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

w dniu 31 marca 2017 r. 
 

 
 

Sesja rozpoczęła się  o godz. 900 i trwała do godz. 1230. 
 
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. Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino Beata Blejsz 
6. Radca prawny Krzysztof Judek 
7. Sołtysi wg listy obecności – załącznik nr 2 
8. Zaproszeni goście wg listy obecności – załącznik nr 3. 
 
Ad. I. Sprawy regulaminowe. 
 
1/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 
 
Otwarcia obrad dokonała Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk. Przewodnicząca 
przypomniała, że w związku z tym, że w dniu 28 marca br. odbyła się XXXIV nadzwyczajna 
sesja, otwiera obrady XXXV sesji Rady Miejskiej w Gryfinie. Przywitała wszystkich 
zgromadzonych na sesji – burmistrzów, radnych, sołtysów, pracowników urzędu oraz 
zaproszonych gości. 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. 

 
W związku z wpływem do Rady Miejskiej dodatkowych projektów uchwał Przewodnicząca 
zaproponowała Radzie zmianę porządku obrad sesji i wprowadzenie pod obrady, po punkcie 
XXIX.:  
− projektu uchwały w sprawie powołania komisji do spraw zniszczenia nieodebranych 

dokumentów złożonych przy zgłaszaniu kandydatów na ławników – DRUK NR 
27/XXXIV 

− projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/235/16 Rady Miejskiej w Gryfinie  
z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka  
i częściowych zwolnień z tych opłat oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka  
w żłobku utworzonym przez Gminę Gryfino – DRUK NR 28/XXXIV 

− projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VIII/61/11 Rady Miejskiej w Gryfinie  
z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola 
publiczne oraz oddziały żłobkowe w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino 
– DRUK NR 29/XXXIV 

− projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2017 rok – DRUK NR 
30/XXXIV 
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− projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino – teren Elektrowni Dolna Odra – 
DRUK NR 31/XXXIV 

− rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały nr 
XXIX/258/16 z dnia 27 października 2016 r. - DRUK NR 32/XXXIV. 

 
Przewodnicząca zaproponowała również zamianę kolejności rozpatrywania przez Radę 
druków: NR 17/XXXIV i NR 23/XXXIV. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie zaproponowaną zmianę 
porządku obrad sesji.  
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 19 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem zmiany porządku obrad głosowało  
19 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania stwierdziła, że zmiana porządku obrad została 
przyjęta.  
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 5. 
 
2/ przyjęcie protokołu z XXXIII 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 XXXIII sesji.  
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 19 radnych,  
w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 18 radnych, przy 
1 głosie wstrzymującym się. Głosów przeciwnych 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 Rafał Guga 
851/XXXV/17 – chciałbym złożyć interpelację w sprawie, która „rzutem na taśmę” znalazła 

się w dzisiejszym porządku obrad, chodzi o nazewnictwo ulic 
w miejscowości Żórawie. Szybko przeczytam uzasadnienie, bo dopiero 
otrzymaliśmy te dokumenty. Widzę, że kwestie, które podnoszą mieszkańcy 
okazały się dla Komisji Rewizyjnej bezzasadne, natomiast, z ostatniej chwili, 
dotarła do mnie informacja i prosiłbym o potwierdzenie tej informacji, że 
wśród tych wszystkich ulic są ulice, które należą do prywatnych właścicieli. 
Jest to ulica, która otrzymała nazwę Borówkowa i prawdopodobnie ulica, 
która otrzymała nazwę Jagodowa. Chciałbym tylko zwrócić uwagę, panie 
burmistrzu, że zgodnie z art. 8… 
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Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn – panie radny, to nie burmistrz, 
to Rada Miejska w Gryfinie nadawała nazwy… 
Radny Rafał Guga  - … moja prośba jest skierowana do pana o wstrzymanie procedury 
nazywania tych ulic ze względu na to… 
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn – tę prośbę musi pan kierować 
do Rady Miejskiej w Gryfinie, która przyjęła określoną uchwałę. Pan mnie namawia do 
popełnienia czynu zabronionego przez prawo. 
Radny Rafał Guga - ja się właśnie obawiam, czy nie doszło do naruszenia prawa.  
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn – wobec naruszenia prawa może 
pan tę uchwałę zaskarżyć, mogą zaskarżyć mieszkańcy. Burmistrz niestety nie jest stroną tego 
postępowania. 
Radny Rafał Guga  - na nadawanie nazw ulic na prywatnych działkach jest potrzebna zgoda 

właścicieli, a dotarły do mnie informacje, że tutaj takiej zgody nie było. Cała 
procedura konsultacji była, delikatnie mówiąc, dziwna i według niektórych 
mieszkańców, czy sporej grupy mieszkańców, nie była taka, jak powinna 
przebiegać, była może nawet niezgodna z prawem.  

 
Radny Janusz Skrzypiński 
852/XXXV/17 – interpeluję w sprawie przeprowadzenia cięć pielęgnacyjnych drzew 

i krzewów oraz usunięcie odrostów przypniowych drzew na drodze 
dojazdowej do budynków przy ul. Łużyckiej nr 16-18 i ul. Ks. J. Popiełuszki 
14-22. W załączeniu dokumentacja fotograficzna. Proszę o pisemną 
odpowiedź.  

853/XXXV/17  – interpeluję w sprawie doposażenia placu zabaw przy budynku nr 14-22 
na ul. Ks. Jerzego Popiełuszki. Jest sam zamontowana ławka i huśtawka, 
mieszkańcy proszą, aby ten plac doposażyć w huśtawkę ze zjeżdżalnią, bujak 
sprężynowy i karuzelę platformową. Koszt to około 5.000 zł. Na pewno 
sprawi to wiele radości i dzieciom i rodzicom. W załączeniu dokumentacja 
fotograficzna, proszę o odpowiedź na piśmie. 

854/XXXV/17  – chciałbym podziękować gminie za wykonanie prac na działce gminnej, 
zlokalizowanej między budynkiem spółdzielni mieszkaniowej a Komendą 
Policji, w ostatnich dniach gruz został usunięty. Chciałbym również 
podziękować za podjęcie działań związanych z naprawą ulicy Żołnierzy 
Wyklętych, na pewno poprawi to bezpieczeństwo użytkowników tej ulicy.        

 
Radny Piotr Zwoliński 
855/XXXV/17  – jestem po rozmowach z mieszkańcami i ponawiam interpelację w sprawie 

uzupełnienia brakujących płyt chodnikowych przy ul. Prusa. Chodniki po 
obu stronach ulicy Prusa nie są ujęte w tegorocznym planie remontu,  
w związku z powyższym proszę w imieniu mieszkańców o uzupełnienie 
ubytków.  

856/XXXV/17  – na ulicach: Kochanowskiego, Fredry i Miłosza jest dziura na dziurze. To, 
że nawierzchnia jest w miarę twarda nie oznacza, że te ulice są 
w dostatecznym stanie. W imieniu mieszkańców proszę o pilne uzupełnienie 
nawierzchni.     

 
Radny Zbigniew Kozakiewicz 
857/XXXV/17  – dzisiaj mamy Galę Sportu, i bardzo dobrze, czekaliśmy na to, zgodnie 

z uchwałą, którą podjęliśmy w zeszłym roku w sprawie zasad przyznawania 
wysokości nagród przez burmistrza miasta i gminy Gryfino dla zawodników 
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osiągających wysokie, przypominam, wysokie wyniki w współzawodnictwie 
międzynarodowym lub krajowym. Jestem z jednej strony bardzo 
zadowolony, ale z drugiej strony przejrzałem listę tych, którzy zostali 
uhonorowani nagrodami pieniężnymi i to bardzo wysokimi, zgodnie 
z regulaminem. Przy uchwalaniu tej uchwały składałem wniosek 
z poprawkami, że regulamin jest zbyt ogólny, a usłyszałem od burmistrza 
odpowiedź, że komisja, która będzie weryfikowała, ma swoją mądrość 
i odpowiednio posegreguje te zasługi sportowców. Okazało się, że w komisji 
znalazły się osoby, konkretnie trenerzy klubów i zawodników, im zależało, 
żeby jak najwięcej osób otrzymało nagrody z danego klubu czy z danej 
sekcji. I doszło do paradoksu, bo do jednego worka włożono zawodników, 
którzy są w ścisłej kadrze narodowej i zawodników, którzy traktują ten sport 
hobbistycznie, amatorsko. Jest w nazwie: mistrzostwa świata, Europy czy 
Polski i otrzymują dużą gratyfikację. Przykładowo w dyscyplinie sportu, 
gdzie startują 2 osoby i w kategorii K-20, powyżej 40 lat zawodniczka 
otrzymuje 2.000 zł. W innym wypadku 4 zawodników startuje, czwarty 
zawodnik dostaje według regulaminu 750 zł. Kolejne przypadki – 20 miejsce 
na 20 startujących, są to zawody ogólnodostępne, nie ma weryfikacji 
wcześniej, zawodów okręgowych, wojewódzkich, kto chce zgłasza się na 
mistrzostwa Polski, zajmuje 20 miejsce - ostatnie, ma 250 zł. Biorę 10-20 
zawodników, mam bezpłatny wyjazd na zawody sportowo-rekreacyjne. 
Interpeluję, żeby jeszcze raz usiąść do tej uchwały, przedyskutować w gronie 
osób zainteresowanych, znających się na rzeczy i dokonać korekty tej 
uchwały na przyszły rok. W zeszłym roku wydaliśmy ok. 24.000 zł, w tym 
roku na same nagrody 65.000 zł. Na przyszły rok mamy dość mocną grupę 
klubu biegacza w Gryfinie, według tej uchwały będą następne osoby, 
będziemy wydawali 100.000 zł, a mamy w gminie naprawdę bardzo duże 
potrzeby. A dodam, że przekazaliśmy środki finansowe na prowadzenie 
działalności klubów sportowych i to niemałe.  

 
Radna Jolanta Witowska 
858/XXXV/17  – ładna pogoda spowodowała, że na place zabaw wylegli użytkownicy, 

rodzice i dzieci. Te place zabaw niestety są zaniedbane, jest bałagan, 
są zeszłoroczne liście, śmieci. Bardzo proszę o uporządkowanie tego terenu, 
ale także o doposażenie placów zabaw w jakieś elementy nowe, żeby te place 
zabaw były bardziej atrakcyjne.  

 
Radny Ireneusz Sochaj 
859/XXXV/17  – od 2015 r. obowiązuje tzw. ustawa krajobrazowa, która miała na celu 

uporządkowanie przestrzeni publicznej z wszelakich postawionych reklam, 
banerów itd. Od jakiegoś czasu mamy również zatrudnionego w gminie na 
stanowisku plastyka, architekta miasta. Czy jakieś działania w tym kierunku 
są podejmowane, by miasto wyglądało lepiej? Dla przykładu na ogrodzeniu 
Młodzieżowego Domu Kultury wisi cały szereg banerów, które niestety tego 
miejsca nie upiększają, a to jest jeszcze najmniej rzucające się w oczy 
miejsce. Są płoty, ogrodzenia w dużo gorszym stanie.  

860/XXXV/17  – z lokalnej prasy dochodzą hiobowe wieści, że umowa między powiatem 
a gminą Gryfino w sprawie prowadzenia zespołu szkół w parku może 
przestać obowiązywać, czy ma być wypowiedziana przez powiat. Budzi to 
pewnego rodzaju zagrożenia, chociażby budowa w tym miejscu hali. 
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Niewątpliwie ta szkoła powinna posiadać halę czy salę gimnastyczną 
z prawdziwego zdarzenia. Natomiast czy przy okazji takiej sytuacji jesteśmy 
w stanie i czy powinniśmy tą halę i salę budować? Bo ja ciągle uważam, 
że układ komunikacyjny, który się w tym miejscu znajduje, nie pozwala 
na wybudowanie takiej hali, która by zdominowała ten teren, sprowadziłaby 
zagrożenie dla ruchu na ulicy Parkowej, która powinna być praktycznie 
wyłączona z ruchu, ponieważ brakuje miejsc parkingowych. Wiadomo, że 
jest zapleczem parkingowym dla centrum w dni powszednie, w godzinach 
pracy, natomiast później jakoby jest dla samochodów nieprzejezdna, co jest 
nagminnie łamane. Można się podeprzeć statystykami straży miejskiej czy 
policji, która wielokrotnie tam interweniuje i takich zatrzymań dokonuje. 
W tym przypadku, kiedy powstanie tam hala, o ile powstanie, mając 
na uwadze działania powiatu, ta ulica zamieniłaby się w przelotówkę i to 
od poniedziałku do niedzieli.  

861/XXXV/17   -  na pewno należy pochylić się nad tą uchwałą, którą podjęliśmy, w sprawie 
doceniania, nagradzania zawodników, którzy zajmują dobre i bardzo dobre 
miejsca we współzawodnictwie sportowym, ale ja bym dołożył jeszcze 
zweryfikowanie dyscyplin, w których to się odbywa. Powinny być to 
dyscypliny olimpijskie, które mają swoją wagę, a nie przysłowiowy rzut 
sztachetą od płotu. Myślę, że zdecydowanie powinniśmy wrócić do uchwały, 
która reguluje te sprawy.  

 
Burmistrz Miasta i Gminy Mieczysław Sawaryn – szanowni państwo, bardzo proszę 
o składanie interpelacji, bardzo chętnie z nich korzystamy. Przypominam, że co do budowy 
sali sportowej przy gryfińskim liceum, to Irku, jak pamiętam, byłeś wtedy radnym 
i głosowałeś za budową takiej sali. Minęło kilka lat, zgłaszasz dzisiaj zupełnie inną 
koncepcję, że sala będzie przeszkadzać co do ruchu, który tam będzie. W porządku, 
przyjmuję ją do wiadomości, ale to troszeczkę się rozmija z interpelacją, z tym punktem 
porządku obrad. Co do pytań, przypominam wysokiej radzie, że regulamin dotyczący 
konkursów sportowych ktoś uchwalał, ktoś się nad tym regulaminem pochylał, był 
odpowiednio długi czas, można było w prace tej komisji się zaangażować i pewne 
rozwiązania zaproponować, uzgodnić, przegłosować. Oczywiście uwagi przyjmujemy, będą 
przedmiotem omawiania z radą w innym punkcie. Co do budowy sali sportowej przy 
gryfińskim liceum, co do stanowiska pana starosty, nie ma tego stanowiska na dzisiaj, 
czekamy na takie stanowisko, współpraca ze starostwem jest na możliwie najwyższym 
poziomie, jest przed nami wiele wyzwań, przebudowa wielu ulic na terenie miasta i gminy 
Gryfino. Współpraca się układa odpowiednio, dokumenty do budowy hali zostały złożone, 
czekamy na pozwolenie na budowę hali, będziemy aplikować w ministerstwie o środki na 
wybudowanie tej sali jak najmniejszym kosztem. Kwestie zarządzania szkołą odkładamy, 
czas wypowiedzenia umowy to jest 36 miesięcy, ale w mojej ocenie na dzisiaj takiego 
niebezpieczeństwa nie ma i jeśli starostwo złoży do nas swoje stanowisko, odpowiemy 
starostwu na piśmie. Oczywiście będę z panem starostą rozmawiał, pan starosta będzie tutaj 
gościł z dyrekcją Dolnej Odry oraz ze związkami zawodowymi. Szanowni państwo, zawsze 
wyznawałem zasadę, że dla mieszkańca Gryfina korzystającego czy z drogi, czy z sali, mam 
na myśli oczywiście również wioskę, jest bez znaczenia, kto zarządza obiektem, zarządzanie 
obiektem powinno być dobre, ale mieszkańcy powinni się poruszać po dobrych drogach  
i w gryfińskim liceum, najstarszej szkole średniej w naszej gminie młodzież ma prawo do 
korzystania z warunków do uprawiania sportu. Pewnie się w tym zakresie wszyscy zgodzimy, 
a dzisiaj spekulowanie, czy wybudowanie tam sali zakłóci ruch, czy nie, w mojej ocenie 
znacznie poprawi, ponieważ powstanie kilkadziesiąt miejsc parkingowych, co będzie istotne 
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dla wszystkich mieszkańców Gryfina. Proszę o załatwianie tych spraw może w trakcie 
rozmów i pochylanie się nad tematem wcześniej, a nie dopiero po fakcie, który zaistniał 
w dużej mierze z woli Rady Miejskiej w Gryfinie.           
 
Wiceprzewodniczący Rady Zdzisław Kmieciak 
862/XXXV/17 – w związku z wypowiedzeniem przez zarząd powiatu gryfińskiego gminie 

Gryfino umowy prowadzenia szkoły ponadgimnazjalnej przy 
ul. Niepodległości w Gryfinie, zawartej w 2008 roku, proszę pana starostę 
o wyjaśnienie ewentualnych konsekwencji odnośnie budowy hali sportowej 
przy liceum, a także relokacji szkoły muzycznej w mury tej szkoły. Czy 
zaistniała sytuacja nie zniweczy planów inwestycyjnych związanych z tą 
szkołą? Jak samorządy powiatu gryfińskiego i gminy Gryfino rozwiążą tę 
sprawę? Wielu mieszkańców jest zainteresowanych rozstrzygnięciem 
powyższej sprawy. Żałuję, że nie ma pana starosty, może by odpowiedział 
nam od razu o zagrożeniach.  

863/XXXV/17 – wystająca studzienka kanalizacyjna należąca do gminy Gryfino na  
ul. Morenowej w Czepinie stwarza poważny problem i dyskomfort dla 
osoby, która nieopodal prowadzi działalność gospodarczą. Proszę, aby zająć 
się tą studzienką.  

864/XXXV/17 – jak pamiętam, zawsze w sesji uczestniczył prezes PUK, myślę, że na pewno 
dostaje zaproszenie, ja jeszcze prezesa na sesji nie widziałem, a myślę, że 
można by było dużo spraw wyjaśnić od razu na sesji czy w przerwie, żałuję 
bardzo, że pan prezes nie chce u nas tutaj gościć. Bardzo bym prosił pana 
burmistrza, jeżeli może spowodować, żeby jakiś przedstawiciel, a przede 
wszystkim pan profesor mógł uczestniczyć w sesji. 

 
Ad. IV. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej w Gryfinie za 2016 rok – 
DRUK NR 1/XXXIV. 
 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji do sprawozdania. 
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 8. 
 
Nikt z radnych nie złożył uwag i wniosków do sprawozdania. 
 
Ad. V. Sprawozdanie z działalności Gryfińskiego Domu Kultury w 2016 roku – DRUK 
NR 2/XXXIV. 
 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji do sprawozdania. 
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 8. 
 
Nikt z radnych nie złożył uwag i wniosków do sprawozdania. 
 
Ad. VI. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2016 r.  
i przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2017 r. – DRUK NR 
3/XXXIV. 
 



 7

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji do sprawozdania. 
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 8. 
 
Nikt z radnych nie złożył uwag i wniosków do sprawozdania. 
 
Ad. VII. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2016 oraz 
potrzeby związane z realizacją zadań na rok 2017 – DRUK NR 4/XXXIV. 
 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji do sprawozdania. 
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 8. 
 
Nikt z radnych nie złożył uwag i wniosków do sprawozdania. 
 
Ad. VIII. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic 
administracyjnych miasta Gryfina i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami – 
DRUK NR 5/XXXIV. 
 
Radni na komisjach otrzymali nową wersję załącznika nr 7 do projektu uchwały.  
 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 8. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał w niej głosu. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych miasta Gryfina  
i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami – DRUK NR 5/XXXIV. 
Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem ww. projektu uchwały. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 20 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
20 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że uchwała została podjęta.  
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 12. 
UCHWAŁA NR XXXV/317/17 stanowi załącznik nr 13. 
 
Ad. IX. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 
bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo 
własności nieruchomości gruntowej – DRUK NR 6/XXXIV. 
 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 8. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał w niej głosu. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty od opłaty za przekształcenie 
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prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej – DRUK  
NR 6/XXXIV.  
Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem ww. projektu uchwały. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 20 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
4 radnych, przy 8 głosach przeciwnych i 7 głosach wstrzymujących się. 
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że uchwała została podjęta.  
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 14. 
 
Ad. X. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu 
ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 
ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino – DRUK NR 7/XXXIV. 
 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 8. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. 
Radny Janusz Skrzypiński – uważam, że ta działka powinna pozostać w zasobach gminy, 
zresztą tak też uważają mieszkańcy ul. Łokietka i tej części ul. Łużyckiej. Mieszkańcy mają 
nadzieję, że będzie to teren rekreacyjny i teren zielony. To jest ta działka, o której mówiłem, 
że została uporządkowana. Będę głosował przeciwko podjęciu tej uchwały. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości 
gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino – DRUK NR 7/XXXIV. 
Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem ww. projektu uchwały. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 20 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
18 radnych, przy 1 głosie przeciwnym i 1 głosie wstrzymującym się. 
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że uchwała została podjęta.  
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 15. 
UCHWAŁA NR XXXV/318/17 stanowi załącznik nr 16. 
 
Ad. XI. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu 
ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie 
ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino – DRUK NR 8/XXXIV. 
 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 8. 
 
Przewodnicząca 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, nieruchomości 
gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino – DRUK NR 
8/XXXIV. 
Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem ww. projektu uchwały. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 20 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
20 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
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Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że uchwała została podjęta.  
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 17. 
UCHWAŁA NR XXXV/319/17 stanowi załącznik nr 18. 
 
Ad. XII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym 
Chwarstnica  – DRUK NR 9/XXXIV. 
 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 8. 
 
Przewodnicząca 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, nieruchomości gruntowej, położonej 
w obrębie ewidencyjnym Chwarstnica  – DRUK NR 9/XXXIV. 
Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem ww. projektu uchwały. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 20 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
20 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że uchwała została podjęta.  
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 19. 
UCHWAŁA NR XXXV/320/17 stanowi załącznik nr 20. 
 
Ad. XIII. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w obrębach nr 1, 
2 i 3 miasta Gryfino – w rejonie ul. Śląskiej, Opolskiej, Mazowieckiej i Pomorskiej – 
DRUK NR 10/XXXIV. 
 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 8. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał w niej głosu. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Gryfino w obrębach nr 1, 2 i 3 miasta Gryfino – w rejonie ul. Śląskiej, Opolskiej, 
Mazowieckiej i Pomorskiej – DRUK NR 10/XXXIV. 
Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem ww. projektu uchwały. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 20 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
20 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że uchwała została podjęta.  
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 21. 
UCHWAŁA NR XXXV/321/17 stanowi załącznik nr 22. 
 
Ad. XIV. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w obrębie Gardno i obrębie Drzenin – 
tereny produkcyjno-usługowe Gryfino – DRUK NR 11/XXXIV. 
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Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 8. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał w niej głosu. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino  
w obrębie Gardno i obrębie Drzenin – tereny produkcyjno-usługowe Gryfino – DRUK NR 
11/XXXIV. 
Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem ww. projektu uchwały. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 20 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
20 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że uchwała została podjęta.  
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 23. 
UCHWAŁA NR XXXV/322/17 stanowi załącznik nr 24. 
 
Ad. XV. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Wełtyń – obejście 
drogowe – DRUK NR 12/XXXIV. 
 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 8. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał w niej głosu. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego 
w obrębie Wełtyń – obejście drogowe – DRUK NR 12/XXXIV. 
Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem ww. projektu uchwały. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 20 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
20 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że uchwała została podjęta.  
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 25. 
UCHWAŁA NR XXXV/323/17 stanowi załącznik nr 26. 
 
Ad. XVI. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Gryfino w rejonie Pniewo i Żórawki – teren byłego sanatorium  
w Nowym Czarnowie – DRUK NR 13/XXXIV. 
 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 8. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał w niej głosu. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w rejonie 
Pniewo i Żórawki – teren byłego sanatorium w Nowym Czarnowie – DRUK NR 13/XXXIV. 
Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem ww. projektu uchwały. 
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W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 20 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
19 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że uchwała została podjęta.  
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 27. 
UCHWAŁA NR XXXV/324/17 stanowi załącznik nr 28. 
 
Ad. XVII. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfino w 2017 
roku” – DRUK NR 14/XXXIV. 
 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 8. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał w niej głosu. 
 
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 2017 roku” – DRUK NR 14/XXXIV. 
Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem ww. projektu uchwały. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 20 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
20 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że uchwała została podjęta.  
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 29. 
UCHWAŁA NR XXXV/325/17 stanowi załącznik nr 30. 
 
Radna Jolanta Witowska - panie burmistrzu, proszę państwa, bardzo dziękuję, że 
wprowadzamy program opieki nad zwierzętami z zapisem o sterylizacji i kastracji psów  
i kotów z terenu naszej gminy. To w końcu właściwy kierunek, będziemy likwidować 
przyczyny, a nie objawy tego problemu. Wiemy, że sterylizacja zwierzęcia to jeden  
z najistotniejszych sposobów zapobiegania bezdomności i konsekwencji z tym związanych. 
Wprowadzenie programu w konsekwencji ograniczy liczbę bezdomnych zwierząt  
w perspektywie czasowej, poprawi ich dobrostan, a także bezpieczeństwo obywateli. To także 
przełoży się na oszczędności w budżecie gminy. Dziękuję. To jest pierwszy mały kroczek, ale 
wierzę, że dzięki wielokierunkowym działaniom wielu podmiotów zaczniemy ten problem 
likwidować. Dziękuję bardzo jeszcze raz. 
 
Ad. XVIII. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVIII/232/12 Rady 
Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wyboru formy spółek prawa 
handlowego z udziałem Gminy Gryfino do wykonywania zadań gospodarki komunalnej 
oraz powierzenia zadań własnych Gminy Gryfino z zakresu gospodarki komunalnej  
Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Gryfinie – DRUK NR 15/XXXIV. 
 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 8. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał w niej głosu. 
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Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
uchylenia Uchwały Nr XXVIII/232/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 listopada 2012 r. 
w sprawie wyboru formy spółek prawa handlowego z udziałem Gminy Gryfino do 
wykonywania zadań gospodarki komunalnej oraz powierzenia zadań własnych Gminy 
Gryfino z zakresu gospodarki komunalnej  Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Sp. z o. o. 
w Gryfinie – DRUK NR 15/XXXIV. 
Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem ww. projektu uchwały. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 20 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
19 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że uchwała została podjęta.  
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 31. 
UCHWAŁA NR XXXV/326/17 stanowi załącznik nr 32. 
 
Ad. XIX. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVIII/233/12 Rady 
Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 listopada 2012 r.  w sprawie wyboru formy spółek prawa 
handlowego z udziałem Gminy Gryfino do wykonywania zadań gospodarki komunalnej 
oraz powierzenia zadań własnych Gminy Gryfino z zakresu gospodarki komunalnej  
Gryfińskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Gryfinie – DRUK 
NR 16/XXXIV. 
 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 8. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał w niej głosu. 
  
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
uchylenia Uchwały Nr XXVIII/233/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 listopada 2012 r.  
w sprawie wyboru formy spółek prawa handlowego z udziałem Gminy Gryfino do 
wykonywania zadań gospodarki komunalnej oraz powierzenia zadań własnych Gminy 
Gryfino z zakresu gospodarki komunalnej  Gryfińskiemu Towarzystwu Budownictwa 
Społecznego Sp. z o. o. w Gryfinie – DRUK NR 16/XXXIV. 
Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem ww. projektu uchwały. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 20 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
20 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że uchwała została podjęta.  
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 33. 
UCHWAŁA NR XXXV/327/17 stanowi załącznik nr 34. 
 
Ad. XX. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Przedszkola Nr 4 im. Pszczółki Mai  
w Gryfinie – DRUK NR 23/XXXIV. 
 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 8. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał w niej głosu. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
zmiany nazwy Przedszkola Nr 4 im. Pszczółki Mai w Gryfinie – DRUK NR 23/XXXIV. 



 13

 
Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem ww. projektu uchwały. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 20 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
20 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że uchwała została podjęta.  
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 35. 
UCHWAŁA NR XXXV/328/17 stanowi załącznik nr 36. 
 
Ad. XXI. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych oraz klas 
dotychczasowych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Gryfino do nowego ustroju 
szkolnego – DRUK NR 18/XXXIV. 
 
Przewodnicząca poinformowała, że radni na komisjach otrzymali do wglądu opinię 
kuratorium oraz trzech związków zawodowych nauczycieli. 
 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 8. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. 
Radny Rafał Guga – panie burmistrzu, ze względu na to, że sytuacja jest dynamiczna, jeżeli 
chodzi o reformę oświaty, wczoraj doszły do mnie takie informacje i prosiłbym, aby pan się 
ustosunkował, odpowiedział na pytanie, do tej pory, przynajmniej tak z tych dokumentów 
wynikało, tak naprawdę tym głównym punktem dla nas jest odniesienie się do Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących i wygaszanego tam gimnazjum, natomiast wczoraj bodajże na stronach 
ministerstwa ukazało się, że generalnie ma to dotyczyć wszystkich gimnazjów, które działają 
w zespołach szkół. Ma to wyglądać w taki sposób, że na przykładzie mojej szkoły, gdzie jest 
podstawówka i gimnazjum teraz dzieci, które będą kończyły gimnazjum będą kończyły nie 
gimnazjum, tylko szkołę podstawową z oddziałami gimnazjalnymi. Czy jest pan w stanie to 
potwierdzić, panie burmistrzu? Czyli taka będzie nazwa i tak też będzie funkcjonowała na 
terenie gminy? 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński - w tej sprawie są dwie 
warstwy – merytoryczna i polityczna. To zależy o którą pan pyta. Jeśli pan pyta o warstwę 
merytoryczną, to oczywiście mogę odpowiedzieć. Jeśli chodzi o warstwę polityczną, to 
polityków na tej sali dzisiaj usłyszałem kilku, zwłaszcza w kwestiach sportowych i innych 
tego typu rzeczach, więc jeżeli merytoryczną, to chętnie panu odpowiem. Tak, oczywiście, 
nomenklatura będzie taka, jak pan wskazał, natomiast z punktu widzenia funkcjonowania 
uczniów, czy samych placówek nie ma to większego znaczenia, bo ich status nie ulegnie 
zmianie, natomiast jeżeli wchodzimy na krótko na warstwę polityczną, to najwyraźniej komuś 
bardzo zależy, żeby nazewnictwo gimnazjum zniknęło w ogóle z obiegu i żeby zniknęło 
natychmiast, a nie w momencie kiedy zostanie wygaszona ostatnia klasa, ja tak to czytam. 
Jest to zupełnie niepotrzebny upór, ale to też jest zupełnie poza nami. Organ nadzoru, jakim 
jest kurator, wyraził się dosyć jasno, nie zamierzamy z kuratorem wchodzić w żaden konflikt, 
czy też przekomarzać się, natomiast jak już pan nawiązał do zespołu szkół, to tutaj też były 
takie interpelacje, więc skorzystam z okazji i przedstawię swoje stanowisko. Szanowni 
państwo, ja staram się to mówić wszędzie, gdzie jest to tylko możliwe, mamy do czynienia  
z jakimś horrendalnym nieporozumieniem, proponuję, żeby wszyscy najpierw przeczytali 
dokumenty, które podpisują, jak mądrze też internauci zaznaczyli, bo sama szkoła i sam teren 
jest własnością gminy, żeby sprawa była jasna. Szkoła nie została przekazana, bo ktoś miał 
kaprys i grunt nie został przekazany, bo ktoś miał kaprys, tylko jest akt darowizny, który 
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można cofnąć lub nie. Żeby dokonać tę czynność trzeba się powołać na określone przepisy 
porozumienia. Wedle mojej opinii nie ma najmniejszej podstawy do cofnięcia tej darowizny. 
Nie ma podstawy prawnej i to, że powiat sobie wymyśla różne koncepcje i że chce iść  
w kierunku takim lub innym to jest oczywiście jego prawo, natomiast to jest pewien problem, 
starałem się to też tłumaczyć redaktorowi Milerowi. Rozmawiajmy ze sobą merytorycznie  
i rozmawiajmy ze sobą na aktach, które zostały zawarte. Akt notarialny, na mocy którego 
także państwo jesteście właścicielem tej szkoły i właścicielem tej nieruchomości leży przede 
mną. Nikt nie wypowiedział się na temat cofnięcia darowizny. Jeśli nie ma cofnięcia 
darowizny, to my jesteśmy właścicielem, co więcej, jeśli jesteśmy właścicielem to swobodnie 
dysponujemy nieruchomością, a jak ktoś będzie chciał później z nieruchomości po 
ewentualnym cofnięciu darowizny wyzyskać określone korzyści to jest kodeks cywilny. Jak 
go stać na oddanie 15 mln zł, oczywiście, w pierwszej kolejności, jak najbardziej, będziemy 
mieli 15 mln zł i halę. Cieszy się pan? Widzę, że pan się cieszy. Bardzo dobrze, to nie ma 
problemu. Wracając do pańskiego pytania i odpowiadając wprost – rzeczywiście jest tak, jak 
pan powiedział, to jest stanowisko organu nadzoru, my wprowadzamy korekty, które organ 
przedstawił, ale ponieważ jest pan jak kilku innych radnych zaniepokojony naszą własnością, 
bo raz jeszcze to podkreślam, trzeba czytać dokumenty, które się wytwarza, budynek liceum  
i nieruchomość jest własnością gminy, a nie powiatu gryfińskiego tylko gminy Gryfino, żeby 
tę darowiznę skutecznie cofnąć, muszą wystąpić określone przesłanki. W świetle przepisów 
prawa powszechnego i prawa miejscowego te przesłanki nie występują, nawet jeśli zarząd 
powiatu podejmie jeszcze pięćdziesiąt takich uchwał, to w tym stanie prawnym, w którym się 
znajdujemy jest to bezskuteczne. 
Radny Rafał Guga – panie burmistrzu, jeszcze się nie wypowiadałem w ogóle dzisiaj  
w temacie. Ja się wypowiadałem tylko i wyłącznie w temacie szkoły podstawowej  
z oddziałami gimnazjalnymi, bo jestem trochę zaniepokojony także jako rodzic, że moja 
córka np. skończy dwa razy szkołę podstawową, bo najpierw skończyła szkołę podstawową,  
a teraz skończy szkołę podstawową z oddziałami gimnazjalnymi. Wiemy, że to jest tylko 
nazewnictwo, natomiast trochę dziwnie to brzmi, natomiast ja tutaj oczywiście żadnej polityki 
nie chciałbym, chodziło mi o merytorykę jak najbardziej. Cieszę się, że tak naprawdę ad hoc 
wymyślane przepisy, jakieś zmiany są tutaj pilnowane. Oczywiście wywołał mnie pan do 
tablicy panie burmistrzu. Ja rozumiem reakcję gminy, ja też nie ukrywam, że czytając 
wywiad, bo moja wiedza opiera się tylko i wyłącznie na doniesieniach prasowych, starałem 
się rozumieć stanowisko powiatu, któremu też nie odmawiam logiki, panie burmistrzu, 
ponieważ reforma edukacji dotyczy nie tylko szkół podstawowych, ale dotyczy także szkół, 
które teraz są ponadgimnazjalne, po prostu ponownie będą średnie, ponieważ wprowadzane 
są szkoły branżowe i tam pan starosta w tym artykule próbował to logicznie uzasadniać. Ja 
bym nie chciał na tym etapie za bardzo wchodzić, czy są konflikty, czy ich nie ma, czy to są 
nieporozumienia, bo to nie służy nikomu, natomiast panie burmistrzu, z tego co pan dzisiaj 
powiedział to możemy mieć za chwilę taką dziwną sytuację, że powiat może upomnieć się, 
czy już jest uchwała zarządu, o prowadzenie placówki, do czego ma prawo, jak pan mówi nie 
na swojej działce, tylko na naszej będziemy budowali halę i tak trzeba będzie się dogadać kto 
tę halę w jaki sposób będzie użytkował. Ja miałbym tylko jedną prośbę panie burmistrzu, bo 
hałasy przy takich delikatnych sprawach nie służą niczemu. Wiem, że macie dobre kontakty, 
czy mamy dobre kontakty ze starostwem, moja prośba jest taka i ja już bym nie chciał dzisiaj 
do tej sprawy wracać – panowie, zamknijcie się w gabinecie, wyjdźcie nawet jak trzeba po 
tygodniu, ale ze spójnym, jednym, normalnym komunikatem, ponieważ to ma prawo 
niepokoić radnych dzisiaj na sesji, ma prawo niepokoić mieszkańców i naprawdę to, że dzisiaj 
padały takie pytania nie z mojej strony, ale padały, ja odbieram jako sygnał troski, żeby 
żadnych konfliktów po prostu nie było.  
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Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński – panie radny, ja panu 
jeszcze raz powtórzę – nie ma żadnego konfliktu, bo nie ma żadnej sprawy, pan nie zrozumiał 
mojej wypowiedzi. Tworzy pan jakieś konflikty, nie wiem, być może pan wymyśla jakieś 
konflikty, czyta pan coś, czego nikt nie powiedział. Nie ma żadnego konfliktu panie radny, ja 
nawet zaczynałem swoją wypowiedź od słów „koncyliacyjnie zacznę”, raczej staram się 
uspokoić tych radnych, którzy mają w tym zakresie jakąś wątpliwość, przedstawiam panu 
suche fakty. Pan i 30.000 mieszkańców są właścicielem terenu. W czym tutaj jest konflikt? 
Szkołę prowadzi gmina. W czym tutaj jest konflikt? Porozumienie jest zawarte i obowiązuje. 
W czym tutaj jest konflikt? Hala będzie budowana. W czym tutaj jest konflikt? W polityce, 
nawet w polityce samorządowej musi o coś chodzić i są pewne zasady i te zasady jak pan 
słusznie zauważył nie formułuje się na salach plenarnych, tylko są to zasady odwieczne i jeśli 
ktoś uważa, że może je swobodnie modyfikować tak, jak pan to zrobił przed chwilą, to 
oczywiście ma takie prawo, ja tego prawa nikomu nie odbieram, natomiast żyję w pewnym 
kanonie zasad i zawsze będę się nim kierował i powiem panu wyraźnie – jeśli ktoś będzie 
naruszał interesy mieszkańców gminy Gryfino nie zamknę się z nikim w gabinecie, nie ma 
takiej możliwości, wręcz przeciwnie, będę o tym mówił otwartym tekstem. Nie ma czegoś 
takiego jak kupczenie lub dogadywanie się ponad głowami mieszkańców wbrew ich 
interesom. Nie wchodzi to w ogóle nigdy w grę. Proszę mnie o to nigdy nie prosić, nigdy tego 
nie robiłem, nie robię i nie będę robił, a interes 30.000 mieszkańców naszej gminy jest taki, 
żeby wyposażyć miasto w poważną placówkę, czy w poważną jednostkę, która będzie miała 
halę sportową i tego interesu będę strzegł jak niepodległości, natomiast formy realizacji tego 
zadania oczywiście są do wydyskutowania. Pomija pan i zgrabnie pan przechodzi nad kwestią 
szkoły muzycznej, która potrzebuje swojego rozwoju, a to jest także część naszej oświaty  
i przypomnę jeszcze, jeśli już pan używa takich słów, że z faktu przejęcia liceum przez powiat 
potencjalnego, w moim przekonaniu zupełnie bezskutecznego nie wynika fakt, że będzie 
więcej uczniów. To proszę wyciągnąć z tego wnioski i zastanowić się co jest prawdziwym 
powodem. Jeśli ma pan te dane i zastanowi się pan nad sytuacją, to wyciągnie pan jedyny 
logiczny wniosek, ale porozmawiamy jak pan tę kwestię głęboko przemyśli. Uczniów z tego 
tytułu więcej nie będzie, proszę sobie zatem odpowiedzieć na pytanie, co może być 
prawdziwym powodem. 
Radny Rafał Guga – staram się na tę sprawę też patrzeć kompleksowo, tylko tak jak 
mówiłem, wolałbym się tą kwestią szeroko nie zajmować, ale widzę, że dyskusja w tym 
kierunku zmierza, martwię się o to, czy dzisiaj chociażby tworząc, czy podejmując decyzję  
o tym, że szkoła muzyczna ma się znaleźć w tamtej szkole, czy tak naprawdę nie… 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński – ona tam się znajdzie 
Radny Rafał Guga – ja też na to liczę, powiem szczerze, czy później jakieś problemy się nie 
pojawią. Tak naprawdę panie burmistrzu tu nie ma na tej sali chyba osoby, która byłaby 
przeciwna budowie hali, nie ma na tej sali osoby, która by nie chciała, żeby funkcjonowało 
liceum, które ma swoje tradycje. Przecież w poprzednich kadencjach tak naprawdę wszyscy 
razem podejmowaliśmy decyzje, żeby ratować tę placówkę, bo każdy z nas pamięta, że ona 
była zagrożona likwidacją, bo takie sygnały płynęły ze starostwa. Panie burmistrzu, w tym 
wszystkim chodzi tylko o jedno. Ja także jako rodzic dziecka, może kiedyś moja córka 
chciałaby pójść do tej szkoły średniej i będę ją w tym pomyśle wspierał, ja bym wolał, 
żebyśmy nie czytali w prasie jakiś dziwnych nagłówków o konfliktach, bo to nie ja panie 
burmistrzu mówię o konflikcie, tylko pierwsza strona gazety, stąd dzisiaj nie mój głos, tylko 
wielu radnych. Pan mnie wywołał do tablicy, ja tylko odpowiadam, ja bym chciał, żeby to 
wszystko było po prostu zrobione. 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński – pan, panie radny 
powiedział… 
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Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk - szanowni państwo, proszę, nie prowadzimy  
w ten sposób dyskusji. Proszę się zgłaszać. 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński – pan radny powiedział  
o zespole szkół i pan wywołał ten temat, nie ja. Mamy dwa zespoły szkół panie radny, więc 
jeśli porusza pan tematykę zespołu szkół, to odnosimy się do stanu, który dotyczy dwóch 
zespołów szkół, a nie jednego i jeśli porusza pan ten temat i mówi teraz, że został pan 
wywołany do tablicy, to trochę pan tutaj sytuacją manipuluje dlatego, że oddziały 
gimnazjalne będą zarówno w pańskiej szkole, jak i w szkole na dole i to jest ten sam stan – 
wygaszania klas gimnazjalnych, poprzez nomenklaturę wyłącznie, bo ktoś sobie z polityków 
wymyślił taką kwestię, więc jeśli pan już mówi o wywołaniu do tablicy i tego problemu, to 
przepraszam bardzo, ale to pan zwrócił na to uwagę nie ja. Ja ten problem rozwinąłem. 
Radny Rafał Guga – panie burmistrzu, sądzę, że jednak doszło do małego niezrozumienia, 
może niedosłyszenia. Na początku swojej wypowiedzi powiedziałem, że dzisiejsza uchwała 
opisuje w uzasadnieniu szczególnie sytuację gimnazjum, które działa w zespole ze szkołą 
średnią, natomiast dzisiejsze, czy wczorajsze informacje nagle zaczęły dotyczyć także 
zespołów ze szkołami podstawowymi i stąd odniosłem się tylko i wyłącznie do tego 
przypadku, natomiast nic nie mówiłem, dzisiaj nie zaczynałem w ogóle tematu 
pseudokonfliktów, czy konfliktów, nie wiem jak to nazwać. Jestem zaniepokojony tym, co 
wyczytałem w prasie, natomiast jak najbardziej ufam w to, że dwie strony będą potrafiły się 
ze sobą porozumieć, chciałbym, żeby tak było. 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński – jeszcze raz panu 
odpowiadam, że nie ma żadnego konfliktu i zachęcam pana, żeby pan reprezentował interesy 
30.000 mieszkańców, natomiast jeśli pan się odwołuje do tytułów prasowych, które 
wymyślają swoje tytuły, proszę zwrócić się z perswazją do redaktora naczelnego Kamila 
Milera i zapytać go, gdzie znajduje w tym wszystkim konflikt. Przecenia pan moje 
możliwości, nie mam wpływu na tytuły na pierwszych stronach gazet, nawet jeśli pan tak 
sądzi, to muszę pana poinformować, że niestety nie. 
Radny Janusz Skrzypiński – ja tylko w takiej kwestii, żeby się jednak odnosić do projektu 
uchwały. Mieliśmy komisje, na komisjach pracowaliśmy na tych materiałach, które mamy 
dzisiaj na sesji, te wszystkie uwagi i wszystkie poglądy, które zostały wypowiedziane,  
a bazować na informacjach, które są w prasie, czy na stronach ministerstwa, mamy projekt 
uchwały, także bym prosił, żeby jednak się odnosić do tego projektu uchwały i żeby takiej 
dyskusji nie prowadzić, bo ona do niczego nie prowadzi. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
dostosowania sieci szkół podstawowych oraz klas dotychczasowych gimnazjów 
prowadzonych przez Gminę Gryfino do nowego ustroju szkolnego – DRUK NR 18/XXXIV. 
Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem ww. projektu uchwały. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 20 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
18 radnych, przy 2 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było. 
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że uchwała została podjęta.  
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 37. 
UCHWAŁA NR XXXV/329/17 stanowi załącznik nr 38. 
 
Przewodnicząca Rady ogłosiła 15-minutową przerwę w obradach.  
Po przerwie przewodnicząca wznowiła obrady. 
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Ad. XXII. Podjęcie uchwały w sprawie partnerstwa na rzecz realizacji zadania pn. „Sieć 
tras rowerowych Pomorza Zachodniego” dofinansowanego ze środków funduszy 
europejskich – DRUK NR 19/XXXIV. 
 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 8. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał w niej głosu. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
partnerstwa na rzecz realizacji zadania pn. „Sieć tras rowerowych Pomorza Zachodniego” 
dofinansowanego ze środków funduszy europejskich – DRUK NR 19/XXXIV. 
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 15 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
15 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że uchwała została podjęta.  
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 39. 
UCHWAŁA NR XXXV/330/17 stanowi załącznik nr 40. 
 
Ad. XXIII. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru wraz z liczbą 
punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów 
podczas postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych, dla 
których organem prowadzącym jest Gmina Gryfino, dla kandydatów zamieszkałych 
poza obwodem szkoły – DRUK NR 20/XXXIV. 
 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 8. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał w niej głosu. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do 
potwierdzenia spełniania tych kryteriów podczas postępowania rekrutacyjnego do klas 
pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfino, dla 
kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły – DRUK NR 20/XXXIV. 
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 głosowało  
16 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 41. 
UCHWAŁA NR XXXV/331/17 stanowi załącznik nr 42. 
 
Ad. XXIV. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do 
publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla 
których Gmina Gryfino jest organem prowadzącym – DRUK NR 21/XXXIV. 
 
Radni na sesji otrzymali autopoprawkę do projektu uchwały. 
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Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 8. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał w niej głosu. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Gryfino jest organem 
prowadzącym – DRUK NR 21/XXXIV wraz z autopoprawką. 
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 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 43. 
UCHWAŁA NR XXXV/332/17 stanowi załącznik nr 44. 
 
Ad. XXV. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej Gminy 
Gryfino – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie, do realizacji zadania 
dofinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu 
rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej „Orliki lekkoatletyczne” edycja 2017 – DRUK 
NR 22/XXXIV. 
 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 8. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję.  
 
Radny Zenon Trzepacz – ja poprę ten projekt chwały, natomiast chciałem zwrócić uwagę, 
że również należy się zająć pozyskaniem środków na budowę sali gimnastycznej przy Szkole 
Podstawowej w Radziszewie. Dostałem odpowiedź na interpelację od pana burmistrza, za 
którą dziękuję, że być może w przyszłorocznym budżecie, ale chciałbym, żebyśmy pamiętali 
o tym, że w mieście są potrzebne obiekty sportowe, ja tego nie neguję, ale żebyśmy też 
pamiętali o tym, że na wsi są mieszkańcy, którym też się coś od życia należy. 
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Namieciński – ja popieram oczywiście głos pana 
Zenona Trzepacza i ja bym tylko chciał zwrócić uwagę, ja o tym mówiłem na komisji, mamy 
w perspektywie budowę hali, teraz mówimy o Orliku, żeby nie było tak, jak w poprzednich 
kadencjach, że porobimy projekty i żeby te projekty gdzieś w perspektywie nie były tzw. 
półkownikami, bo już robiliśmy projekt hali, który nas kosztował prawie 1 mln zł  
w poprzednich kadencjach. Jeżeli coś robimy, to żebyśmy robili z głową. Rozmawialiśmy  
z panią skarbnik, sytuacja gminy Gryfino jest stabilna finansowo, żebyśmy te rzeczy robili 
powoli i przemyślanie, bo narobimy projektów i z nich nic nie będzie wynikało. 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński – szanowni państwo, 
trzeba tę sprawę krótko, jasno wyjaśnić. Po pierwsze, burmistrz nie robi żadnych 
półkowników, wręcz przeciwnie, nie zaciąga żadnych zobowiązań pod zdarzenia niepewne, 
nie wprowadza do budżetu żadnych dochodów, które nie istnieją. Postępuje dokładnie 
odwrotnie niż pan przewodniczący wspomniał. Uspokajam pana, polityka jest dokładnie 
odwrotna niż w minionych kadencjach. Te pieniądze, które pozyskujemy to są pieniądze, 
które wpływają do budżetu i wtedy, kiedy mamy podpisane umowy i wtedy, kiedy są one 
zabezpieczone i wtedy, kiedy stanowią dochód gminy Gryfino, znajdują się w budżecie. Od 
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roku 2014 nie ma praktyki wprowadzania do budżetu środków, które rodzą się w czyichś 
umysłach, wprowadzane są tylko te, które znajdują się w stosownych dokumentach. Podobnie 
jest w tej sprawie. Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie otrzymał ode mnie 
polecenie, żeby jakiekolwiek czynności dokonywane w tej konkretnej sprawie mogły mieć 
finał po podjęciu przez nas decyzji, przez wysoką radę. Jeśli wysoka rada podejmie stosowną 
decyzję, to dopiero będą wydatkowane jakiekolwiek środki i taka jest kolejność i taka jest 
praktyka w tej kadencji, nie jak to miało miejsce w kadencjach minionych. Poza tym to jest 
rozpoczęcie procesu budowy montażu finansowego rekonstrukcji obiektów sportowych  
i wcale nie jest to rozpoczęcie procesu inwestycyjnego, bo ten może się rozpocząć nawet  
w roku 2018 późną jesienią. Mamy realną szansę ze względu na wyniki sportowe i tu 
odwołam się do interpelacji jednego z radnych, który te wyniki kontestował, które lokują nas 
w czołówce krajowej, stąd też takie wysokie nagrody, bo mamy mistrzów Polski, mamy 
mistrzów Europy, mamy mistrzów świata. Mamy problem bogactwa, mnie ten problem 
bogactwa cieszy, nie martwi, ale stąd też mamy szansę na to, żeby uzyskiwać poważne środki 
zewnętrzne. Innymi słowy, opłaca się inwestować w sport, bo ma to także przełożenie na 
poważną, w tym wypadku 1,5-milionową kwotę. Jeżeli natomiast chodzi o inwestowanie na 
terenach wiejskich, ani pan burmistrz Sawaryn, ani zastępca Nikitiński, ani zastępca Miler nie 
patrzą na gminę Gryfino przez pryzmat terenów wiejskich i miejskich, patrzą przez pryzmat 
całej gminy Gryfino. Dowodem na to najlepszym jest zaangażowanie w budowę kanalizacji  
w Wełtyniu, rozszerzenie kanalizacji w Pniewie, budowy dróg na terenach wiejskich, ostatnio 
dwie drogi w miejscowości Gardno, rozpoczęte postępowanie dla miejscowości Czepino, 
wykonana droga na terenach wiejskich do fabryki, którą państwo dzisiaj będziecie także 
wspólnie otwierali, boisko w Żabnicy z infrastrukturą lekkoatletyczną. Dla nas gmina Gryfino 
jest całością, organizmem, który ze sobą współgra i oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, 
że państwo reprezentujecie przede wszystkim wyborców ze swoich okręgów wyborczych, ale 
bardzo się cieszę też z tych głosów, one są przecież powszechne w radzie, że patrzymy na 
potrzeby naszych mieszkańców także łącznie. 
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Namieciński – jestem oczywiście zwolennikiem 
budowy obiektów sportowych na terenie naszej gminy, takie są fakty, natomiast proszę nie 
wkładać w moje usta słów, których nie wypowiedziałem. Ja nie powiedziałem, że burmistrz 
robi, czy zamierza robić jakiekolwiek półkowniki, ja powiedziałem, że burmistrz poprzedniej 
kadencji, czy trzech poprzednich kadencji robił takie rzeczy i takich rzeczy było mnóstwo  
w wydziale inwestycji. 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński – ja nie powiedziałem, że 
pan tak powiedział. Powiedziałem tylko, że burmistrz nie wykonuje żadnych półkowników, 
więc stwierdziłem fakt obiektywny. Nie wkładałem niczego w pańskie usta. Byłoby to 
niegrzeczne z mojej strony. 
Radny Marcin Para – mam pytanie do burmistrza Nikitińskiego. Rozmawialiśmy na ten 
temat na komisji, bo pan dyrektor OSiR sporządził uzasadnienie, które dotyczy tylko kwestii 
związanych z lekką atletyką, ale rozmawialiśmy, że ten projekt będzie też obejmował remont 
płyty głównej na stadionie w Gryfinie, który powszechnie jest nazywany stadionem 
Energetyka, a takim nie jest i całej bazy socjalnej i chciałbym, żebyśmy to sprecyzowali, że te 
elementy też się w tym programie znajdą. 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński – ci, którzy uprawiali 
jakikolwiek sport w obiektach przy ul. Sportowej wiedzą jakie tam są generalne problemy, 
jakie tam są generalne potrzeby. Zasadniczy problem polega na należytym odwodnieniu 
całego terenu. Nie da się stworzyć Orlika lekkoatletycznego bez odwodnienia tego terenu  
w sposób należyty, ale też wyraźnie o tym mówiłem na komisjach – proces rewitalizacji 
obiektów sportowych to nie jest ta kadencja, co do zasady, bo są inne, liczne potrzeby. Teraz 
skupiamy się na montażu finansowym, żeby przygotować się do rewitalizacji, bo dzisiaj 
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gdybyśmy powiedzieli wam lub mieszkańcom, że dla nas to jest najwyższy priorytet, to 
byłaby to nieprawda. Najwyższym priorytetem są drogi, ciągi komunikacyjne, edukacja i inne 
nakłady materialne, które w minionych latach były pomijane. Pracujemy też nad tym, żeby 
społeczeństwo przede wszystkim się bogaciło, miało pracę. Te 1,5 mln zł, które pozyskamy 
do budżetu to jest pierwszy element montażu finansowego, bo potrzeby są daleko większe na 
obiekcie. Wspomniałem o tym. Inwestycję rozpocząć możemy nawet jesienią 2018 roku  
i najprawdopodobniej tak się stanie. Jeśli wysoka rada podejmie tę uchwałę, będziemy 
pracowali nad kolejnymi elementami montażu finansowego tak, żeby rewitalizacja była pełna, 
mieszkańcy byli zadowoleni, a my w tzw. międzyczasie, w roku 2017, 2018, ale także 2019 
mogli wykonywać zadania, które są ważniejsze, bo takie na terenie gminy Gryfino bez 
wątpienia są. 
Radny Zenon Trzepacz - panie burmistrzu, ja jestem pełen słów uznania za wykonywane 
prace na terenach wiejskich, ja wcale tego nie neguję. Ja wyraźnie mówiłem o aspekcie 
sportowym, infrastrukturze sportowej, której na wsi oprócz boisk nie wszędzie nadających się 
do gry jest taka, jaka jest. Jest chwila czasu,  z tego co wiem, pani przewodnicząca mówiła, że 
mamy mieć gości trochę później, to może trochę wrócę do historii, może nie wszyscy wiedzą, 
ale w latach 90-tych właśnie dzięki staraniom mieszkańców wsi, nawet nikt mieszkańcom, 
tym osobom zaangażowanym nie podziękował za to, wybudowaliśmy kanalizację, wodociągi, 
pełną infrastrukturę na północy, czyli od autostrady do Gryfina, dzięki naszym zabiegom 
również została rozbudowana oczyszczalnia ścieków, z którą gmina nie ma problemów do 
dzisiaj. To tylko tak na marginesie, że mieszkańcy wsi nie tylko oczekują na jakieś datki na 
ich konto, ale również też od siebie kiedyś dawali. Może ta historia już jest zapomniana, ale 
tak pozwoliłem sobie przypomnieć. 
Radny Marcin Para – w mojej ocenie ten temat prędzej, czy później do nas wróci i tak 
naprawdę niewiele ryzykujemy składając wniosek, bo w projektach jest tak, że jak nie 
podpiszemy umowy, bo nie będziemy mieli własnego wkładu, to nic się nie dzieje. Natomiast 
z prostej matematyki wynika, że jak mamy wydać ponad 3 mln zł w zależności od tego, jakie 
będą nakłady na całą tę infrastrukturę ze swoich pieniędzy, to w mojej ocenie lepiej wydać te 
1,5 mln zł pozyskując z ministerstwa, wtedy te pieniądze zaoszczędzimy i przeznaczymy na 
coś innego i dla mnie to jest rozsądny pomysł. 
Radny Piotr Zwoliński – panie burmistrzu, ja się bardzo cieszę, że pan wyraźnie poparł 
ważność inwestycji w gminie Gryfino. Dziękuję za te słowa. Chodzi mi właśnie w kontekście 
budowy infrastruktury drogowej. Co do koncepcji budowy Orlika lekkoatletycznego jestem 
jak najbardziej za. Widząc jak środowisko gryfińskie zaczęło uprawiać sporty, poszedłbym 
jeszcze dalej – pomyślałbym o rozbudowie infrastruktury tzw. siłowni zewnętrznych 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
wyznaczenia jednostki organizacyjnej Gminy Gryfino – Ośrodek Sportu i Rekreacji  
w Gryfinie, do realizacji zadania dofinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu  
i Turystyki w ramach programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej „Orliki 
lekkoatletyczne” edycja 2017 – DRUK NR 22/XXXIV. 
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 45. 
UCHWAŁA NR XXXV/333/17 stanowi załącznik nr 46. 
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Ad. XXVI. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Gryfino – DRUK NR 17/XXXIV. 
 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 8. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał w niej głosu. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
ustalenia sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla 
których organem prowadzącym jest Gmina Gryfino – DRUK NR 17/XXXIV. 
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  
19 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że uchwała została podjęta.  
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 47. 
UCHWAŁA NR XXXV/334/17 stanowi załącznik nr 48. 
 
Ad. XXVII. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej  
w Gryfinie – DRUK NR 24/XXXIV. 
 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 8. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał w niej głosu. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
nadania statutu Bibliotece Publicznej w Gryfinie – DRUK NR 24/XXXIV. 
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  
19 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że uchwała została podjęta.  
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 49. 
UCHWAŁA NR XXXV/335/17 stanowi załącznik nr 50. 
 
Ad. XXVIII. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2017 rok – 
DRUK NR 25/XXXIV. 
 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 8. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał w niej głosu. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
zmian budżetu Gminy Gryfino na 2017 rok – DRUK NR 25/XXXIV. 
Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem ww. projektu uchwały. 
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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 51. 
UCHWAŁA NR XXXV/336/17 stanowi załącznik nr 52. 
 
Ad. XXIX. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Gryfino na lata 2017-2025 – DRUK NR 26/XXXIV. 
 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 8. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał w niej głosu. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2017-2025 – DRUK NR 
26/XXXIV. 
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 53. 
UCHWAŁA NR XXXV/337/17 stanowi załącznik nr 54. 
 
Ad. XXX. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji do spraw zniszczenia 
nieodebranych dokumentów złożonych przy zgłaszaniu kandydatów na ławników  – 
DRUK NR 27/XXXIV. 
 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 8. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk – „Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa 
Publicznego proponuje powołać komisję do spraw zniszczenia dokumentów złożonych Radzie 
Miejskiej w Gryfinie w składzie: Zenon Trzepacz, Łukasz Kamiński, Janusz Skrzypiński.” 
 
Przewodnicząca zapytała ww. radnych, czy wyrażają zgodę na pracę komisji. 
Radni: Zenon Trzepacz, Łukasz Kamiński, Janusz Skrzypiński wyrazili zgodę. 
 
Inne kandydatury nie zostały zgłoszone. Nikt  radnych nie zabrał głosu w dyskusji. 
Radny Ireneusz Sochaj – nie pierwszy raz wybieramy ławników. Do tej pory ten problem 
nie występował. Skąd nagle pojawiła się konieczność powoływania komisji, „palenia 
ogniska” z tymi dokumentami, itd.? 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk – była przeprowadzona kontrola i to wynika  
z wniosków i zaleceń pokontrolnych, że należy dokonać zniszczenia komisyjnego 
dokumentów. 
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Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
powołania komisji do spraw zniszczenia nieodebranych dokumentów złożonych przy 
zgłaszaniu kandydatów na ławników – DRUK NR 27/XXXIV wraz z nazwiskami radnych. 
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 głosowało  
16 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 55. 
UCHWAŁA NR XXXV/338/17 stanowi załącznik nr 56. 
 
Ad. XXXI. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/235/16 Rady 
Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za 
pobyt dziecka i częściowych zwolnień z tych opłat oraz maksymalnej opłaty za 
wyżywienie dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Gryfino – DRUK NR 
28/XXXIV. 
 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 8. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński – tak, jak zapowiadaliśmy 
w momencie, kiedy ustanawialiście państwo uchwałami Rady Miejskiej wysokość opłat  
w Żłobku Miejskim w Gryfinie i w oddziałach żłobkowych, które wówczas funkcjonowały  
w dwóch przedszkolach, od nowego roku funkcjonują już tylko w Przedszkolu nr 2, składamy 
projekty uchwał, które obniżają cenę w Żłobku Miejskim i chciałbym w imieniu pana 
burmistrza podziękować wszystkim tym, którzy się do tego przyczynili, a przyczynił się do 
tego w szczególności Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, który złożył wniosek do 
ministerstwa, pozyskał na ten cel pieniądze. Obniżka może nie jest bardzo duża, natomiast 
jeśli liczymy ją w punktach procentowych, to są 4 punkty procentowe, a więc z 20 procent 
minimalnego wynagrodzenia teraz będzie 16. Nominalnie będzie to 80 zł, natomiast chcę  
i warto to podkreślić, że pieniądze, które pozyskaliśmy z ministerstwa podzieliliśmy na dwie 
części - pierwsza dotyczy obniżki opłat za żłobek, druga dotyczy doinwestowania placówki  
w nowe funkcje, które będą już w Żłobku Miejskim na tym niższym tarasie. 
Zarekomendowaliśmy to rozstrzygnięcie radzie, ponieważ po pierwsze pieniądze, które 
osiągnęliśmy z ministerstwa i które stały się podstawą obniżenia ceny za żłobek są 
przyznawane w harmonogramie rocznym. Całkowicie pewne jest, że wystąpimy w przyszłym 
roku z takim samym wnioskiem o to, żeby pozyskać pieniądze na miejsca żłobkowe na 
terenie gminy. Pozwolę sobie zauważyć, bo staram się być dosyć wnikliwym obserwatorem 
życia medialnego, a tutaj niektórzy radni powołują się też na tytuły prasowe, siedziałem 
kiedyś w domu i przeczytałem taki tytuł: trzydzieści pięć nowych miejsc w Pyrzycach, 
gigantyczny sukces samorządu pyrzyckiego. U nas, żyjemy w takim otoczeniu, że 125 
nowych miejsc żłobkowych, to była totalna klęska. Takie jest otoczenie, tym niemniej ja się 
bardzo cieszę z tego, że możemy państwu te projekty uchwał przedłożyć, że rodzice będą 
mogli też płacić niższe kwoty i że będziemy mogli także zainwestować w rozwój żłobka 
dosyć poważną kwotę. W tej sprawie przeprowadziłem takie swoiste konsultacje społeczne, 
zapraszając rodziców Przedszkola nr 2, ponieważ oni podnosili pewne argumenty, których nie 
można przemilczeć. Odwoływali się przede wszystkim na ten sam poziom opłat w oddziałach 
przedszkolnych i w żłobku i co do zasady mają rację, co do szczegółu nie, ponieważ same 
opłaty są tożsame, natomiast sposób odpisów nieobecności nie jest tożsamy i jest to też 
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świadome działanie, które różnicuje jednak opłaty za nową placówkę i placówkę 
dotychczasową. Nie występuje to w każdym przypadku, ale w przypadku nieobecności 
dziecka i jest istotą różnicą. Oczywiście uchwała dotyczącą oddziałów żłobkowych będzie 
miała swoją moc faktyczną do końca sierpnia, ponieważ wszystkie dzieci w wieku od 20. 
tygodnia do 3. roku życia od nowego roku szkolnego będą już w Żłobku Miejskim  
w Gryfinie. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
zmiany uchwały nr XXVI/235/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 sierpnia 2016 r.  
w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka i częściowych zwolnień z tych opłat 
oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Gryfino 
– DRUK NR 28/XXXIV. 
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  
19 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że uchwała została podjęta.  
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 57. 
UCHWAŁA NR XXXV/339/17 stanowi załącznik nr 58. 
 
Ad. XXXII. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VIII/61/11 Rady Miejskiej  
w Gryfinie z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez 
przedszkola publiczne oraz oddziały żłobkowe w przedszkolach prowadzonych przez 
Gminę Gryfino – DRUK NR 29/XXXIV. 
 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 8. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał w niej głosu. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
zmiany uchwały nr VIII/61/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie 
opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne oraz oddziały żłobkowe  
w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino – DRUK NR 29/XXXIV. 
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  
19 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że uchwała została podjęta.  
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 59. 
UCHWAŁA NR XXXV/340/17 stanowi załącznik nr 60. 
 
Ad. XXXIII. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2017 rok – 
DRUK NR 30/XXXIV. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję.  
Radny Piotr Zwoliński – chciałbym poprosić szanowną radę o poparcie tej uchwały, gdyż 
tutaj w dziale 900 500.000 zł jest przeznaczone na wybudowanie oświetlenia na ciemnych 
ulicach miasta. 
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Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Namieciński – nie procedowaliśmy tego na komisjach, 
chciałbym dopytać, czy to jest 500.000 zł łącznie, czy oprócz tego mamy jakiekolwiek środki 
finansowe zabezpieczone na to zadanie? Chciałbym się też dowiedzieć jakiego konkretnie 
zadania te środki dotyczą? 
Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino Beata Blejsz – w budżecie aktualnie jest 300.000 zł. 
500.000 zł dokładamy. 
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Namieciński – jakiego zadania dotyczą te środki 
finansowe? Konkretnie. Czy mamy jakiś określony cel? 
Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino Beata Blejsz – tak. Zgodnie z uzasadnieniem. Jest 
wypisane, których ulic dotyczy oświetlenie. 
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Namieciński – właśnie pani skarbnik zgodnie  
z uzasadnieniem jest: „zwiększenia wydatków dokonuje się na wniosek Wydziału Inwestycji  
i Rozwoju w celu zabezpieczenia środków na budowę oświetlenia ulicznego.” 
Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino Beata Blejsz – i są wymienione ulice. 
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Namieciński – nie. Nie mamy właśnie wymienionych 
ulic. 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Tomasz Miler - tutaj w części materiałów 
są wymienione ulice. Być może był jakiś błąd przy kolportażu bądź produkcji tych 
materiałów. Ja może odczytam, jeżeli ktoś nie ma: Reja, Kochanowskiego, Fredry, Miłosza, 
Mazowieckiej, Mazurskiej, Kujawskiej, Podlaskiej, Śląskiej, Opolskiej oraz części osiedla 
Wełtyń II. 
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Namieciński – rozumiem, że 800.000 zł jest na to 
zadanie i ulice, o których pan powiedział. 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Tomasz Miler - tak, to spokojnie starczy na 
to zadanie. 
Wiceprzewodniczący Rady Zdzisław Kmieciak -  z tego co pan burmistrz wymieniał, to nie 
ma żadnych punktów świetlnych na terenach wiejskich. Panie burmistrzu, ja od 2015 roku 
prosiłem pana, żeby się tym zająć, dokładnie wymieniałem, o które ulice chodzi, żeby je 
doświetlić trochę. Pan burmistrz mówił, że się tym zajmie, będą doświetlone. 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Tomasz Miler -  jak widać się zajmujemy. 
Jeżeli chodzi o tereny wiejskie, nie o to panu radnemu chodzi, ale podkreślę Wełtyń II 
formalnie jest to teren wiejski. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
zmian budżetu Gminy Gryfino na 2017 rok – DRUK NR 30/XXXIV. 
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 61. 
UCHWAŁA NR XXXV/341/17 stanowi załącznik nr 62. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk - doszliśmy do punktu XXXIV. To jest punkt, na 
którym zapowiedzieli uczestnictwo nasi goście – przedstawiciele związków zawodowych, 
panowie dyrektorzy, pan starosta, w związku z tym chciałabym jeszcze raz zaproponować 
zmianę porządku obrad tak, aby punkt XXXIV. przenieść po punkcie: „Odpowiedzi na 
interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt III”, czyli po punkcie XXXVII. 
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Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie zaproponowaną zmianę 
porządku obrad. 
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 19 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 17 radnych. Za przyjęciem zmiany porządku obrad głosowało  
17 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
Przewodnicząca stwierdziła, że porządek obrad został zmieniony.  
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 63. 
 
Ad. XXXV. Rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego 
uchwały nr XXIX/258/16 z dnia 27 października 2016 r.  – DRUK NR 32/XXXIV. 
 
Radni otrzymali wezwanie mieszkańców miejscowości Żórawie do usunięcia naruszenia 
prawa na nadzwyczajnej sesji w dniu 28 marca 2017 r.  
Wezwanie stanowi załącznik nr 64 do protokołu. 
Na sesji w dniu 31 marca radni otrzymali opinię prawną do wezwania oraz projekt uchwały 
Komisji Rewizyjnej. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk - Komisja Rewizyjna wypracowała projekt 
uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia prawa dotyczącego uchwały nr 
XXIX/258/16 z dnia 27 października 2016 r. i w § 1. „Nie uwzględnia się wezwania do 
usunięcia naruszenia prawa, złożonego dnia 13 marca 2017 r. przez mieszkańców 
miejscowości Żórawie, polegającego na uchyleniu lub zmianie uchwały Nr XXIX/258/16 
Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy  
w Gryfinie oraz nadania nazw ulic we wsi Żórawie, zmienionej uchwałą Nr XXXII/305/17  
z dnia 26 stycznia 2017 r., z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do uchwały.” Panie 
burmistrzu, ja w tym punkcie chciałabym zwrócić się z prośbą do pana, abyśmy wspólnie 
przeprowadzili takie działania, które zminimalizują wszystkie koszty związane  
z wprowadzeniem nazw ulic. Prosiłabym, aby taką prośbę skierować również do starostwa  
w Gryfinie tak, żeby te koszty zbytnio nie obciążały mieszkańców przy wymianie chociażby 
dokumentów. Mieszkańcy również zgłaszają potrzebę w związku z tym, że tych ulic, uliczek 
w miejscowości Żórawie jest sporo, aby w przyszłości w budżecie wygospodarować nieduże 
środki i ustanowić przy wjazdach do tych miejscowości dwóch tablic z planem ulic. Takie 
tablice mamy w niektórych naszych miejscowościach. Myślę, że to uspokoiłoby całą sytuację 
i mieszkańcy będą na pewno zadowoleni z takiego rozwiązania. 
Radny Zenon Trzepacz – ja tylko powiem, że te tablice to rady sołeckie, sołtysi robią dla 
swoich miejscowości z funduszu sołeckiego. 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk - tak, tylko, że w tym roku mamy już uchwalony 
fundusz sołecki, dlatego też ta prośba. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały Komisji 
Rewizyjnej w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego 
uchwały nr XXIX/258/16 z dnia 27 października 2016 r. 
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  
16 radnych, przy 3 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było. 
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że uchwała została podjęta.  
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 65. 
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UCHWAŁA NR XXXV/342/17 stanowi załącznik nr 66. 
 
Ad. XXXVI. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie 
międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady. 
 
Informacja stanowi załącznik nr 67 do protokołu. 
Radni otrzymali informację Burmistrza na skrzynki mailowe oraz w dniu sesji. 
 
Radny Krzysztof Hładki – w zakresie edukacji i spraw społecznych punkt. 4. „Podpisałem 
umowę na wykonanie przeglądów technicznych placów zabaw, boisk piłkarskich oraz placów 
rekreacyjno-sportowych na łączną kwotę 10.000 zł brutto.” Jak to należy rozumieć? 
Wykonanie przeglądów technicznych, czy faktyczne naprawy placów zabaw i boisk 
piłkarskich. Przeglądy techniczne za 10.000 zł? 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński – panie radny, żeby 
legitymować się należytym dokumentem o dokonaniu przeglądu musi to zrobić człowiek, 
który nie przyjedzie i popatrzy, czy wszystko jest w porządku, tylko wystawi stosowny 
dokument, czyli musi być inspektorem nadzoru co najmniej posiadającym uprawnienia. Wie 
pan, ile mamy obiektów na terenie miasta i ile mamy obiektów na terenie gminy. 
Jednostkowy koszt takiego przeglądu w latach minionych wynosił zdecydowanie więcej, 
natomiast teraz wynosi zdecydowanie mniej, tym niemniej trzeba się liczyć, że jeśli ma się 
majątek, to robi się przeglądy w przypadku budynków raz w roku lub raz na pięć lat 
całościowo, ale jeśli ma się obiekty rekreacyjne sportowe, to są tam także urządzenia,  
z których sprawdzenia musi być sporządzony stosowny protokół podpisany przez osobę 
posiadającą odpowiednie uprawnienia i to jest obowiązek pana burmistrza, z którego pan 
burmistrz wywiązuje się po to, żeby nie dochodziło do sytuacji, o których też często państwo 
mówicie na sesjach, o tym, że stan techniczny jest nienależyty. Opieramy się tu na wiedzy 
fachowców i podejmiemy czynności, które będą wynikały z tych protokołów. To jest 
procedura, która się powtarza co roku, właśnie na przełomie marca i kwietnia po dokonaniu 
przeglądów i sporządzeniu wszystkich niezbędnych potrzeb, następnie przystąpimy do etapu 
wymiany, ewentualnie usunięcia tych elementów, które się do użytku nie nadają, wymiany na 
inne, nowe lub doposażeniu. To jest procedura stosowana corocznie. 
 
Ad. XXXVII. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. III. 
 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Tomasz Miler - co prawda nie ma radnego 
Gugi, ale zawsze będzie można odsłuchać - interpelacja dotycząca nazw ulic - rada już się 
wyraziła w sposób jednoznaczny, jeżeli chodzi o wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, 
natomiast radny wskazywał dwie ulice: Borówkową i Jagodową, które rzekomo miały być 
ulicami prywatnymi. Prosiłem wydział o przygotowanie zestawienia, zarówno Borówkowa, 
jak i Jagodowa są to tereny gminy Gryfino. Na Jagodowej jest też część drogi Skarbu Państwa 
będącej w zarządzie powiatu, także jest to mienie publiczne. Jeżeli chodzi o ustawę 
krajobrazową i interpelację pana radnego Ireneusza Sochaj, mamy wybranego plastyka, ale 
rozpocznie on pracę od kwietnia tak więc będzie to jeden z pierwszych punktów, którym 
będziemy się też zajmować. 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński – pozostała ostatnia 
kwestia, którą w zasadzie pan burmistrz dzisiaj precyzyjnie omówił, ja pozwoliłem sobie 
dopełnić to kilkoma słowami dotyczącymi stanu faktycznego, powiedziałem to też radnemu 
Gudze wyraźnie, że proszę nie szukać konfliktów tam gdzie ich nie ma. Proszę czytać 
uważnie słowa i wyciągać z nich wnioski zgodnie z intencją wypowiadającego. Jesteśmy 
właścicielem nieruchomości przy ul. Niepodległości i taki jest stan faktyczny, natomiast co 
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przyniesie przyszłość jestem pełen optymizmu. Pan burmistrz, ja i drugi zastępca także 
działamy w interesie publicznym i tak będziemy funkcjonowali nadal. Jak państwo wiecie  
w gminie Gryfino od 2,5 roku istnieje taka niezrozumiała jak widzę dla wielu tradycja, że my 
rozwijamy sferę edukacji i dokładamy poszczególne jednostki, natomiast nie wszystkie 
samorządy tak postępują to też zaufanie do tego, kto jak postępuje powinno wynikać  
z czynów, a nie z deklaracji, ale bądźmy optymistami także na przyszłość. 
 
Ze względu na gości, którzy zgłosili chęć uczestniczenia w sesji Przewodnicząca Rady 
ogłosiła przerwę w obradach do godziny 12:00. 
Po przerwie przewodnicząca wznowiła obrady. 
 
Ad. XXXIV. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino – teren Elektrowni Dolna Odra 
– DRUK NR 31/XXXIV. 
 
Przewodnicząca Rady przywitała gości: Starostę Gryfińskiego Wojciecha Konarskiego, pana 
Pawła Wardę - Dyrektora Oddziału Zespołu Elektrowni Dolna Odra, pana Rafała Muchę - 
Dyrektora Ekonomiczno-Finansowego Oddziału Zespołu Elektrowni Dolna Odra, pana Jacka 
Kawkę - Dyrektora Technicznego Oddziału Zespołu Elektrowni Dolna Odra, pana Mariusza 
Kamińskiego - Przewodniczącego Międzyzakładowego Niezależnego Samorządnego 
Związku Zawodowego Pracowników Zespołu Elektrowni „Dolna  Odra”, pana Jarosława 
Grudzińskiego, reprezentującego Międzyzakładową Organizację Związkową NSZZ 
"Solidarność" przy Oddziale Zespołu Elektrowni „Dolna  Odra”, pana  Mirosława Lebudę - 
Przewodniczącego  Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” 80  
Oddziału Zespołu Elektrowni „Dolna  Odra”, pana Romana Michalskiego – 
Przewodniczącego Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego Zespołu Elektrowni 
„Dolna Odra” oraz panią Julię Cichocką – Głównego Specjalistę ds. Inwestycji. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. 
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn – z wielką satysfakcją goszczę 
tak zaszczytną delegację. Jest to dla nas, samorządowców gryfińskich – dla mnie, dla pana 
starosty, dla szanownych państwa, dla wszystkich pracowników, dla wszystkich gryfinian 
wyjątkowy dzień, dzień, który wzmacnia nadzieję na to, że moce wytwórcze w Dolnej Odrze 
zostaną odtworzone. Przykładamy wielką wagę do każdej działalności gospodarczej, czy to 
jednoosobowej, czy takiej jak Dolna Odra, ale Dolna Odra to jest pewność i stabilność 
rozwoju naszego miasta, jeśli zostaną odtworzone bloki na kolejne 40-50 lat. Od lat 
związkowcy z Dolnej Odry przy wsparciu samorządowców zabiegają o podjęcie ostatecznej 
decyzji o odbudowie mocy wytwórczych. Tych działań było bardzo dużo, powstało 
stowarzyszenie, wspierali nas wyjątkowi politycy zachodniopomorscy – pan marszałek 
Joachim Brudziński, pan poseł Artur Szałabawka, pan minister Mucha i wielu innych. 
Jesteśmy z tego powodu wyjątkowo usatysfakcjonowani i tak jak powiedział pan marszałek 
Brudziński zwracając się do strony społecznej w Dolnej Odrze, czyli do związków 
zawodowych – panie i panowie, pilnujcie, wspierajcie, bo wszystko dobrze idzie, ale nie 
wiadomo jak długo tak dobrze będzie szło i my, samorządowcy gryfińscy chcemy się do tego 
procesu przyłączyć. Z panem dyrektorem Wardą, panem dyrektorem Muchą, panią Cichocką 
rozmawialiśmy na tematy związane z urządzeniem nowego planu dla tego zakładu. Będziemy 
nad tym dalej pracować. Cieszę się ogromnie panie starosto, dzisiaj chciałbym też 
powiedzieć, że nie ma żadnego konfliktu między gminą Gryfino, a powiatem gryfińskim, 
współpracujemy, będziemy szli w wielu sprawach do przodu, wiele wyzwań przed nami. Dla 
sprawy Dolnej Odry musimy łączyć siły, bo to jest podstawowy interes naszej społeczności. 
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Dzisiaj będziemy otwierać także nową halę produkcyjną Jaegera i jak rozmawiamy  
z potencjalnymi inwestorami, zawsze pytają – a jak będzie się rozwijać Dolna Odra, bo jest to 
jedna z przesłanek lokowania tutaj inwestycji. Życzę radzie owocnych obrad w tym zakresie. 
Mam nadzieję, że przyjmiemy ten punkt jednogłośnie i będziemy pracować, aby Dolna Odra 
funkcjonowała na naszym terenie kolejne pół wieku. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Gryfino – teren Elektrowni Dolna Odra – DRUK NR 31/XXXIV. 
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 16 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 16 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
16 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że uchwała została podjęta.  
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 68. 
UCHWAŁA NR XXXV/343/17 stanowi załącznik nr 69. 
 
Ad. XXXVIII. Wolne wnioski i informacje. 
 
Dyrektor Oddziału Zespołu Elektrowni Dolna Odra Paweł Warda – chciałbym 
podziękować za podjęcie uchwały. Jest to dla nas bardzo ważna uchwała w temacie 
utworzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla naszego terenu, wiąże się to  
z inwestycjami dla nas bardzo strategicznymi i niezmiernie miło mi, że ta uchwała jest 
podjęta, zapoczątkuje pewne działania, wesprze nasze działania, które już są w toku, 
przyspieszy pewne działania dla nas. Bardzo dziękuję za tę uchwałę. 
 
Przewodnicząca Rady przypomniała radnym o obowiązku składania oświadczeń 
majątkowych za 2016 rok i poinformowała, że następna sesja Rady Miejskiej odbędzie się  
w dniu 27 kwietnia. Ponadto przewodnicząca odczytała informację z Nadleśnictwa Gryfino 
dotyczącą wzięcia udziału w tegorocznej akcji sadzenia lasów w dniu 8 kwietnia 2017 roku 
na terenie Puszczy Bukowej Nadleśnictwo Gryfino 
 
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Namieciński – mam jeden wniosek. Mówiliśmy dzisiaj 
o przeglądach placów zabaw, natomiast ja składam taki wniosek, żeby dokonać przeglądu na 
naszych obiektach regulaminów, które są na tych obiektach. Nie były robione te przeglądy, 
często zdarza się tak, że te regulaminy są po prostu nieczytelne, są wyblakłe. W związku 
z powyższym składam wniosek, żeby na placach zabaw i na obiektach sportowych dokonać 
takiego przeglądu regulaminów i tam gdzie jest potrzeba, żeby je wymienić. 
 
Ponieważ nikt więcej nie zabrał głosu, Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk zamknęła 
obrady XXXV 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 za przyjęciem zmiany porządku obrad sesji – załącznik nr 5 
6. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem protokołu z XXXIII sesji - załącznik nr 6 
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7. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej w Gryfinie za 2016 rok – załącznik  
nr 7  

8. Stanowiska komisji rady - załącznik nr 8 
9. Sprawozdanie z działalności Gryfińskiego Domu Kultury w 2016 roku – załącznik nr 9 
10.  Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2016 r. i przedstawienie 

potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2017 r. – załącznik nr 10  
11. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2016 oraz potrzeby 

związane z realizacją zadań na rok 2017 – załącznik nr 11  
12. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie przystąpienia do 

procedury zmiany granic administracyjnych miasta Gryfina i przeprowadzenia konsultacji 
z mieszkańcami – załącznik nr 12 

13. UCHWAŁA NR XXXV/317/17 - załącznik nr 13 
14. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa 
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej – załącznik  
nr 14 

15. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości 
gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino – załącznik nr 15 

16. UCHWAŁA NR XXXV/318/17 - załącznik nr 16 
17. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości 
gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino – załącznik nr 17 

18. UCHWAŁA NR XXXV/319/17 - załącznik nr 18 
19. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej  
w obrębie ewidencyjnym Chwarstnica -  załącznik nr 19 

20. UCHWAŁA NR XXXV/320/17 - załącznik nr 20 
21. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Gryfino w obrębach nr 1, 2 i 3 miasta Gryfino – w rejonie ul. Śląskiej, Opolskiej, 
Mazowieckiej i Pomorskiej – załącznik nr 21 

22. UCHWAŁA NR XXXV/321/17 - załącznik nr 22 
23. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie uchwalenia 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w obrębie 
Gardno i obrębie Drzenin – tereny produkcyjno-usługowe Gryfino – załącznik nr 23 

24. UCHWAŁA NR XXXV/322/17 - załącznik nr 24 
25. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie uchwalenia 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego  
w obrębie Wełtyń – obejście drogowe – załącznik nr 25 

26. UCHWAŁA NR XXXV/323/17 - załącznik nr 26 
27. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w rejonie Pniewo  
i Żórawki – teren byłego sanatorium w Nowym Czarnowie – załącznik nr 27 

28. UCHWAŁA NR XXXV/324/17 - załącznik nr 28 
29. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Gryfino w 2017 roku” – załącznik nr 29 

30. UCHWAŁA NR XXXV/325/17 - załącznik nr 30 
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31. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie uchylenia 
Uchwały Nr XXVIII/232/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 listopada 2012 r.  
w sprawie wyboru formy spółek prawa handlowego z udziałem Gminy Gryfino do 
wykonywania zadań gospodarki komunalnej oraz powierzenia zadań własnych Gminy 
Gryfino z zakresu gospodarki komunalnej  Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Sp.  
z o. o. w Gryfinie – załącznik nr 31 

32. UCHWAŁA NR XXXV/326/17 - załącznik nr 32 
33. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie uchylenia 

Uchwały Nr XXVIII/233/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 listopada 2012 r.   
w sprawie wyboru formy spółek prawa handlowego z udziałem Gminy Gryfino do 
wykonywania zadań gospodarki komunalnej oraz powierzenia zadań własnych Gminy 
Gryfino z zakresu gospodarki komunalnej  Gryfińskiemu Towarzystwu Budownictwa 
Społecznego Sp. z o. o. w Gryfinie –  załącznik nr 33 

34. UCHWAŁA NR XXXV/327/17 - załącznik nr 34 
35. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy 

Przedszkola Nr 4 im. Pszczółki Mai w Gryfinie – załącznik nr 35 
36. UCHWAŁA NR XXXV/328/17 - załącznik nr 36 
37. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie dostosowania 

sieci szkół podstawowych oraz klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych przez 
Gminę Gryfino do nowego ustroju szkolnego – załącznik nr 37 

38. UCHWAŁA NR XXXV/329/17 - załącznik nr 38 
39. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie partnerstwa na 

rzecz realizacji zadania pn. „Sieć tras rowerowych Pomorza Zachodniego” 
dofinansowanego ze środków funduszy europejskich – załącznik nr 39 

40. UCHWAŁA NR XXXV/330/17 - załącznik nr 40 
41. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie określenia 

kryteriów naboru wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia 
spełniania tych kryteriów podczas postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół 
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfino, dla kandydatów 
zamieszkałych poza obwodem szkoły – załącznik nr 41 

42. UCHWAŁA NR XXXV/331/17 - załącznik nr 42 
43. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad  

i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych  
w szkołach podstawowych dla których Gmina Gryfino jest organem prowadzącym – 
załącznik nr 43 

44. UCHWAŁA NR XXXV/332/17 - załącznik nr 44 
45. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyznaczenia 

jednostki organizacyjnej Gminy Gryfino – Ośrodek Sportu i Rekreacji  
w Gryfinie, do realizacji zadania dofinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu  
i Turystyki w ramach programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej „Orliki 
lekkoatletyczne” edycja 2017 – załącznik nr 45 

46. UCHWAŁA NR XXXV/333/17 - załącznik nr 46 
47. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci 

przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Gryfino – załącznik nr 47 

48. UCHWAŁA NR XXXV/334/17 - załącznik nr 48 
49. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie nadania statutu 

Bibliotece Publicznej w Gryfinie – załącznik nr 49 
50. UCHWAŁA NR XXXV/335/17 - załącznik nr 50 



 32

51. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmian budżetu 
Gminy Gryfino na 2017 rok – załącznik nr 51 

52. UCHWAŁA NR XXXV/336/17 - załącznik nr 52 
53. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2017-2025 – załącznik nr 53 
54. UCHWAŁA NR XXXV/337/17 - załącznik nr 54 
55. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie powołania 

komisji do spraw zniszczenia nieodebranych dokumentów złożonych przy zgłaszaniu 
kandydatów na ławników – załącznik nr 55 

56. UCHWAŁA NR XXXV/338/17 - załącznik nr 56 
57. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały 

nr XXVI/235/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia 
wysokości opłat za pobyt dziecka i częściowych zwolnień z tych opłat oraz maksymalnej 
opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Gryfino –  załącznik 
nr 57 

58. UCHWAŁA NR XXXV/339/17 - załącznik nr 58 
59. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały 

nr VIII/61/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za 
świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne oraz oddziały żłobkowe  
w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino – załącznik nr 59 

60. UCHWAŁA NR XXXV/340/17 - załącznik nr 60 
61. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmian budżetu 

Gminy Gryfino na 2017 rok – załącznik nr 61 
62. UCHWAŁA NR XXXV/341/17 - załącznik nr 62 
63. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem zmiany porządku obrad sesji - załącznik  

nr 63 
64. Wezwanie mieszkańców miejscowości Żórawie do usunięcia naruszenia prawa - 

załącznik nr 64 
65. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia 

wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały nr XXIX/258/16 z dnia  
27 października 2016 r. - załącznik nr 65 

66. UCHWAŁA NR XXXV/342/17 - załącznik nr 66 
67. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym  

i z wykonania uchwał Rady - załącznik nr 67   
68. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino – 
teren Elektrowni Dolna Odra –  załącznik nr 68 

69. UCHWAŁA NR XXXV/343/17 - załącznik nr 69. 
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