inne 
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gminy, z którymi współpracujemy. Cała ściana pod fontanną gmin, jakoś nie słychać o tej 
współpracy z innymi, m.in. gminą, z którą współpracowaliśmy była Gmina Sambor na 
Ukrainie, przypomnę, że tam się toczy wojna. Jakoś nie słyszałem, żeby ktoś się tak 
zainteresował. Tak to niestety wygląda, że wy w stosunku do swoich racji jesteście w stanie 
przekonywać i naginać rzeczywistość. Prawda jest taka, że ja bym chciał, żeby najpierw 
zaspokoić potrzeby naszych mieszkańców, później jak najbardziej pomagajmy innym, stąd 
składam wniosek panie Burmistrzu o wycofanie tej uchwały i opracowanie na następną sesję 
uchwały, która przekaże 20.000 zł na remont budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej na  
ul. Szczecińskiej. 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński – chciałbym przypomnieć, 
że proces zadłużania Gminy Gryfino ma dosyć długą historię, która trwa mniej więcej od 
dwunastu lat, szczerze mówiąc taki ostry proces to ostatnie osiem lat i trzeba powiedzieć, że 
ci, którzy do tego doprowadzili rzeczywiście mają w tym zakresie wielki dorobek, olbrzymi,  
z którym musimy się teraz zmagać, ale my sobie z tym dorobkiem naszych poprzedników 
poradzimy. Chciałbym poinformować Wysoką Radę, bo to być może będzie aspekt 
dodatkowy, ważny, otóż analizujemy szereg umów, które są w Urzędzie Miasta i Gminy  
w Gryfinie, tu chciałbym podkreślić postawę pani naczelnik Pluskoty, która już 
wynegocjowała poprzez renegocjacje umowy lepsze warunki niż były do tej pory, za chwilę 
będziemy składali wnioski o umorzenie dwóch pożyczek po wcześniejszej spłacie 
zobowiązań, które uwolnią kolejne środki, podejmujemy czynności, które mają ustabilizować 
sytuację finansową Gminy Gryfino, nie jesteśmy  w tym zakresie bierni. Chciałbym także 
poprosić panią Przewodniczącą, żeby oczywiście poddać pod głosowanie, bo to uprawnienie 
Rady, wniosek pana radnego Gugi. Wydaje mi się jednak, że bardzo przykre dla nas staje się 
prowadzenie dyskusji w dalszym ciągu nad tą sprawą, muszę powiedzieć w imieniu pana 
Burmistrza i swoim własnym, że jeśli wpłyną wnioski dotyczące chociażby Gminy Sambor, 
notabene zapraszamy przedstawicieli Gminy Sambor corocznie do Gryfina i w tym roku  
także dzieci z Ukrainy przyjadą do Gryfina i wydamy na ten cel gryfińskie pieniądze, nie 
będą to małe pieniądze i słusznie. Pozwolę sobie państwu taką krótką relację zdać. Jeżeli 
chodzi o osoby niepełnosprawne, dziś mamy 26 marca i podpisałem już kilkanaście decyzji  
w tym roku dotyczących osób niepełnosprawnych i te pieniądze wprost trafiają do osób 
niepełnosprawnych na rehabilitację, na świadczenie różnego rodzaju wsparcia, którego 
państwo dzięki swojej dobroci w uchwale budżetowej udzielacie w imieniu wszystkich 
mieszkańców. Mógłbym oczywiście mnożyć te wszystkie wydarzenia, natomiast chciałem 
przede wszystkim uspokoić Rad, że pan Burmistrz, służby finansowe, służby organizacyjne 
pracują nad ustabilizowaniem naszej sytuacji. Mamy już w tym zakresie pierwsze sukcesy 
wbrew temu co można też w przestrzeni publicznej odczytać. Oczywiście przyjdzie czas 
sprawozdania za pierwsze półrocze, wówczas te rzeczy będą skwitowane, pokazane, dziś je 
sygnalizuję i chciałbym też zapewnić Wysoką Radę, że ten dwunastoletni okres zadłużenia 
gminy, trudny dla nas i ciężki staramy się uporządkować, a te 20.000 zł dla naszej 
zaprzyjaźnionej Gminy Raciechowice nie spowoduje naszego bankructwa. 
Radny Jacek Kawka – pani Przewodnicząca, mam problem, bo po przyjęciu wniosku pana 
radnego Gugi wytworzy się taka sytuacja, że chciałbym zagłosować za jedną uchwałą i za 
drugą i mam problem, jak to zrobić. Ewentualnie może ją zmodyfikować. 
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Namieciński - drodzy państwo, zachowujmy się 
poważnie, jeżeli poprzednia Rada Miejska w Gryfinie przyjęła uchwałę dotycząca udzielenia 
pomocy Gminie Raciechowice, to teraz nie odwracajmy kota ogonem. Bądźmy poważni,  
a przede wszystkim bądźmy poważni dla swoich partnerów i o to apeluję do wszystkich. My 
możemy teraz tutaj zabierać sobie głos, pokazywać jakimi jesteśmy dobrymi wujkami  
i kierować środki finansowe w inna stronę. Jeżeli chcemy być poważni, jeżeli chcemy, żeby 
poważnie nas traktowano to zachowujmy się poważnie. 
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Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk - drodzy państwo, prosta sprawa, głosujmy  
w końcu ten projekt uchwały,  a nie ciągle przerzucamy się argumentami za i przeciw. 
Radny Rafał Guga – dziękuję pani Przewodnicząca, ale pan Wiceprzewodniczący Tomasz 
Namieciński spóźnił się na sesje i widocznie nie słyszał, a widać też, że nie za bardzo 
uzasadnienie czytał, bo w uzasadnieniu jest napisane, że w związku z niedopełnieniem przez 
Gminę Raciechowice czynności itd. tam jest napisane dlaczego ta pomoc nie została 
udzielona, że to nie z winy Gminy Gryfino, że to nie dotrzymała umowy tak naprawdę Gmina 
Raciechowice, tak na marginesie. Odpowiadając na apel pana radnego Jacka Kawki 
chciałbym zmodyfikować swój wniosek - proszę o ściągnięcie tej uchwały z porządku obrad 
dzisiejszej sesji, a na następną sesję wraz z grupa radnych zgłoszę projekt uchwały 
przekazujący 20.000 zł na remont siedziby WTZ na ul. Szczecińskiej. 
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Namieciński – pani Przewodnicząca, proszę  
o poddanie wniosku pana Gugi pod głosowanie i przejście do głosowania projektu uchwały. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie wniosek radnego Rafała 
Gugi. 
Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem wniosku. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 21 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 2 radnych, przy 
18 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się. 
Przewodnicząca poinformowała, że wniosek nie przeszedł. 
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 14. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
udzielenia Gminie Raciechowice dotacji celowej w 2015 r. – DRUK NR 6/VI. 
Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 21 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
20 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 15. 
UCHWAŁA NR VI/49/15 stanowi załącznik nr 16. 
         
Ad. X. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2015 rok – DRUK  
NR 7/VI. 
Przewodnicząca Rady przedstawiła stanowiska komisji do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji Rady stanowią załącznik nr 8. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. 
Radny Jacek Kawka – cieszę się z tej uchwały, przede wszystkim, że ta dotacja pójdzie na 
cele naprawy wszystkich uszkodzeń w Gminie Raciechowice, a po drugie z tego powodu,  
o którym mówiłem na sesji budżetowej, że nie można ograniczać stypendiów dla uczniów. 
Widzę, że te pieniądze wrócą, bardzo mnie to cieszy. Jestem, zadowolony z tej uchwały  
i będę głosował za. 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński – dziękując za ten głos 
panu radnemu Kawce chciałbym dokonać lekkiego sprostowania. Pieniądze wpłyną 
dodatkowo z dotacji na ten cel, natomiast niestety nie wszystkie instytucje, które są naszymi 
płatnikami płacą na czas i w terminie, w związku z tym, żeby zabezpieczyć te środki 
dokonujemy w tej chwili przesunięć. Szacunek, który został wykonany w tym zakresie jest 
poprawny, natomiast względy, które są poza Gminą Gryfino decydują o tej uchwale. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
zmian budżetu Gminy Gryfino na 2015 rok – DRUK NR 7/VI. 
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Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 21 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
20 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 17. 
UCHWAŁA NR VI/50/15 stanowi załącznik nr 18. 
         
Ad. XI. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za 
pojemnik – DRUK NR 8/VI. 
Przewodnicząca Rady przedstawiła stanowiska komisji do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji Rady stanowią załącznik nr 8. 
 
Radny Zenon Trzepacz – Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego 
wnioskuje o zmianę zasad rozliczania opłat i wprowadzenie zwolnień do końca maja br. Po 
rozmowie z panem Burmistrzem jest taka prośba, żeby ten wniosek ewentualnie 
zmodyfikować i  żeby to było końca czerwca, bo w czerwcu będzie rozstrzygnięcie przetargu. 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński – przysłuchiwaliśmy się 
bardzo uważnie państwa sugestiom, uwagom, oczekiwaniom także. W dniu wczorajszym 
zostało wydane zarządzenie powołujące zespół, który ma opracować szereg aspektów 
dotyczących zmian projektu uchwały związanych także ze zmianą prawa powszechnego, 
analizą zebranych kwot z opłaty śmieciowej i wprowadzenie ewentualnych ulg. Zarządzenie 
jest dostępne i opublikowane w biuletynie informacji publicznej, chcielibyśmy też 
podziękować radnym za zgodę na uczestnictwo w pracach. Termin, który pan Burmistrz 
wyznaczył w zarządzeniu brzmi: nie dłużej niż do 30 czerwca, co nie wyklucza, że prace 
mogą się zakończyć wcześniej, natomiast proszę też zważyć, że gdybyśmy podjęli decyzję 
nieco wcześniej albo gdyby zaistniało ryzyko, że stawki w ciągu roku musielibyśmy zmieniać 
dwukrotnie to byłoby takie myślę, że dla państwa a także i dla nas niezręczne zjawisko, jak 
dwukrotne składanie deklaracji w ciągu roku przez mieszkańców. Tego także chcemy 
uniknąć. 
Radny Jacek Kawka – panie Burmistrzu, niech pan słucha, bo będę pana chwalił. Jestem 
bardzo zadowolony z tego, że ta uchwała wchodzi pod głosowanie na dzisiejszych obradach. 
Ja w tej sprawie zgłosiłem w styczniu interpelację, przed następną sesją dostałem odpowiedź, 
że ten temat będzie poruszony. Dziś jest poruszony, bardzo mnie to cieszy. Do uzasadnienia 
jest dołączona wykładnia autentyczna Ministerstwa Środowiska, zdajecie sobie państwo 
sprawę, że gdybyśmy takiej uchwały nie podjęli o ponownym ustaleniu stawek, byłyby 
problemy dla naszych mieszkańców. Cieszę się, będę głosował za. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik – DRUK NR 8/VI. 
Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 21 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
21 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 19. 
UCHWAŁA NR VI/51/15 stanowi załącznik nr 20. 
         
Ad. XII. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfino w 2015 
roku” – DRUK NR 9/VI. 
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Przewodnicząca Rady przedstawiła stanowiska komisji do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji Rady stanowią załącznik nr 8. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję, zapytała kto z radnych chciałby zabrać głos  
i stwierdziła, że takich głosów nie ma. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Gryfino w 2015 roku” – DRUK NR 9/VI. 
Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 21 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
21 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 21. 
UCHWAŁA NR VI/52/15 stanowi załącznik nr 22. 
 
Ad. XIII. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2015 rok – 
DRUK NR 10/VI. 
Radna Małgorzata Wisińska – wcześniej wycofaliśmy DRUK NR 3/VI o przedszkolu 
niepublicznym, a DRUK NR 10/VI dotyczy chyba dokładnie tego przedszkola. Chodzi  
o przedszkole „Iskierka”. Druk Nr 3 dotyczy tego przedszkola i druk nr 10/VI. 
Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Grzegorz Jastrowicz – niestety tak 
się złożyło, że ja tych uchwał nie przygotowałem, ale z tego co widzę DRUK NR 3/VI, który 
był wycofany dotyczy uchwały mówiącej o formalnoprawnych aspektach udzielania dotacji 
dla niepublicznych przedszkoli, natomiast DRUK NR 10/VI mówi o zmianie klasyfikacji 
budżetowej, m.in. z której będzie udzielana fizycznie ta dotacja. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
zmian budżetu Gminy Gryfino na 2015 rok – DRUK NR 10/VI. 
Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 21 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
20 radnych, przy 1 głosie wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było. 
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 23. 
UCHWAŁA NR VI/53/15 stanowi załącznik nr 24. 
 
Ad. XIV. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym  
i z wykonania uchwał Rady. 
Radni otrzymali informację Burmistrza na skrzynki mailowe 25 marca br. oraz w dniu sesji. 
Informacja stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 
Radni nie zgłosili uwag i zapytań do informacji 
 
Ad. XV. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. III. 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński – chciałbym odpowiedzieć 
na część interpelacji, które były kierowane bezpośrednio do mnie, na te, na które mam 
bezpośrednią wiedzę. Zacznę od świetlicy w Daleszewie. Zwracam się do pana 
Przewodniczącego Zenona Trzepacza – wobec świetlicy w Daleszewie nie ma żadnych złych 
zamiarów, wobec świetlicy w Daleszewie są same dobre zamiary,  w tym m.in. rozszerzenie 
oferty o osoby starsze. Pamiętajmy, ze świetlica w Daleszewie skupia tak naprawdę trzy 
sołectwa: Daleszewo, Radziszewo i Łubnicę i chcemy dyskutować o tym. Ja ostatnio podczas 
rozmowy z sołtysem Kostrzewą, chciałem podziękować panu sołtysowi za konstruktywną 
rozmowę, doszliśmy do przekonania, że o przyszłości świetlicy będziemy rozmawiali 
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wspólnie z udziałem sołtysów trzech miejscowości, z udziałem radnego z tego okręgu 
wyborczego i nic o tej świetlicy bez samych mieszkańców. Nie wykluczamy także 
poszerzonej konsultacji społecznej lub też stworzenia pewnego ciała, które decydowałoby 
doradczo o tym, w którym kierunku ma iść ta świetlica. Ja widzę rozwój świetlicy  
w Daleszewie w najbliższym czasie, a nie jej zamykanie, więc myślę, że tutaj panie 
Przewodniczący uspokajam te nastroje, które płyną z tamtej strony. 
Jeżeli chodzi o obiekty w oświacie, w szczególności jeśli chodzi o zużycie energii cieplnej, 
cena energii cieplnej, którą sprzedaje dostawca ciepła jest zawsze taka sama, różna jest 
natomiast opłata dystrybucyjna za moc zamówioną i za przesył energii i to są stawki 
uzależnione od tego, kto jest właścicielem węzła cieplnego. Rzeczywiście jest tak, że wtedy, 
kiedy właścicielem węzła cieplnego jest odbiorca stawki przesyłowe są niższe, oczywiście 
wówczas też na odbiorcy ciąży obowiązek utrzymania tego węzła cieplnego, armatury, itd. co 
oczywiście można zlecić specjalistycznym firmom, natomiast termika naszych budynków 
biorąc pierwszy z brzegu, czyli chociażby budynek Szkoły Podstawowej nr 1, który jest 
bardzo dobrze zdiagnozowany przez dostawcę to jest zasadniczy problem, z którym musimy 
sobie poradzić. Ja na ostatnim dyżurze w poniedziałek zwracałem też na to uwagę, że my 
będziemy dążyli do zmiany sposobu pobierania energii cieplnej, tzn. nie na zmianę dostawcy, 
tylko na wznoszenie swoich własnych węzłów, być może będzie szansa na pozyskanie w tym 
celu środków zewnętrznych. W przeciwnym wypadku sfinansowanie budowy węzłów we 
wszystkich naszych placówkach, gdzie tych węzłów będących naszą własnością nie ma, na tą 
chwilę przerasta nasze możliwości, ale oczywiście w cyklu wieloletnim to jest 
prawdopodobnie możliwe i my prace w tym zakresie bez wątpienia podejmiemy. 
Chciałbym także odpowiedzieć na kwestię dotyczącą zatrudnienia w GDK, żeby ją rozwiać. 
Myślę, że trzeba na te sprawy odpowiadać wprost, ponieważ tworzy się jakąś atmosferę, być 
może przypadkowo, nie podejrzewam tu o złą wolę, bo z jakiego powodu. Pan Burmistrz 
Sawaryn, ja w swoim pionie i pan Burmistrz Miler stosujemy taką zasadę, że dyrektorzy 
jednostek organizacyjnych posiadają pełną swobodę i mają prawo dokonywać takich decyzji 
personalnych, które uznają za słuszne i właściwe. Na tą chwilę nie dostrzegłem w jednostce 
zarządzanej przez Gryfiński Dom Kultury niczego niewłaściwego, natomiast po tej 
interpelacji i szeregu innych sygnałów, które płyną też z przestrzeni publicznej pochylę się 
nad tym i tutaj dziękuję panu radnemu za przypomnienie, rzeczywiście o powołaniu  
i odwołaniu dyrektora decyduje burmistrz. Jeśli byłyby takie przesłanki, które wskazywałyby 
na to, że będzie musiał skorzystać ze swojego uprawnienia, to korzystając też z głosów 
radnych Rady Miejskiej w Gryfinie być może z takiego uprawnienia kiedyś będzie musiał 
skorzystać. Na tą chwilę my takiej potrzeby nie dostrzegamy. 
Na interpelacje, którą złożył pan radny Jacek Kawka w sprawie przyjęcia do oddziałów 
przedszkolnych chciałem pierwotnie odpowiedzieć ustnie, natomiast chcę być precyzyjny, 
więc odpowiem na tą interpelację pisemnie i postaram się, żeby ona wyszła do pana  
w krótkim czasie tak, żeby te nastroje też uspokoić, bo te sygnały rzeczywiście mogą płynąć, 
tym niemniej uspokajam, sprawa jest pod kontrolą. 
Radny Bogdan Warda – chciałbym odnieść się do odpowiedzi pana Burmistrza. Ona jest 
trochę nie na temat, ja nie o tym mówię, a pan Burmistrz zupełnie o czym innym mówi,  
w związku z tym może spotkamy się po sesji i sobie wyjaśnimy, bo ja nie mówię o cenie 
gigadżula i o cenie mocy zamówionej, tylko o ilości mocy zamówionej i o wykorzystywaniu 
ilości ciepła w szkołach. To są dwie zupełnie różne rzeczy. 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński – dobrze, ja myślę, że to 
jest dobra formuła, żebyśmy się spotkali. Oczywiście moc zamówiona do budynku jest 
związana bezpośrednio z jego termiką i z tym, jakie jest zapotrzebowanie energetyczne. 
Zapotrzebowanie energetyczne dzisiaj w poszczególnych budynkach np. w Szkole 
Podstawowej nr 1 jest takie, a nie inne ze względu na niedocieplone ściany, źle funkcjonującą 
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instalację i opory, które tam występują i wiele innych aspektów, natomiast cena za energię 
jest oczywiście bardzo ważnym aspektem, bo determinuje wynik ekonomiczny na 
potencjalnej zmianie właściciela węzła. To jest proces wieloletni, to się może opłacać, 
widzimy te problemy, dostrzegamy je i będziemy te wieloletnie zaniedbania w oświacie 
systematycznie naprawiać. 
Radna Ewa De La Torre – chciałabym przypomnieć interpelację, którą złożyłam w sprawie 
oddziałów żłobkowych i miejsc w tych oddziałach oraz pytanie, czy zaspokajamy potrzeby  
mieszkańców, tj. rodziców i dzieci co do zabezpieczenia tychże miejsc. Pytałam również o to, 
czy jakikolwiek podmiot niepubliczny jest zainteresowany prowadzeniem na terenie naszej 
gminy tego typu placówki, jak niepubliczny żłobek. 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński – pani radna pozwoli, że 
odpowiem na piśmie. 
 
Ad. XVI. Wolne wnioski i zakończenie sesji. 
Radna Małgorzata Wisińska – jako, że bardzo dużo mieszkańców, bardzo dużo radnych 
skarży się na drogi przede wszystkim powiatowe, czy na przyszłą sesję nie można byłoby 
zaprosić przedstawiciela Powiatu, który potrafiłby odpowiedzieć na nasze wnioski  
i interpelacje sposób konkretny i rzeczowy? 
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn - to jest oczywiście kompetencja 
pani Przewodniczącej, Prezydium Rady i każdego radnego. 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk - postaramy się zaprosić osobę, która będzie nam 
w stanie tutaj odpowiedzieć na wiele spraw. 
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Namieciński – w dniu dzisiejszym nowy sołtys 
sołectwa Wysoka Gryfińska pan Marcin Jońca złożył wniosek który odczytam. Ja oczywiście 
pod tym wnioskiem jako radny się podpisuję i mam nadzieję, że państwo też się podpiszecie. 
Wniosek jest skierowany do pana Burmistrza Mieczysława Sawaryna, do pani 
Przewodniczącej Rady Miejskiej w Gryfinie Elżbiety Kasprzyk i do pani Przewodniczącej 
Komisji Budżetu, Finansów i Aktywności Gospodarczej Ewy De La Torre. Tylko w ramach 
uzupełnienia powiem, że taki wniosek i takie oczekiwania zapadły na zebraniu wiejskim  
w dniu 6 marca, kiedy odbyły się wybory sołtysa w sołectwie Wysoka Gryfińska, na tym 
spotkaniu obecny był Zastępca Burmistrza pan Tomasz Miler. 
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Namieciński odczytał wniosek sołtysa oraz rady sołeckiej 
sołectwa Wysoka Gryfińska z dnia 16.03.2015 r. – załącznik nr 26. 
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Namieciński – mamy lokalnego przedsiębiorcę, który 
deklaruje 50 procent udziału w takim placu zabaw. Wiem, że dla gminy być może w tej 
sytuacji finansowej byłoby to jakieś wyzwanie, ale jest inicjatywa przedsiębiorcy  
i mieszkańców. Myślę, że wspólnie z panią Przewodniczącą, z panem Burmistrzem i z panią 
Przewodnicząca Komisji Budżetu jesteśmy w stanie wygospodarować pozostałe 50 procent. 
Pewnie pan naczelnik będzie wiedział lepiej, ale kwota takiego placu zabaw to jest około 
20.000 zł - 30.000 zł, połowę z tego deklaruje lokalny  przedsiębiorca. 
Radny Łukasz Kamiński - chciałbym zaprosić wszystkich radnych i zebranych tutaj gości 
na IV Gminne Mistrzostwa Pierwsze Pomocy, które odbędą się 17 kwietnia na gryfińskim 
nabrzeżu. W trakcie tych mistrzostw udział wezmą szkoły podstawowe, z których będzie  
7 drużyn, szkoły gimnazjalne, z których będzie 6 drużyn oraz z zespołów szkół 
ponadgimnazjalnych – 6 drużyn. W tym roku będziemy mieli 114 uczestników, to jest 
naprawdę wysoki poziom, co roku podnosimy poprzeczkę. Patronat honorowy objął 
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino oraz Rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego  
w Szczecinie. Dla wszystkich, którzy przyjdą będzie dostępne stanowisko profilaktyczne, na 
którym będzie możliwa nauka, jak uratować drugiego człowieka, jak poprawnie 
przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową, ale także będzie możliwość 
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zarejestrowania się w fundacji DKMS Polska, która walczy z białaczką. Pragnę także 
podziękować Komendantowi Straży Miejskiej, Komendantowi Państwowej Straży Pożarnej, 
Komendantowi Policji w Gryfinie, Prezesowi Oddziału Powiatowego WOPR w Gryfinie oraz 
sędziemu głównemu radnemu Kozakiewiczowi, którzy udzielają bardzo dużego wsparcia 
przy organizacji tej imprezy. Może dla niektórych wydaje się to śmieszna impreza, jak dla 
mnie to jest naprawdę wyczyn, którego podjęliśmy się 4 lata temu, kontynuujemy go  
i podnosimy co roku poprzeczkę. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszam. 
Radna Ewa De La Torre – zainspirowana wnioskiem pani radnej Małgorzaty Wisińskiej  
o to, abyśmy zapytali władze powiatu, jakie mają zamierzenia remontowe co do dróg 
powiatowych na terenie naszej gminy chciałabym jednocześnie prosić o to, żeby przygotować 
informację dla radnych, która zwierałaby następujące dane: dla jakich dróg i ulic na terenie 
Gminy Gryfino zarządcami są: Gmina Gryfino, Powiat Gryfiński, województwo 
zachodniopomorskie i GDDKiA, jakie drogi powiatowe w ciągu ostatnich 12 lat zostały 
przekazane Gminie Gryfino i stała się ona dla dróg powiatowych zarządcą, a także w ciągu 
ostatnich 12 lat jakie drogi powiatowe zostały wyremontowane na terenie naszej gminy przez 
Powiat Gryfiński, jakie drogi powiatowe zostały wyremontowane przez Gminę Gryfino,  
a jakie drogi powiatowe Powiat Gryfiński remontował wspólnie z Gminą Gryfino, a także 
gdybyśmy mieli tu gościć przedstawiciela Powiatu Gryfińskiego to jakie są zamierzenia na 
terenie Gminy Gryfino co do budowy lub remontu dróg powiatowych w okresie obecnej 
kadencji. 
Radny Zbigniew Kozakiewicz – chciałbym złożyć wielkie podziękowanie w imieniu 
mieszkańców ul. Wodnej i ul. Rybackiej za realizację interpelacji zgłoszonej w ubiegłym 
miesiącu w sprawie naprawy tych dróg. Drogi zostały błyskawicznie naprawione, podpisał się 
Wiceburmistrz Tomasz Miler, także składam serdeczne podziękowania. Przypominam, że 
złożyłem trzecią interpelacje i trzecia została błyskawicznie wykonana, także władze idą  
w tym kierunku bardzo dobrze, pochwała dla nich. 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński – szanowni państwo, na 
poprzedniej sesji podjęliście uchwałę intencyjną w sprawie powołania szkoły muzycznej. 
Chciałbym poinformować, że zostało wydane zarządzenie Burmistrza w sprawie 
przeprowadzenia konsultacji społecznych, zarządzenie zostało już opublikowane, są w nim 
wskazane tryby wypowiadania się przez mieszkańców w tej sprawie, łącznie z załącznikiem, 
którym jest ankieta do tych konsultacji. Bardzo proszę, abyście w swoich środowiskach 
rozpropagowali tą ideę, aby ten materiał poglądowy także dla nas i dla was był możliwie 
szeroki.                                                
 
Sołtys sołectwa Gardno Tadeusz Feller dokonał prezentacji fotograficznej szkód na drogach  
i chodnikach w Gardnie oraz sprawców tych szkód. 
 
Sołtys sołectwa Gardno Tadeusz Feller – witam serdecznie państwa. Szanowni państwo, od 
ośmiu lat jestem sołtysem miejscowości Gardno. Wszystkie inwestycje drogowe, praktycznie 
90 procent inwestycji drogowych, które wykonaliśmy na terenie miejscowości Gardno były  
w ostatnich 8 latach. Jedyna inwestycja – chodnik przy szkole, był wykonany na początku 
tego wieku, wszystkie pozostałe to są nowe chodniki z nawierzchniami też dróg 
wewnętrznych dość przyzwoitymi. Co się dzieje? Najmłodszy chodnik ma kilka miesięcy, są 
takie, które mają 2, 3, 5 lat. Chciałem państwu pokazać obraz totalnego zniszczenia, jaki 
odbieramy w miejscowości Gardno. Najsmutniejsze jest to, że nie bardzo ktokolwiek chce 
nam pomóc. Zgłaszamy problem do straży miejskiej, na policję i zero odzewu. Ja pokażę 
państwu, jak to wygląda, prosiłbym władze Gryfina o interwencję. Nie wiem, kto będzie to 
naprawiał, dlatego, że gros tych inwestycji to inwestycje nie na terenach gminnych, natomiast 
odpowiadają za zniszczenia przede wszystkim instytucje związane z Gminą Gryfino. Na to są 
dowody, są dokumenty, są zdjęcia. Panie Burmistrzu, barierki zabezpieczające dzieci przed 
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wyjściem ze szkoły, wyglądają, jak wyglądają, są pogięte, porozbijane przez samochody. 
Jakby dało się coś z tymi barierkami zrobić, bylibyśmy bardzo wdzięczni. Ani to estetyczne 
ani bezpieczne. Tutaj, nie wiem czy to dobrze widać są ślady jeszcze kół, kawałek dalej  
w kępie trawy jest studnia kanalizacyjna i z tym mamy największy problem - samochody 
PUK-u po prostu wjeżdżają na chodnik, przez chodnik, zarywając te chodniki. To jest tylko 
taki drobny jeden przykład, tych przykładów jest znacznie więcej. To jest naprzeciwko szkoły 
akurat, przy posesji nr 2A. Proszę zobaczyć hydrant. Tu bryluje OSP Wełtyń. Czy ci panowie 
nie mają, nawet w przypadku pożaru poboru? Przecież obok jest jezdnia. W czasie akcji mogą 
się zatrzymać, proszę zobaczyć jak to wygląda. Pobierają wodę, to jest sprzed kilku dni, 
uszkodzenie jest jeszcze świeże, świeże są wyłamane obrzeża, tak to wygląda. Na ul. 
Żelisławieckiej przy posesji nr 7 jest też nowy chodnik, ten chodnik ma zaledwie 5 lat, cały 
bok jest zarwany, kierowca PUK-u który skręca, żeby wywieźć śmieci nie bardzo ma chyba 
ochotę się zmieścić w ten wjazd, żeby podjechać i te śmieci wywieźć. To jest sprawa dość już 
odległa, dosłownie w dwa tygodnie po wykonaniu chodników z jednej i z drugiej strony, jest 
to teren na którym mieściła się baza budowy firmy S-3, w czasie wywozu tych potężnych 
elementów beczek zostały właśnie zniszczone chodniki, dalej będą zdjęcia samochodów, 
ponieważ ja również to złapałem, była wtedy policja, straż miejska. Zero odzewu pomimo, że 
zostały zrobione protokóły i ci ludzie, którzy wówczas byli odpowiedzialni za opróżnienie 
tego placu po prostu „umyli ręce”, stali się bezkarni, natomiast myśmy zostali. Dzisiaj 
znajduje się tam jakieś przedsiębiorstwo, ponieważ jest to teren prywatny. Widać, że 
samochody, które obecnie tam wjeżdżają również jeżdżą sobie po chodniku, a wjazd jest 
naprawdę bardzo szeroki. Kolejny przykład, dwa tygodnie po wykonaniu inwestycji, tu jest 
przy kościele fragment, to jest z kolei przy ośrodku zdrowia. Dwa, czy trzy lata temu były 
prowadzone jakieś prace do strefy, „pruto” nam chodniki i wykonawca na zlecenie gminy 
wykonywał jakieś prace. Nie wiem co było robione, co było pociągnięte do strefy. Ja 
wówczas rozmawiałem z panem Naczelnikiem Czosnowskim i bardzo prosiłem, ponieważ 
widzieliśmy jak zostały naprawiane, były „prute” te chodniki, coś pod nimi kładziono, ja 
prosiłem wówczas pana Czosnowskiego, żeby był obecny przy odbiorze, ponieważ 
widzieliśmy, że nieprawidłowo jest na powrót przywracany stan tych chodników. Niestety nie 
doczekałem się zaproszenia na odbiór i nie wiem jak to się stało, natomiast te wszystkie 
uszkodzenia zostały. Tu jest kolejny przykład świeżego śladu sprzed dosłownie 2, 3 dni 
wjazdu samochodu PUK. Przy samych barierkach jest studnia, ale nie staną na ulicy, tylko 
muszą wjeżdżać na chodniki, widać ślady od kół. Tak się kończy przejazd chodnikami przez 
samochody PUK-u - te ciężkie wielotonowe samochody, które oczyszczają studnie 
kanalizacyjne. Na nowy chodnik zostało wydane ponad 20.000 zł z funduszu sołeckiego, sto 
procent, gwarancja skończyła się w listopadzie, interweniowaliśmy u wykonawcy, „wypiął 
się”. W momencie kiedy projektowaliśmy ten chodnik, ponieważ w tym miejscu po prawej 
stronie jest droga asfaltowa – ul. Żelisławiecka, prosiliśmy żeby położyć 3-metrową rurę pod 
tym chodnikiem, ponieważ jest obok studnia i ta woda, mogłaby sobie spokojnie ściekać. 
Interweniowaliśmy już z Tomaszem Namiecińskim we wrześniu, październiku, wykonawca 
poprawił ten kawałek chodnika, a po miesiącu zrobiło się co się zrobiło, sprawa jest 
zgłoszona, o ile wiem to pan Burmistrz Miler zna ten temat. Tak to wygląda  w tej chwili – 
chodnik ma niecałe dwa lata i jest dojściem do placu zabaw. Gdzie był nadzór budowlany  
i kto z fachowców odbierał ten chodnik? Ja się na tym znać nie muszę, nie wiem jaka 
powinna być podbudowa i jak to powinno wytrzymać. Przejdźmy do drugiego katalogu – 
„sprawcy”. Są to samochody osobowe w nieznacznym stopniu, było zgłoszenie do straży 
miejskiej dwa trzy razy przyjechała, parę mandatów się sypnęło. Ja zawsze proszę  
i rozmawiałem ze szkołą, jest droga technologiczna, zebrania w szkole są w godzinach 
popołudniowych, nie ma problemu, żeby te samochody tam parkowały, tam nikt nikogo nie 
wygoni, a nawet gdyby przyjechała straż miejska i z tej drogi próbowała kogoś usunąć, to ja 
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pierwszy będę bronił, ponieważ gdzieś ci ludzie muszą zaparkować, ale na Boga, nie na 
chodnikach, nie na trawnikach. Oczywiście mam numery rejestracyjne tych samochodów, są 
zamazane. To są samochody, które wywoziły właśnie te beczki, z numerami rejestracyjnymi, 
które nam dokonały tych szkód, m.in. przy kościele. One parkowały tam ze dwa dni, 
ponieważ nie mogły się wydostać, trzeba było demontować znaki, ponieważ nie mogły 
wykręcić, te samochody miały długość ponad 80 metrów, można sobie wyobrazić 
kilkunastoosiowe samochody. Tu jest zdjęcie w nocy, kiedy właśnie wyjeżdżali. A to proszę - 
15 września 2014 – pan Prezes Mucha przeprosił za tą sytuację, mówię uczciwie, przeprosił 
mieszkańców Gardna, obiecał, że to się nie powtórzy. To było 15 września, jednocześnie  
w oświadczeniu, które dostałem jest napisane, że samochody są wyposażone w odpowiednią 
długość węży do wszelkiego rodzaju prac. Pytam, co się dzieje, gdzie na wcześniejszych 
zdjęciach pokazuje państwu i dokumentuję, że w dalszym ciągu te samochody wjeżdżają nam 
na chodniki. Poinformowano jednego kierowcę, a pozostałe szambiarki już nie? To chyba 
zemsta pana Prezesa za moją krytykę wobec PUK-u, to jest tylko tak symbolicznie, bo 
potrafią wywieźć śmieci, natomiast pojemniki postawić na środku podjazdu, chociaż 2 metry 
obok jest miejsce dla nich. Natomiast odbieram sygnały panie Burmistrzu od mieszkańców, 
że ludzie mają porobione z klinkieru specjalne boksy, te boksy są poobijane - ul. Pyrzycka 5, 
mogę podać inne adresy. Ludzie mają pretensje, ponieważ boksy są poobijane przez 
nieumiejętne wyciąganie i wkładanie pojemników ze śmieciami. Ja bym bardzo prosił  
o zastanowienie się panie Burmistrzu Miler, nie wiem, czy kogoś wyznaczymy, chętnie się 
umówię, przejdziemy się, zrobimy dokumentację, kto jest właścicielem danej drogi i będę 
bardzo prosił o interwencje w tej sprawie. Jak państwo wiecie to jest dramat. To są nowiutkie 
chodniki. Jeszcze jedna sprawa, dotycząca tablic. Tak wyglądają obecnie. Minęły cztery 
miesiące i pomimo nakazu doprowadzenia tablic do stanu sprzed, kiedy zaczęło się ich 
używać dwa ugrupowania tego nie zrobiły. Jest to KWW Pana Rafała Muchy i KWW SLD. 
To już nie dość, że takerami są setki zszywek powbijane z tej strony, to jeszcze nawet na 
odwrocie – tam, gdzie nie jest to miejsce przeznaczone i gdzie jest tak bardzo twarda 
powierzchnia, że pinezki nie można wbić, natomiast wiadomo, że taker wejdzie. Kto ma to 
teraz wyciągać i jak to wygląda? Nie mówiąc o tym jak te tablice są poniszczone, one są przy 
głównych drogach, to jest wizytówka naszych wsi i żebym nie wiem co robił, żebym nie 
wiem jak starał się o te tablice dbać, składam przy tej okazji wniosek, proszę zobaczyć co robi 
taker, najlepiej na tym fragmencie w prawym rogu, przynajmniej będę wnioskował  
o wymiany tych wkładów, ale nie wiem kto za to zapłaci. Bardzo proszę o zapisanie – cztery 
tablice w Gardnie, wszystkie cztery są w takim lub jeszcze gorszym stanie. Nie chce 
zadrażniać już sytuacji, żeby znowu nie było, ze jest jakaś nagonka na pana Rafała, to jest 
dowód na to, że niestety, ale plakaty tego kandydata były przybijane zszywkami zszywaczami 
tapicerskimi. Tu była interwencja natychmiastowa – pana Jacka powiesili na drzewie pod 
kościołem, ale bardzo szybko zdjęli, natomiast to jest m.in. człowiek, jest to pracownik  
PUK-u odpowiedzialny właśnie za plakatowanie tego terenu, mieszkaniec Wełtynia, którego 
złapałem na gorącym uczynku jak takerem przybijał i to z drugiej strony te plakaty. Tak samo 
Komitet SLD, również te zszywki tapicerskie są. To jest jedna z tablic, gdzie uszkodzenia są 
po kleju, gdzie próbowaliśmy sczyścić klej, tak to się kończy, ponieważ jest to bardzo miękki 
paździerz. Tutaj akurat, wiadomo kto plakatował, ale proszę zobaczyć, wszystko jest 
przypięte pinezkami, nie ma zszywki ani jednej, nie ma takiej możliwości, pilnujemy 
naprawdę tego bardzo. W związku z tym, że jest taka sytuacja, ja jeździłem po wsiach  
w czasie kampanii wyborczej, widziałem jak tablice wyglądają na terenie wszystkich wsi, 
tych tablic mamy około 50, każda z nich kosztowała 1.500 zł. Łatwo policzyć, jaką kwotę 
wydano tylko na tablice informacyjne. Teraz będziemy je wymieniać, czy naprawiać i kto ma 
je naprawiać? Ja bym bardzo prosił i stawiam wniosek, ponieważ zbliżają się kolejne wybory 
prezydenckie, później parlamentarne, żeby uniknąć takiej sytuacji, nie wiem, czy w formie 
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zarządzenia panie Burmistrzu, czy w innej formie opracować regulamin korzystania z tablic. 
Nie wiem, czy wprowadzimy odpłatność dla instytucji pozagminnych, prywatnych, ponieważ 
to nie dzieje się tylko w tym przypadku, ale są również firmy reklamowe. Bardzo proszę  
o opracowanie takiego regulaminu, wnoszę o taki regulamin. Jeżeli zachodzi konieczność 
wnoszenia opłat przez komitety wyborcze po to, żeby było właśnie na naprawę tych tablic, to 
ja bardzo proszę, żeby takie opłaty zostały gdzieś uwzględnione. Dziękuję za uwagę. 
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn - dziękuje panie sołtysie. Od lat 
pan słynie z działalności prospołecznej, ma pan chyba najlepiej udokumentowane drogi 
gryfińskie w swoim zbiorze. Ja tutaj zwrócę się do kolegi radnego Rafała Gugi i do innych 
radnych, bo może pora, żeby pana faktycznie na jakiegoś inspektora w Urzędzie Miasta  
i Gminy zatrudnić i ten problem wreszcie rozwiązać, ale wie pan co się wtedy stanie i jakie 
padną hasła. 
Sołtys sołectwa Gardno Tadeusz Feller – tak. Że kolega Sawaryna. 
Radny Rafał Guga - niech pan konkurs obiecany zrobi, bo na razie z tym problem jest. 
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn - konkurs, ale na co panie radny 
ten konkurs ma być albo na kogo? 
Radny Rafał Guga - to pan powiedział przed chwilą. 
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn - dziękuję. Szanowni państwo, ja 
pana sołtysa zapraszam w następnym tygodniu na spotkanie z tym materiałem, bo to nie jest 
pierwszy sygnał, również pani radna Małgorzata Wisińska sygnalizowała mi podobny 
problem w miejscowości Sobiemyśl, gdzie nasze przedsiębiorstwo wykonuje różnego rodzaju 
przyłącza, a następnie droga nie jest odpowiednio zagęszczona i droga betonowa zamieniła 
się w drogę pofałdowaną, utrudniająca poruszanie się. Te tematy będziemy musieli omówić  
i ja tutaj deklaruję, że będę żądał, aby jeśli są to drogi gminne, zostały przez odpowiedzialne 
przedsiębiorstwo przywrócone do stanu pierwotnego na koszt przedsiębiorstwa, zgodnie  
z ogólną zasadą, że każdy odpowiada za szkody, które wywoła. Panie sołtysie, dziękuję panu 
bardzo, przekazał nam pan wiele informacji, niektóre z tych spraw nie dotyczą Gminy 
Gryfino, ale na pewno będziemy rozmawiali z zarządcami dróg. Barierki przy szkole stojące 
przy drodze wojewódzkiej powinny być przywrócone do odpowiedniego kształtu, proszę pana 
o pomoc i umówimy się w następnym tygodniu na spotkanie. Dziękuję panu bardzo. 
Radny Jacek Kawka – ja nie wiem jaki cel przyświecał panu sołtysowi? Czy chciał jakiejś 
porady, czy pomocy? Ze swojej strony  tak na bieżąco, jak to pooglądałem to nasunęły mi się 
dwie sprawy – po pierwsze wiadomo, że te chodniki nie są do tego, żeby na nie wjeżdżały 
pojazdy, to oczywiste, a więc, żeby je zabezpieczyć w tych miejscach, gdzie to się zdarza 
należałoby pomyśleć o takich słupkach przeszkodowych i tam je umieścić i myślę, że to ten 
temat na pewno zamknie. Jeżeli chodzi o reklamy, o przedsiębiorców, którzy zaśmiecają te 
tablice, to w Polsce stosuje się od niedawna coś takiego, jak strażnik takich tablic. On smsem 
informuje, tam zawsze jest jakiś numer telefonu i wystarczy wysłać smsa z informacją co tej 
osobie grozi. Myślę, że można pomyśleć o tym, żeby sołtysów uzbroić w taką możliwość  
i przekazać im kompetencje w tym zakresie. 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk – pragnę poinformować szanownych radnych, że 
do Biura Obsługi Rady wpłynęło zawiadomieniu o umorzeniu śledztwa przez Prokuraturę 
Okręgową w Szczecinie w sprawie o czyn z art. 231 kk w związku z brakiem znamion czynu 
zabronionego - w sprawie delegacji. Można się z nim zapoznać. Pismo jest w Biurze Obsługi 
Rady, zachęcam do zapoznania się. W kwietniu będzie wizyta radnych z partnerskiej Gminy 
Raciechowice. Jesteśmy w trakcie przygotowywania tego spotkania. 
 
Ponieważ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodnicząca Rady stwierdziła, że porządek obrad 
został wyczerpany i zamknęła obrady VI sesji Rady Miejskiej w Gryfinie.  
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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 protokołu z IV sesji - załącznik nr 5 
6. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem zmiany porządku obrad - załącznik nr 6 
7. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie za rok 2014  

i przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej – załącznik nr 7  
8. Stanowiska komisji Rady - załącznik nr 8 
9. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2014 oraz potrzeby 

związane z realizacją zadań na rok 2015 – załącznik nr 9  
10. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyznania 

dotacji na remont zabytkowego obiektu sakralnego w roku 2015 - załącznik nr 10 
11. UCHWAŁA NR VI/47/15 - załącznik nr 11 
12. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmian budżetu 

Gminy Gryfino na 2015 rok - załącznik nr 12 
13. UCHWAŁA NR VI/48/15 - załącznik nr 13 
14. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem wniosku radnego Rafała Gugi do projektu 

uchwały w sprawie udzielenia Gminie Raciechowice dotacji celowej w 2015 r. - 
załącznik nr 14 

15. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie udzielenia 
Gminie Raciechowice dotacji celowej w 2015 r. - załącznik nr 15 

16. UCHWAŁA NR VI/49/15 - załącznik nr 16 
17. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmian budżetu 

Gminy Gryfino na 2015 rok - załącznik nr 17 
18. UCHWAŁA NR VI/50/15 - załącznik nr 18 
19. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyboru metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej 
opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik - załącznik nr 19 

20. UCHWAŁA NR VI/51/15 - załącznik nr 20 
21. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Gryfino w 2015 roku” - załącznik nr 21 

22. UCHWAŁA NR VI/52/15 - załącznik nr 22 
23. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmian budżetu 

Gminy Gryfino na 2015 rok - załącznik nr 23 
24. UCHWAŁA NR VI/53/15 - załącznik nr 24 
25. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym  

i z wykonania uchwał Rady - załącznik nr 25 
26. Wniosek sołtysa oraz rady sołeckiej sołectwa Wysoka Gryfińska z dnia 16.03.2015 r. – 

załącznik nr 26. 
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