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PROTOKÓŁ NR XLIX/18 
z XLIX sesji Rady Miejskiej w Gryfinie 

w dniu 26 lipca 2018 r. 
 

 
Sesja rozpoczęła się  o godz. 1000 i trwała do godz. 1125. 
 
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 Tomasz Miler 
3. Sekretarz Miasta i Gminy Gryfino Ewa Sznajder 
4. Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino Beata Blejsz 
5. Radca prawny Krzysztof Judek 
6. Sołtysi wg listy obecności – załącznik nr 2 
7. Zaproszeni goście wg listy obecności – załącznik nr 3. 
 

 

Ad. I. Sprawy regulaminowe. 
1/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 
 
Otwarcia obrad dokonała Przewodnicząca Rady Miejskiej w Gryfinie Elżbieta Kasprzyk. 
Przywitała wszystkich zgromadzonych na sesji – burmistrza, radnych, sołtysów, 
pracowników urzędu oraz zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności stwierdziła 
kworum, ponieważ na stan Rady 21 osób w posiedzeniu uczestniczyło 20 radnych.  
Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji i projektami uchwał – 
załącznik nr 4. 
 
W imieniu Rady Miejskiej w Gryfinie przewodnicząca wraz z burmistrzem podziękowała za 
dotychczasową współpracę sołtysowi Panu Józefowi Stosio oraz powitała nowo wybranego 
sołtysa sołectwa Stare Brynki – Panią Wandę Kozłowską. 
 
Przewodnicząca poinformowała, że do Rady Miejskiej wpłynął dodatkowy projekt uchwały: 
w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki 
przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym  
w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino – DRUK NR 14/XLVIX. 
Przewodnicząca zaproponowała umieszczenie go w porządku obrad po punkcie 
dotyczącym desygnowania radnych do pracy w Zespole do spraw budżetu obywatelskiego. 
W związku z tym, że dniu 23 lipca 2018 r. Skarżący wycofał swoją skargę na Dyrektora 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie przewodnicząca zaproponowała wycofanie  
z porządku obrad punkt XV. dotyczącego rozpatrzenia tej skargi. 
Ponadto radni na komisjach otrzymali nową wersję uzasadnienia do projektu uchwały  
w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków ich 
sprzedaży na terenie Miasta i Gminy Gryfino – DRUK NR 2/XLIX.  
 
Przewodnicząca poddała pod głosowanie zaproponowaną zmianę porządku obrad sesji. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 19 radnych,  
w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem zmiany porządku obrad głosowało 
19 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i poinformowała, że porządek obrad został 
zmieniony. 
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 5. 
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2/ przyjęcie protokołu z XLVIII 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 poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu  
z XLVIII sesji.  
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 19 radnych,  
w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 19 radnych. 
Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i poinformowała, że protokół został przyjęty. 
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 6. 
 
Ad. II. Zgłaszanie wniosków komisji Rady. 
 
Komisje nie zgłosiły żadnych wniosków. 
 
Ad. III. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych. 
 
Interpelacje i zapytania zgłosili następujący radni: 
 

Radny Krzysztof Hładki 
1218/XLIX/18 – 6 lipca został ogłoszony przetarg na przebudowę parkingu przy  

ul. Grunwaldzkiej na terenie byłej komendy policji. Aktualnie został 
rozstrzygnięty. W budżecie było przewidziane 177.000 zł. Oferta wpłynęła 
na 458.224 zł netto. Po co w ogóle było ogłaszać przetarg na wymianę  
betonowej powierzchni na betonową albo na kostkę, skoro tam cała 
powierzchnia jest w miarę przyzwoita? Całe dawne miejsce parkingowe 
dla policji jest wybetonowane. Poza tym jest budowa kanalizacji. Także 
widać, że to jest zrobione. Z pomieszczeń, które służyły za garaże dla 
policji pościągane zostały bramy. Może należałoby zrezygnować z tego 
projektu i wydzierżawić tamte stare garaże dla mieszkańców, niech sobie 
robią remont i korzystają z tego. Po co robić i wydawać grube tysiące 
złotych na budowę parkingu, skoro ma być kapitalny remont budynku  
z przeznaczeniem na szkołę muzyczną? Gdzie będzie zrobione zaplecze 
budowy? Przecież budowa nie będzie trwała pół roku. Szkoda pieniędzy. 
Proszę to wziąć pod uwagę i moim zdaniem wycofać się  z tego projektu  
i z tego przetargu. 

 
Radny Rafał Guga 
1219/XLIX/18 – chciałbym dopytać o sprawę, która w tej kadencji już zaistniała. Na 

początku kadencji, m.in. ja wnioskowałem o to, żeby odbyła się debata  
w sprawie sytuacji osób niepełnosprawnych na terenie gminy Gryfino. 
Debata się odbyła, powstał zespół, zespół pracował bardzo długo, 
wypracował program. Co dalej z realizacją tego programu? Wiem, że 
niektóre rzeczy zostały zrealizowane, natomiast chciałbym się 
dowiedzieć, czy ten program jest realizowany, w jakim zakresie, czy 
będzie się odbywała jakaś dyskusja na temat realizacji tego programu. 
Chciałbym dodać, że program ten pisali opiekunowie osób 
niepełnosprawnych, osoby niepełnosprawne i  uważam, że jest to bardzo 
rzetelny program. 
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Radny Zenon Trzepacz 
1220/XLIX/18 – chciałbym wesprzeć radnego Krzysztofa Hładkiego odnośnie parkingu na 

ul. Grunwaldzkiej. Jak wiemy było bardzo dużo zamieszania, wszyscy 
domagali się wybudowania tego parkingu, ten parking został 
uruchomiony, na tym parkingu widziałem maksymalnie dwa samochody, 
które parkowały. Jeden to jest taka norma dwa, trzy razy w tygodniu. 
Często przejeżdżam, ze względu na charakter pracy mam ten przegląd  
i proponuję, żeby nie przejmować się całą tą inwestycją. Tam jest kilka 
fragmentów, które należałoby w jakiś sposób uzupełnić, poprawić 
komfort dla parkujących, ale to małym kosztem można wylać beton, czy 
przywieźć trochę asfaltu i naprawić. W moim przekonaniu nie jest to 
inwestycja priorytetowa, która jest niezbędna dla funkcjonowania 
naszego miasta. Jest w miarę równo, można parkować bez problemów. 

1221/XLIX/18 – we wtorek kolejny samochód ciężarowy, tzw. tir wjechał pod wiadukt na 
ul. Grunwaldzkiej. Musiała interweniować Państwowa Straż Pożarna, bo 
rozlało się paliwo. Wiadukt jest oznakowany prawidłowo, co do tego nie 
mam żadnych wątpliwości, natomiast na zachodzie stosuje się takie 
rozwiązania – montuje się bramki z łańcuchami. Dojeżdżający kierowca, 
który jest niefrasobliwy, może zapomniał wymiary swojego samochodu 
dostaje sygnał i wtedy jest czas na jakąś reakcję. To nie jest nasza droga 
oczywiście, ale może rozważyć, czy nie dałoby się tego spróbować. Wiem, 
że ten temat kilka lat temu na którejś sesji był już przerabiany. 

1222/XLIX/18 – chciałbym podziękować panu burmistrzowi za zakup i udział  
w programie Ministerstwa Sprawiedliwości - funduszu pomocy odnośnie 
doposażenia wszystkich jednostek ochotniczych straży pożarnych w tzw. 
defibrylatory. Wartość tego zadania to ok. 40.000 zł. 

 
Radny Piotr Zwoliński 
1223/XLIX/18 – zwrócili się do mnie mieszkańcy domów na wschód od ulicy Jana Pawła II 

z zapytaniem, na jakim etapie są w tej chwili prowadzone sprawy 
dotyczące przesunięcia granic miasta Gryfina oraz czy i kiedy będą 
prowadzone konsultacje społeczne dotyczące nazw ulic w tamtym 
rejonie. 

 1224/XLIX/18 – panie burmistrzu, 15 czerwca napisał pan oficjalne pismo do pana 
Starosty Gryfińskiego odnośnie remontu ulicy Krasińskiego. Otrzymałem 
dzisiaj odpowiedź, jest ona nieprecyzyjna, bo odnosi się tylko do sprawy 
chodnika na odcinku od ulicy Mickiewicza do ulicy Asnyka. Ten remont 
się wczoraj rozpoczął, dotyczy tylko jednej strony, natomiast chciałbym 
zapytać, czy dostał pan również odpowiedź dotyczącą całej ulicy 
Krasińskiego. 

  
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk 
1225/XLIX/18 – moja interpelacja dotyczy sołectwa Pniewo. Wpłynął do mnie wniosek 

mieszkańców w sprawie przekazania mienia gminnego. Dotyczy to dwóch 
wolnych pomieszczeń w lokalu gminnym w Pniewie na ul. Gryfińskiej 22. 
Mieszkańcy deklarują we własnym zakresie wyremontować  
i przystosować na potrzeby mieszkańców te pomieszczenia. Jest to cenna 
inicjatywa. Pod wnioskiem podpisało się 298 mieszkańców Pniewa. 
Przekażę oczywiście ten wniosek. 

1226/XLIX/18 – moja druga interpelacja dotyczy wiat przystankowych na terenach 
wiejskich. Wielokrotnie składałam interpelacje w tej sprawie. Te wiaty, 
które stoją już około dwudziestu lat przegrały już z czasem i są miejsca, 
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gdzie ta przynajmniej naprawa, jeśli nie wymiana jest konieczna i bardzo 
prosiłabym kolejny raz o zajęcie się sprawą. 

1227/XLIX/18 – moja interpelacja dotyczy ulicy Borówkowej w Żórawiach. Były 
prowadzone rozmowy na temat naprawy tej drogi. Póki co, nic się nie 
wydarzyło, dlatego bardzo proszę o pilną interwencję, bo mieszkańcy 
zgłaszają, że ona jest trudna w użytkowaniu. 

 
Radny Jacek Kawka 
1228/XLIX/18 – w porządku obrad dzisiejszej sesji jest kilka projektów uchwał 

dotyczących oświaty. Moja interpelacja też dotyczy tego tematu. Od 
pewnego czasu tj. od podniesienia kwoty minimalnego wynagrodzenia 
pojawiło się w naszej oświacie wiele problemów. Ten główny to taki, że 
osoby, które są zatrudniane na bieżąco, w chwili obecnej dostają stawkę 
wynagrodzenia zasadniczego większą od osób, które pracują już 
kilkanaście, kilkadziesiąt lat na stanowiskach, w tym wokół 
dydaktycznych takich jak: woźne osoby, sprzątające, administracja, 
obsługa itp. Problem jest znany, jego przyczyna też poniekąd jest znana, 
ale nie ulega wątpliwości, że jest to swego rodzaju niesprawiedliwość 
społeczna. Chciałbym się dowiedzieć jaki jest plan, czy w ogóle jest taki 
plan zlikwidowania tej nieprawidłowości? 

 

Radny Marcin Para 
1229/XLIX/18 – moje pytanie dotyczy dwóch niezakończonych jeszcze co prawda, bo 

komisje przetargowe nie zakończyły swoich działań, przetargów: na 
budowę hali i na termomodernizację gimnazjum na Górnym Tarasie. 
Kwoty, które się pojawiły, w przypadku hali znacząco przekraczają kwotę, 
którą gmina przeznaczyła na to zadanie, niemniej jednak jest to kwota 
niższa niż w ostatnim przetargu, którą na halę zaoferowano. Mimo tego 
komisja jeszcze nie zakończyła działań, ale ze specyfikacji można 
wyczytać jaka jest punktacja i która z tych ofert prawdopodobnie wygra 
to postępowanie. Czy już dzisiaj pan burmistrz ma jakiś pogląd na tę 
sprawę, czy będziemy zmierzali do realizacji, podpisania umowy w tym 
pierwszym przypadku dotyczącym hali? W drugim jest tylko jedna oferta, 
więc tam komisja przetargowa prawdopodobnie szybciej dokończy 
działania, ale kwota też przewyższa o niemalże milion złotych to, co 
mieliśmy zaplanowane i w tym wypadku też mam pytanie – czy będziemy 
zmierzali do realizacji, czy będziemy szukali jeszcze innego rozwiązania? 

1230/XLIX/18 – kwestia dotyczy ul. Jana Pawła II. Z burmistrzem Milerem rozmawiałem 
na ten temat, ale chciałem powrócić do tego tematu, bo dosyć często 
pojawiają się po raz kolejny głosy mieszkańców o organizacji ruchu  
u zbiegu ulic: Reymonta i Jana Pawła II. Tam ostatnio byłem świadkiem 
takiego wydarzenia, ja wiem, że kierowcy powinni być na drodze uważni  
i często tak się zdarza, samochód był akurat na rejestracji spoza naszego 
powiatu i na szczęście to się nie skończyło żadnymi perturbacjami, ale 
myślę, że należałoby się zastanowić nad tym i być może przywrócić stan, 
który był tam pierwotnie. 

 
Ad. IV. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych na terenie Gminy Gryfino – DRUK NR 1/XLIX. 
 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji rady do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji stanowią załącznik nr 7 do protokołu. 
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Przewodnicząca otworzyła dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał w niej głosu. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały  
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 
terenie Gminy Gryfino – DRUK NR 1/XLIX. 
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 8. 
UCHWAŁA NR XLIX/487/18 stanowi załącznik nr 9. 
 
Ad. V. Podjęcie uchwały w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów 
alkoholowych i warunków ich sprzedaży na terenie Miasta i Gminy Gryfino – DRUK 
NR 2/XLIX. 
 
Radni na komisjach otrzymali nową wersję uzasadnienia do projektu uchwały. 

 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji rady do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji stanowią załącznik nr 7 do protokołu. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. 
Radny Jacek Kawka – mam jedno pytanie do ust. 3. Tam jest zapis o tym, że prowadzący 
sprzedaż napojów powinien pakować wysokoprocentowe alkohole w nieprzezroczyste 
opakowania. Jest napisane, że powinien. Nie wiem jaki ma sens w ogóle ten zapis, bo 
gdyby było napisane, że musi, albo nie byłoby tego przepisu, to sprawa byłaby jasna. 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Tomasz Miler - w trakcie spotkań na komisji 
nikt nie zwrócił na to uwagi. Jeżeli państwo uważają, że powinniśmy podjąć teraz dyskusję 
na temat tego sformułowania, to możemy o tym rozmawiać, natomiast trudno tutaj 
polemizować z tym. 
Radny Jacek Kawka – ja zauważyłem to dopiero po komisji, ale ja nie mam zamiaru 
polemizować, tylko chciałem się dowiedzieć, ktoś wymyślił ten przepis, żeby powiedział, 
dlaczego on jest. 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Tomasz Miler - uchwała została zaopiniowana 
przez radcę prawnego, jest zgodna z prawem. 
Radny Jacek Kawka – ale radca nie pisał tego. 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Tomasz Miler - oczywiście pracownicy 
merytoryczni ją tworzyli. Pana mecenasa możemy ewentualnie poprosić o opinię. 
 
Przewodnicząca Rady ogłosiła 5 minutową przerwę w obradach rady. 
Po przerwie przewodnicząca wznowiła obrady. 
 
Radca prawny Krzysztof Judek - są pewne różnice pomiędzy rozumieniem pojęcia 
„powinno”, „powinien” w języku potocznym, a w tekście prawnym. W języku potocznym 
„powinien” tzn. że „wskazane aby”, czyli jeżeli mówimy, że zupa powinna być ciepła, to 
jeżeli będzie zimna, to nie jest to jeszcze podstawa do żądania rozwodu. Natomiast  
w tekście prawnym jak jest używane słowo „powinien” to Naczelny Sąd Administracyjny 
uznał, że to znaczy tyle samo co „jest obowiązany”. Jak mamy w polskiej normie, że 
przewody dymowe powinny być szczelne to znaczy, że muszą być szczelne, a nie tylko jak 
się uda. W związku z tym w tym sensie „powinien opakować w nieprzezroczyste 
opakowanie” to znaczy, że „jest zobowiązany takie opakowanie stosować.” 
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Radny Jacek Kawka – to w takim wypadku w jaki sposób jest sprawdzana ta czynność, czy 
ona jest dokonywana? Czy kiedykolwiek była kontrolowana od 1997 roku? 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Tomasz Miler - nie mam żadnych złudzeń, że 
pomysły kontrolowania wszelkich transakcji alkoholowych i pakowania tego są skazane na 
niepowodzenie, bo nie jesteśmy w stanie tego typu działalności przy tej ilości transakcji 
kontrolować w sposób skuteczny. Te przepisy są jasne i  każdy przedsiębiorca powinien je 
stosować. 
Radny Jacek Kawka – żeby nie przedłużać tej dywagacji praktycznie prawie akademickiej, 
to uważam, że to przepis martwy tak, jak mówiłem na początku. Moim zdaniem nie 
powinien być w ogóle zapisywany. Po co zasady, jeżeli nie można ich zapisów sprawdzić. 
To nie ma sensu. 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Tomasz Miler – można je sprawdzić, natomiast 
przy ilości transakcji oczekiwanie, że w sposób skuteczny będzie prowadzona kontrola jest 
po prostu nierealne. To jest kwestia zapisu, który jest sygnałem do przedsiębiorców, w jaki 
sposób powinni się zachować. 
Radny Zenon Trzepacz – kiedyś podróżowałem po świecie i widziałem, jak taki problem 
jest uregulowany. To jest obowiązek, w ustawie jest zapis i zakupujący w danym sklepie 
produkt alkoholowy pakowany ma np. w czerwoną, czy zieloną torebkę i wtedy nie ma 
żadnej dyskusji. Według tego zapis ustawowy nie do końca właściwie ma sens, bo nie 
wiadomo jak, co i gdzie. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały  
w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków ich 
sprzedaży na terenie Miasta i Gminy Gryfino – DRUK NR 2/XLIX. 
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  
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 10. 
UCHWAŁA NR XLIX/488/18 stanowi załącznik nr 11. 
 
Ad. VI. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
bezprzetargowej garaży wraz z gruntem, przyznania pierwszeństwa w ich nabyciu oraz 
ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu – DRUK NR 3/XLIX.   
 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji rady do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji stanowią załącznik nr 7 do protokołu. 
 
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 garaży wraz z gruntem, 
przyznania pierwszeństwa w ich nabyciu oraz ustanowienia służebności gruntowej 
przejazdu i przechodu – DRUK NR 3/XLIX. 
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 12. 
UCHWAŁA NR XLIX/489/18 stanowi załącznik nr 13. 
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Ad. VII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu 
ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie 
ewidencyjnym Wełtyń II – DRUK NR 4/XLIX.  
 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji rady do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji stanowią załącznik nr 7 do protokołu. 
 
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 Wełtyń II – DRUK NR 
4/XLIX. 
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 14. 
UCHWAŁA NR XLIX/490/18 stanowi załącznik nr 15. 
 
Ad. VIII. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w Gardnie – DRUK NR 5/XLIX. 
 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji rady do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji stanowią załącznik nr 7 do protokołu. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. 
Radny Jacek Kawka – nazwa jest jak najbardziej szlachetna i godna dla tego miejsca, 
natomiast mam pytanie – czy były prowadzone w tej sprawie konsultacje społeczne? 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Tomasz Miler – na jednej z komisji już 
tłumaczyłem, że wniosek został złożony przez mieszkańców, więc w tym przypadku 
konsultacji nie było, ponieważ nie był to pomysł wypływający z urzędu, a właśnie ze strony 
społeczności lokalnej. 
Radny Rafał Guga – dokładnie. To było akurat na mojej komisji, to była moja prośba do 
pana i uzyskałem informację, że wniosek został zgłoszony przez mieszkańców, a dokładnie 
było ośmiu wnioskodawców. Wiemy, że miejscowość Gardno jest największą po Gryfinie 
miejscowością w naszej gminie. Chciałbym się dowiedzieć, czy była jakaś dyskusja. Tu nie 
chodzi o to, że mam cokolwiek przeciwko tej nazwie, jak najbardziej jestem za, tylko chodzi 
o to, czy nie będzie takiej sytuacji, że ktoś z mieszkańców, czy jakaś większa grupa 
mieszkańców kiedyś przyjdzie i powie, że nic nie wiedzieli, że nikt z nimi nie konsultował. 
Wolałbym takich sytuacji uniknąć i dlatego chciałbym się dowiedzieć, czy były 
przeprowadzone jakieś rozmowy, jak to mniej więcej było zorganizowane, jak mieszkańcy 
są poinformowani, żeby takich sytuacji uniknąć. 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Tomasz Miler – z informacji, jakie uzyskaliśmy 
od wnioskodawców to projekt był omawiany szeroko i nikt żadnych zastrzeżeń nie zgłaszał 
i wszyscy, podobnie jak pan radny odnoszą się do tej idei przychylnie. 
Radny Jacek Kawka – chciałbym jeszcze dopytać. Szeroko, to znaczy jak szeroko? 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Tomasz Miler – myślę, że pan radny już poza 
sesją dopyta wnioskodawców i szczegóły panu przedstawią. 
Radny Jacek Kawka – ale to dobrze jest wiedzieć przed głosowaniem. Te osiem osób 
rozmawiało z kimś jeszcze? 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Tomasz Miler – bardzo szeroko był omawiany 
ten projekt, tak usłyszałem. 



 8 

Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk - czy pan radny Jacek Kawka już jest 
usatysfakcjonowany? 
Radny Jacek Kawka – uważam rozmowę za zakończoną. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały  
w sprawie nadania nazwy rondu w Gardnie – DRUK NR 5/XLIX. 
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 16. 
UCHWAŁA NR XLIX/491/18 stanowi załącznik nr 17. 
 
Ad. IX. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/318/13 Rady Miejskiej 
w Gryfinie z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych  
i opiekuńczych oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć 
dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach 
prowadzonych przez Gminę Gryfino – DRUK NR 6/XLIX.   
 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji rady do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji stanowią załącznik nr 7 do protokołu. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję.  
Radny Rafał Guga – w uzasadnieniu do projektu uchwały w ostatnim zdaniu mamy 
napisane, cyt. „Projekt uchwały został przekazany do zaopiniowania związkom zawodowym 
zrzeszającym nauczycieli”. Czy skoro został przekazany, to czy wrócił i z jaką opinią? 
Naczelnik Wydziału Edukacji i  Spraw Społecznych Grzegorz Jastrowicz - został przekazany 
wszystkim związkom, które działają w naszych jednostkach. Odpowiedź przyszła tylko ze 
Związku Nauczycielstwa Polskiego. Nie będę cytował całej, natomiast „Zarząd Oddziału 
ZNP w Gryfinie opiniuje pozytywnie. Nie zgłasza uwag.” 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały  
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/318/13 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 września 
2013 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznawania 
zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć dla nauczycieli zajmujących stanowiska 
kierownicze w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Gryfino – DRUK NR 
6/XLIX.   
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  
19 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 18. 
UCHWAŁA NR XLIX/492/18 stanowi załącznik nr 19. 
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Ad. X. Podjęcie uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – 
Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, 
doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach Gminy Gryfino – DRUK 
NR 7/XLIX. 
 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji rady do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji stanowią załącznik nr 7 do protokołu. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję.  
Radny Rafał Guga – konsekwentnie panie burmistrzu taka sama treść zdania  
w uzasadnieniu i takie same pytanie - jaka opinia wróciła od związków zawodowych? 
Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Grzegorz Jastrowicz - taka sama 
procedura, to samo pytanie do wszystkich związków zawodowych. Odpowiedział tylko ZNP, 
że opiniuje pozytywnie. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały  
w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych 
na stanowiskach niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, pedagogów, 
psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych 
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach Gminy Gryfino – DRUK NR 7/XLIX. 
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 20. 
UCHWAŁA NR XLIX/493/18 stanowi załącznik nr 21. 
  
Ad. XI. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia w celu 
umożliwienia korzystania z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Gryfinie przez 
mieszkańców Gminy Widuchowa – DRUK Nr 8/XLIX. 
 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji rady do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji stanowią załącznik nr 7 do protokołu. 
 
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 zawarcie Porozumienia w celu umożliwienia korzystania  
z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Gryfinie przez mieszkańców Gminy 
Widuchowa – DRUK Nr 8/XLIX. 
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 22. 
UCHWAŁA NR XLIX/494/18 stanowi załącznik nr 23. 
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Ad. XII. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/485/18 z dnia 28 czerwca 
2018 r. w sprawie zasad i trybu udzielenia dotacji celowej ze środków finansowych Gminy 
Gryfino przeznaczonych na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej – DRUK NR 9/XLIX.  
 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji rady do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji stanowią załącznik nr 7 do protokołu. 
 
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 XLVIII/485/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad  
i trybu udzielenia dotacji celowej ze środków finansowych Gminy Gryfino przeznaczonych 
na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – DRUK  
NR 9/XLIX. 
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 24. 
UCHWAŁA NR XLIX/495/18 stanowi załącznik nr 25. 
 
Ad. XIII. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok – DRUK NR 
10/XLIX. 
 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji rady do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji stanowią załącznik nr 7 do protokołu. 
 
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 2018 rok – DRUK NR 10/XLIX. 
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 26. 
UCHWAŁA NR XLIX/496/18 stanowi załącznik nr 27. 
 
Ad. XIV. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Gryfino na lata 2018-2025 – DRUK NR 11/XLIX. 
 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji rady do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji stanowią załącznik nr 7 do protokołu. 
 
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 2018-2025 – 
DRUK NR 11/XLIX. 
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 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
19 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 28. 
UCHWAŁA NR XLIX/497/18 stanowi załącznik nr 29. 
 
Ad. XV. Podjęcie uchwały w sprawie desygnowania radnych Rady Miejskiej w Gryfinie 
do pracy w Zespole do spraw budżetu obywatelskiego – DRUK NR 13/XLIX.  
 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji rady do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji stanowią załącznik nr 7 do protokołu. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. Poinformowała o propozycji Komisji Spraw 
Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego dot. kandydatury radnego Łukasza 
Kamińskiego. 
Radny Łukasz Kamiński wyraził zgodę na uczestnictwo w Zespole do spraw budżetu 
obywatelskiego.  
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk – zgodnie z przygotowanym projektem uchwały 
powinniśmy zgłosić trzy kandydatury do zespołu, w związku z tym chciałabym zapytać, czy 
są jeszcze jakieś kandydatury. 
 
Radny Marcin Pazik zgłosił kandydaturę radnego Marcina Pary. 
Radny Marcin Para wyraził zgodę na pracę w zespole. 
 
Radny Zdzisław Kmieciak zgłosił kandydaturę radnej Małgorzaty Rubczak. 
Radna Małgorzata Rubczak nie wyraziła zgody na pracę w zespole. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk – panie burmistrzu, czy konieczne są trzy osoby? 
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn - wykonujemy obowiązki 
powierzone nam przez mieszkańców Gryfina i apelowałbym do państwa radnych, żeby jak 
najczynniej uczestniczyli w pracach zespołu obywatelskiego, żeby ta informacja istotna dla 
mieszkańców Gryfina była też w pełni znana radnym. Apeluję tu szczególnie do radnych 
niezależnych, żeby się zgłosili, zgłosili swojego przedstawiciela. 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk – natomiast nie ma tutaj jak gdyby konieczności, 
że trzech radnych musi pracować w zespole.  
 
Radny Zdzisław Kmieciak zgłosił kandydaturę radnego Zbigniewa Kozakiewicza. 
Radny Zbigniew Kozakiewicz wyraził zgodę na pracę w zespole. 
Innych kandydatur nie zgłoszono. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały  
w sprawie desygnowania radnych Rady Miejskiej w Gryfinie do pracy w Zespole do spraw 
budżetu obywatelskiego – DRUK NR 13/XLIX wraz ze zgłoszonymi kandydaturami.  
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  
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 30. 
UCHWAŁA NR XLIX/498/18 stanowi załącznik nr 31. 
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Ad. XVI. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz 
szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom 
zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino – DRUK NR 
14/XLIX.  
 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji rady do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji stanowią załącznik nr 7 do protokołu. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. 
Radny Rafał Guga – chciałbym w tym miejscu podziękować przedstawicielom związków 
zawodowych, ponieważ wiem, że dyskusja była bardzo spokojna, rzetelna i owocna.  
W związku z tym chciałem podziękować. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały  
w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki 
przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym  
w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino – DRUK NR 14/XLIX.  
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 32. 
UCHWAŁA NR XLIX/499/18 stanowi załącznik nr 33. 
 
Ad. XVII. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym 
i z wykonania uchwał Rady. 
        
Radni otrzymali informację burmistrza na skrzynki mailowe oraz w dniu sesji. 
Informacja stanowi załącznik nr 34 do protokołu. 
 
Przewodnicząca zapytała, czy radni zgłaszają uwagi i zapytania do informacji. 
Radny Krzysztof Hładki – realizując zadania w zakresie rozwoju „podpisałem umowę dot. 
dofinansowania projektu pn. „Zwiększenie atrakcyjności zasobów kultury poprzez remont  
i konserwację Pałacyku pod Lwami w Gryfinie” realizowanego w ramach regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 -2020”. Jak 
konkretnie wygląda program, realizacja i możliwość finansowania, bo tutaj jest to bardzo 
istotne. Czy mamy te środki faktycznie przyznane? Czy będzie realizowany remont Pałacyku 
pod Lwami? 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Tomasz Miler – tak. Środki są przyznane. To 
kolejny krok działań, które zostały podjęte w tej kadencji, bo przypominam, że do tej pory 
mimo złego stanu technicznego pałacyku nie opracowano choćby dokumentacji 
technicznej, czy też nie było pozwolenia na budowę. Ta umowa, która została przez pana 
burmistrza podpisana gwarantuje środki zewnętrzne, ale oczywiście nie zamyka jeszcze 
montażu finansowego, bo jak pan wie staramy się o finansowanie z innych źródeł, w tym 
Ministerstwa Kultury. Jest to zadanie trudne, skomplikowane i im więcej uda się pozyskać 
środków zewnętrznych tym łatwiej będzie nam je zrealizować i tym mniej będzie 
kosztowało gminę Gryfino jeżeli chodzi o środki własne. 
Radny Krzysztof Hładki – na ile mamy te środki, a ile środki dopiero niepewne  
z Ministerstwa Kultury? Swoją drogą słychać jeszcze głosy, że mamy to wykorzystać do 2018 
roku. 
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn - musimy powiedzieć, że w tej 
kadencji po raz pierwszy w historii gminy Gryfino stworzono projekt całkowitej rewitalizacji 
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Pałacyku pod Lwami. Jak państwo wiecie, koszt remontu wynosi kilkanaście milionów 
złotych, dlatego zabiegamy ośrodki zewnętrzne wszędzie, bo budżet Gryfina nie posiada 
takich środków aby realizować kapitalny remont Pałacyku pod Lwami. Wystąpiliśmy do 
marszałka mniej więcej osiemnaście miesięcy temu i wzięliśmy udział w programie 
pozyskania środków europejskich dystrybuowanych przez Marszałka Województwa. Te 
środki przydzielono nam z listy rezerwowej, ponieważ w pierwszej kolejności nie 
zostaliśmy zakwalifikowani do otrzymania tych kilku milionów złotych. Program wygląda  
w taki sposób, że umowa przyznająca środki jest podpisana. Termin wykonania remontu 
jest terminem nierealnym do zrealizowania, ponieważ wynosi cztery miesiące. Pan 
marszałek o tym wie i my to sygnalizowaliśmy. Wystąpiliśmy o te środki blisko dwa lata 
temu, dostaliśmy je na cztery miesiące przed upływem terminu. Zorganizowanie 
przetargów, sytuacja z przetargami jest państwu znana, oferty przetargowe są powyżej 
kosztorysów, wobec tego gmina Gryfino i zarząd Sejmiku Województwa w Szczecinie będzie 
występował o przedłużenie tego terminu. Wobec tego należy powiedzieć, że z naszej strony 
wykonaliśmy wszystkie możliwe czynności, żeby doprowadzić do pozyskania określonej 
kwoty od marszałka. Wszystko jest w rękach państwa polskiego, ponieważ minister kultury 
albo infrastruktury będzie musiał się wypowiedzieć w kwestiach przedłużenia terminów 
wydania środków budżetowych, ponieważ w innych województwach te terminy są 
przewidziane nawet do końca roku 2020. Sejmik Wojewódzki, Marszałek Województwa 
zaproponował tworząc projekt krótsze terminy, stąd rezygnacja wielu podmiotów z 
uzyskanych środków. Tak wygląda ta sprawa. Gmina Gryfino w tej kadencji dzięki państwu 
przygotowała projekt, ofertę aplikacyjną o pieniądze złożyliśmy we wszystkich możliwych 
instytucjach. Czekamy na rozstrzygnięcie w sprawie remontu pałacyku pod Lwami. Sytuacja 
będzie zależna od przedłużenia terminu z 2018 roku na co najmniej 2019, 2020. Zadanie 
jest bardzo skomplikowane, wymaga specjalistycznych firm związanych z renowacją 
zabytków i trzeba przewidywać w tym zakresie kilka problemów do rozwiązania w trakcie 
następnych miesięcy. Jesteśmy po rozmowach z panem marszałkiem, pan marszałek 
występuje bodajże do ministerstwa infrastruktury o przedłużenie tych terminów. Są to 
kwestie, które są niezależne od Burmistrza Gminy Gryfino. My wystąpiliśmy z ofertą 
przyjęcia tych środków dwa lata temu, dostaliśmy je z listy rezerwowej, po rezygnacji 
innych podmiotów, które takie środki otrzymały, na cztery miesiące przed upływem 
terminu wykonania remontu z oczywistych względów przyjęliśmy ofertę i podpisaliśmy 
taką umowę, co więcej gdybyśmy tego odmówili, moglibyśmy w przyszłości stracić 
możliwość ubiegania się o takie środki. 
Radny Piotr Zwoliński – w zakresie inwestycji i rozwoju trwają prace związane z bieżącymi 
remontami dróg. W ramach przypomnienia, mieszkańcy tzw. sięgaczy ulicy Jana Pawła II po 
wschodniej stronie przypominają i proszą o ułożenie w dolnych częściach płyt. Została 
podpisana umowa z wykonawcą i inspektorem nadzoru na wykonanie zadania pn. 
„Przebudowa wewnętrznych dróg tj. ulic: Kochanowskiego, Reja wraz z sięgaczem od  
ul. Asnyka w Gryfinie”. Kiedy te prace się rozpoczną? Czy plac budowy został już 
przekazany firmie DANKOM? 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Tomasz Miler - jeżeli chodzi o pierwsze 
pytanie to z tego co wiem, to prace się tam toczą i to chyba już dzisiaj. Natomiast jeżeli 
chodzi o termin rozpoczęcia budowy ulicy Kochanowskiego i Reja jest on uzależniony także 
od postępu prac na ulicy Mazowieckiej, bo mamy tę samą firmę, która działa tutaj i tutaj. 
Wiadomo jak dużo się w tym roku udało nam się zrobić, jak wiele placów budowy trwa, 
więc w przypadku, kiedy wykonawcy realizują kilka zadań, jedno zadanie wpływa na drugie. 
Wszystko wskazuje na to, że te prace ruszą po 15 sierpnia.  
Radny Piotr Zwoliński – wypowiedź nieczytelna (nieudzielona do mikrofonu). 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Tomasz Miler - wydaje mi się, że tak. Jesteśmy 
już po tej czynności. 
Radny Ireneusz Sochaj – panie burmistrzu, jest tutaj taka adnotacja w zakresie gospodarki 
komunalnej: „Wystąpiłem do zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
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Zabytków z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu gminnego 
wpisanego do rejestru zabytków.” O który teren chodzi, ile tych drzew ma pójść pod topór  
i w związku z czym? 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Tomasz Miler - odpowiem na piśmie, bo nie 
jestem w stanie teraz sobie tego przypomnieć. Ewentualnie wydział merytoryczny może 
bezpośrednio panu radnemu udzielić informacji, jeżeli jest pan zainteresowany. 
 
Ad. XVIII. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. III. 
 
Ad. XIX. Wolne wnioski i informacje.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Zdzisław Kmieciak – mieszkańcy Starych Brynek od dwudziestu 
lat oczekiwali rozbiórki nieczynnej kotłowni. Chciałbym serdecznie podziękować panu 
burmistrzowi, że jednak się w końcu udało, bo ona naprawdę zagrażała bezpieczeństwu 
mieszkańców. 
Radny Zenon Trzepacz – zapraszam państwa na Mistrzostwa Świata w Rzucie Sztachetą  
11 sierpnia, będzie również atrakcja ujeżdżanie byka, rodeo, będzie można się spróbować, 
będą wersje dla każdego. Zapraszam serdecznie od godziny 15:00. 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk - ja również chciałabym zaprosić, 4 sierpnia jest  
9. Amatorski Turniej Piłki Siatkowej w Bartkowie, a 18 sierpnia jest Festiwal Twórczości 
Ludowej. Serdecznie zapraszam w imieniu organizatorów – pana burmistrza, Gryfińskiego 
Domu Kultury i sołectwa Bartkowo. Informuje również, że najbliższa sesja Rady Miejskiej  
w Gryfinie planowana jest na 23 sierpnia. 
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk 
zamknęła obrady XLIX sesji Rady Miejskiej w Gryfinie. 
 
Integralną część protokołu stanowią załączniki:  
1. Lista obecności radnych - załącznik nr 1 
2. Lista obecności sołtysów – załącznik nr 2 
3. Lista obecności zaproszonych gości – załącznik nr 3 
4. Porządek obrad sesji – załącznik nr 4 
5. Wydruk wyników głosowania za zmianą porządku obrad sesji - załącznik nr 5 
6. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem protokołu z XLVIII sesji – załącznik nr 6 
7. Stanowiska komisji rady - załącznik nr 7 
8. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie ustalenia 

maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy 
Gryfino – załącznik nr 8 

9. UCHWAŁA NR XLIX/487/18 - załącznik nr 9 
10. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zasad 

usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków ich sprzedaży na 
terenie Miasta i Gminy Gryfino – załącznik nr 10 

11. UCHWAŁA NR XLIX/488/18 - załącznik nr 11 
12. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej garaży wraz z gruntem, przyznania 
pierwszeństwa w ich nabyciu oraz ustanowienia służebności gruntowej przejazdu  
i przechodu –  załącznik nr 12 

13. UCHWAŁA NR XLIX/489/18 - załącznik nr 13 
14. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości 
gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II – załącznik nr 14 

15. UCHWAŁA NR XLIX/490/18 stanowi załącznik nr 15 
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16. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie nadania nazwy 
rondu w Gardnie – załącznik nr 16 

17. UCHWAŁA NR XLIX/491/18 - załącznik nr 17 
18. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany 

uchwały Nr XXXVII/318/13 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 września 2013 r. w sprawie 
zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznawania zwolnień od 
obowiązku realizacji tych zajęć dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze  
w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Gryfino – załącznik nr 18 

19. UCHWAŁA NR XLIX/492/18 - załącznik nr 19 
20. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach 
niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów, 
logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych 
w szkołach i przedszkolach Gminy Gryfino – załącznik nr 20 

21. UCHWAŁA NR XLIX/493/18 - załącznik nr 21 
22. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie Porozumienia w celu umożliwienia korzystania z usług 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Gryfinie przez mieszkańców Gminy Widuchowa 
– załącznik nr 22 

23. UCHWAŁA NR XLIX/494/18 - załącznik nr 23 
24. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany 

Uchwały Nr XLVIII/485/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad i trybu udzielenia 
dotacji celowej ze środków finansowych Gminy Gryfino przeznaczonych na 
finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – załącznik  
nr 24 

25. UCHWAŁA NR XLIX/495/18 - załącznik nr 25 
26. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmian budżetu 

Gminy Gryfino na 2018 rok –  załącznik nr 26 
27. UCHWAŁA NR XLIX/496/18 - załącznik nr 27 
28. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2018-2025 – załącznik nr 28 
29. UCHWAŁA NR XLIX/497/18 - załącznik nr 29 
30. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie desygnowania 

radnych Rady Miejskiej w Gryfinie do pracy w Zespole do spraw budżetu 
obywatelskiego – załącznik nr 30 

31. UCHWAŁA NR XLIX/498/18 - załącznik nr 31 
32. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania 
niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach  
i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino – załącznik nr 32 

33. UCHWAŁA NR XLIX/499/18 - załącznik nr 33 
34. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym 

i z wykonania uchwał Rady - załącznik nr 34  
 
 
  Protokół sporządziła:  
               inspektor 

 
  Agnieszka Grzegorczyk 

PRZEWODNICZĄCA RADY 
 

Elżbieta Kasprzyk 


