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

w dniu 25 czerwca 2015 r. 
 
 
 

Sesja rozpoczęła się  o godz. 1000 i trwała do godz. 1240. 
 
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1. 
 
W posiedzeniu udział wzięli: 
1. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn  
2. Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński  
3. Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Tomasz Miler 
4. Sekretarz Miasta i Gminy Gryfino Ewa Sznajder 
5. 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. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
 
1/ Otwarcia obrad dokonała Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk. Powitała wszystkich 
zgromadzonych na sesji. Na podstawie listy obecności stwierdziła kworum, ponieważ na stan 
Rady 21 osób w posiedzeniu uczestniczyło 21 radnych.  
Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji i projektami uchwał – 
załącznik nr 4. 
 
Przewodnicząca Rady poinformowała, że w dniu 22 czerwca 2015 r. odbyło się wyborcze 
zebranie wiejskie w Parsówku. Na sołtysa sołectwa Parsówek na kolejną kadencję została 
wybrana Pani Beata Olech-Budzik. Burmistrz wraz z Przewodniczącą pogratulowali pani 
sołtys ponownego wyboru. 
 
W związku z tym, że w dniu 24 czerwca do Rady Miejskiej w Gryfinie wpłynęły dwa 
dodatkowe projekty uchwał w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Gryfino 
na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych 
komisji wyborczych (DRUK NR 5/IX) oraz w sprawie utworzenia odrębnych obwodów 
głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 
(DRUK NR 6/IX) Przewodnicząca Rady zaproponowała wprowadzenie ww. projektów do 
porządku obrad sesji po punkcie VII. 
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie zaproponowaną zmianę porządku obrad. 
Przewodnicząca zapytała, kto z radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad ww. 
projektów uchwał. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 21 radnych,  
w głosowaniu wzięło udział 21 radnych. Za przyjęciem zmiany porządku obrad głosowało 20 
radnych, przy 1 głosie wstrzymującym. Głosów przeciwnych nie było. 
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 5. 
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2/ Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poinformowała, że protokół z VIII sesji był 
wyłożony do wglądu, zapytała, czy radni zgłaszają uwagi do protokołu i poddała pod 
głosowanie przyjęcie protokołu z VIII sesji. 
Przewodnicząca zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem protokołu z VIII sesji. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 21 radnych,  
w głosowaniu wzięło udział 21. radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 21 radnych. 
Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
Przewodnicząca Rady stwierdziła, 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 Piotr Zwoliński 
277/IX/15 – pierwsza sprawa jest skierowana do Naczelnika Czosnowskiego. Niedawno 

zgłaszałem interpelację w sprawie budowy chodnika, łączącego ulicę 
Krasińskiego z ulicą Kochanowskiego, w poprzedniej kadencji identyczną 
interpelację zgłaszał radny Hładki. Odpowiedź na tą interpelację jest identyczna. 
W mojej ocenie to jest skandal. W dalszym ciągu, panie Naczelniku, ma pan 
mieszkańców za nic. To mieszkańcy wybrali nas, radnych, abyśmy 
reprezentowali ich sugestie. W mojej ocenie ten urzędniczy bełkot w pańskim 
wykonaniu daje mi i mieszkańcom wyraźny sygnał, sygnał lekceważenia 
ważnych spraw. W związku z powyższym proszę o informację, czy w projekcie 
budowy odcinka ul. Asnyka, łączącego się z ul. Jana Pawła II, było ujęte 
wybudowanie chodnika? Jeżeli tak, dlaczego nie zostało to wykonane? Jeżeli 
nie, to dlaczego nie przewidziano takiego prostego udogodnienia dla 
mieszkańców? Poproszę o odpowiedź na piśmie. 

278/IX/15 – kolejną sprawę kieruję do Prezesa PUK. Kiedy pan, jako zarządca cmentarza, 
rozpocznie remont pewnych elementów kaplicy cmentarnej? Wielkim 
zagrożeniem dla uczestników pogrzebów jest fakt, iż z prawej strony kaplicy nie 
ma rynien odprowadzających wodę podczas opadów. W mojej ocenie, a również 
w ocenie wielu mieszkańców, jest to niedopuszczalne. Dołożę do tej interpelacji 
jeszcze fakt, że alejki między grobami w dalszym ciągu są w stanie fatalnym. 
Czy PUK nie potrafi ogarnąć tak prostych spraw?  

279/IX/15 – dzisiaj otrzymałem odpowiedź na moją interpelację z poprzedniej sesji, 
zgłaszałem w niej sprawę wymiany płyt chodnikowych na ulicach: Prusa, 
Okrężnej, Wyspiańskiego, Reymonta, Sienkiewicza. Odpowiedź Burmistrza 
mówiąca o kompleksowym remoncie w mojej ocenie jest najzwyczajniej 
„spychologią” Nie wspominałem w swojej interpelacji o kompleksowym 
remoncie, tylko o pracach doraźnych, polegających na wymianie wykruszonych 
płyt bądź uzupełnieniu brakujących. Ponawiam moją interpelację, kiedy zostaną 
wymienione lub uzupełnione brakujące płyty chodnikowe? Nie mam na myśli 
kompleksowego remontu całych nawierzchni ciągów pieszych, tylko tzw. 
doraźne załatwienie tych problemów.  

 
Radny Zenon Trzepacz  
280/IX/15 – droga wojewódzka w Chlebowie jest zaniedbana przez zarządcę, czyli Zarząd 

Dróg Wojewódzkich, na chodniku jest pełno krzaków, proszę o interwencję. 
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281/IX/15 – na rzece Odra koło autostrady w stronę Gryfina kiedyś były ładne śluzy, które 
funkcjonowały, niestety, złodzieje powycinali te części śluzy, które wystawały 
ponad lustro wody. Zwrócili się do mnie turyści, którzy tamtędy przepływali, 
ponieważ jeden z nich chciał wpłynąć w tą śluzę, niestety, uszkodził sobie jacht. 
Proszę, aby wystąpić do zarządcy, RZGW, żeby oznakować, że wjazd na te 
śluzy jest niemożliwy, że istnieje niebezpieczeństwo, ponieważ nie ma tam 
żadnych znaków.  

282/IX/15 - chciałem tą sprawę załatwić sam, ale natknąłem się na barierę, bo nie mogłem 
ustalić, kto jest właścicielem, chodzi o uszkodzoną studzienkę 
telekomunikacyjną w Radziszewie na wysokości posesji nr 83. Ta studzienka 
jest w chodniku, stwarza zagrożenie dla pieszych. Proszę o pomoc. 

 
Radny Łukasz Kamiński 
283/IX/15 – na ulicy Pomorskiej, naprzeciwko posesji nr 55 znajduje się zapadnięta 

studzienka kanalizacyjna. Użytkownicy drogi bardzo proszą o prześwietlenie 
wszystkich studzienek na całej ulicy Pomorskiej i o remont lub naprawienie 
studzienki przy tej posesji. 

284/IX/15 – użytkownicy drogi ul. Kolejowej, zwłaszcza samochodów ciężarowych 
i autobusów proszą o przycięcie gałęzi drzew nachodzących na drogę, ponieważ 
poprzez te gałęzie uszkadzają sobie karoserię i oświetlenie dodatkowe pojazdów.  

285/IX/15 – od ponad miesiąca jest problem z oświetleniem na moście gryfińskim, to światło 
po prostu nie świeci. W sytuacji zagrożenia, kiedy byłaby tam osoba, która 
chciałaby popełnić samobójstwo czy inne wykroczenie, żadna jednostka nie jest 
w stanie znaleźć tej osoby, ponieważ ten most nie jest oświetlony. Proszę o pilną 
interwencję w tej sprawie. 

 
Radny Ireneusz Sochaj 
286/IX/15 – mieszkańcy zasygnalizowali, że na skrzyżowaniu ulic przy straży pożarnej, na 

łuku, który prowadzi w stronę przejazdu kolejowego, przydałaby się bariera 
ochronna, taka, których wiele jest w mieście. Stojąc tam, czekając na zmianę 
świateł, mijające ciężarówki wywołują niepokój, że coś się może wydarzyć. 
Dzieci zjeżdżają na rowerach po chodniku w kierunku ulicy Łużyckiej, oby coś 
się nie wydarzyło. Myślę, że od strony technicznej jest to do załatwienia.  

 
Radna Ewa De La Torre 
287/IX/15 – moja interpelacja, którą chciałam przekazać ad hoc, po rozmowie, którą 

przeprowadziłam jadąc tutaj na sesję, dotyczy polityki informacyjnej w związku 
z polityką kadrową gminy. Od przedwczoraj jestem bombardowana pytaniami, 
czy jadę pociągiem, czy jadę taksówką, czy jestem na ulicy, wszyscy mnie 
pytają, czy to co piszą gazety a propos rewolucyjnych zmian w naszych 
jednostkach organizacyjnych na stanowiskach dyrektorów i prezesów, jest 
prawdą? Odpowiadam tylko w jeden sposób, ponieważ nie wiem tego  
z wiadomych źródeł, a tym wiadomym źródłem może być tylko i wyłącznie 
Burmistrz, w związku z tym nie zajmuję się plotkami i nie odpowiadam, ale 
wydaje mi się czymś niezwykle niebezpiecznym, a nawet obrzydliwym, nie 
waham się użyć tego słowa, bo chodzi o ludzi, o ich rodziny, ich znajomych,  
o sytuację w poszczególnych jednostkach, że na temat zmian personalnych  
w ogóle dyskutuje się w prasie, zanim one nastąpią, więc pytanie o dostęp do 
informacji lub ucięcie fałszywych informacji. Kolejna sprawa, że  
w przedwczorajszej gazecie przeczytałam taką informację – redakcja się 
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zastrzega, że też otrzymuje e-maile i zapytania w tej kwestii, dotyczy to zmiany 
na stanowisku dyrektora GDK i że ta zmiana może nastąpić niebawem: „jak 
twierdzi Violina Janiszewska, której nazwisko pojawia się w publicznej dyskusji 
pod kątem posady, to, że wkrótce rozpiszą konkurs, jest tajemnicą poliszynela, 
czy zatem rozmawiamy z przyszłym dyrektorem GDK?” Tajemnice poliszynela 
mają to do siebie, że ktoś puszcza informację licząc na to, że staną się tajemnicą 
poliszynela, czyli powszechnie dostępną informacją, czy ona jest prawdziwa, czy 
nie. Panie Burmistrzu, apeluję do pana, apeluję także do mediów, aby 
zastanowić się nad tym, czy puszczanie w obieg przez kogokolwiek oprócz pana, 
bo tylko pan ma do tego prawo, bo pan jest zwierzchnikiem służbowym 
wszystkich jednostek organizacyjnych, czy nie należy z tym zrobić porządku? 
Uważam, że takie informacje ranią ludzi, prowadzą do właśnie tego typu 
spekulacji, pozwalają na wypowiadanie się osób, które na ten temat w ogóle nie 
powinny się wypowiadać, bo kto im dał do tego prawo? Uważam, że to jest coś 
bardzo nieuczciwego, powiem więcej, to jest niemoralne, żeby w taki sposób 
przygotowywać się do jakichkolwiek zmian personalnych. Mówię to jako osoba, 
której spekulacje na temat tego, czy jest zatrudniona czy nie, również 
przeczytałam w prasie i które mnie również bardzo mocno dotknęły. Mam zatem 
doświadczenia w tej kwestii. Proszę Burmistrza, aby kategorycznie skończył  
z problemem wynoszenia informacji, przetwarzania informacji, bo one gdzieś się 
rodzą, a jeśli urodziły się w sposób nieuprawniony, należy je natychmiast 
zdementować i przeciąć. Bardzo o to apeluję. Pamiętajmy, że pisząc z imienia i 
nazwiska o ludziach, którzy pełnią określone funkcje publiczne, podkreślam, bo 
te artykuły dotyczą kilku osób, a nie jednej, cytat dotyczył tylko jednej, to są 
ludzie, którzy żyją w określonej przestrzeni publicznej, oni czują, oni myślą, oni 
doświadczają różnych negatywnych rzeczy i doświadczają takich pytań, których 
ja doświadczam od przedwczoraj, a nie zamierzam ich doświadczać, nie lubię 
też zmyślać, ani spekulować. Dla mnie jedynym źródłem informacji na temat 
planowanych zmian kadrowych w ramach planowanej polityki kadrowej jest 
organ wykonawczy gminy, co wynika zresztą z ustawy ustrojowej, jaką jest 
ustawa o samorządzie gminnym.     

 
Wiceprzewodniczący Rady Zdzisław Kmieciak 
288/IX/15 – moja interpelacja dotyczy drogi krajowej. Na ulicy Gryfińskiej przy posesji 91, 

przy wjeździe, w czasie opadów gromadzi się dużo wody, nie można tam 
przejść. Podobna sytuacja była po przeciwnej stronie, ale zostało to naprawione. 
Proszę o interwencję w GDDKiA. 

289/IX/15 – na placu za stacją paliw Orlen w Gryfinie przy postoju bagażówek są duże 
dziury. Użytkownicy tej drogi proszą, aby można było coś z tymi dziurami 
zrobić.  

290/IX/15 – w Starych Brynkach są cztery drzewa, które przyciemniają ulicę gminną, proszę, 
żeby te drzewa przyciąć. 

 
Radny Rafał Guga 
291/IX/15 – zwrócił się do mnie sołtys Starych Brynek ze sprawą drogi Stare Brynki-Raczki, 

miał być wysypany materiał na te drogi, miała być wyrównana, nic się nie 
zmieniło. Czy ta droga zostanie wysypana i wyrównana, jeśli tak, to kiedy?  

292/IX/15 – na zebraniu wiejskim jakiś czas temu Z-ca Burmistrza Miler dostał pytania, na 
które obiecał pan, że w przeciągu 3 miesięcy udzieli odpowiedzi, termin ten 
minął, mieszkańcy odpowiedzi nie uzyskali. Mieszkańcy proszą o odpowiedź na 



 5

piśmie. Na razie jest gaszony pewien pożar, bo mieszkańcy chcieli tu już 
występować w większym gronie. Proszę o jak najszybsze udzielenie odpowiedzi.  

293/IX/15 – w tej i poprzedniej kadencji zwracałem się w interpelacjach przekazywanych 
przez Urząd do GDDKiA w sprawie ul. Szczecińskiej. Jej stan jest fatalny, jest 
to droga krajowa, przebiegająca przez nasz teren, dotycząca naszych 
mieszkańców. Po niewielkich opadach deszczu tam są takie kałuże wody, że 
wszystko jest dookoła pozalewane, łącznie z przechodniami. Ten stan nie może 
dłużej trwać, proszę o wsparcie moich interpelacji, proszę o wystąpienie,  
o zainteresowanie tą sprawą GDDKiA. W zeszłym roku otrzymywałem 
odpowiedzi, że jest dosyć wysoko ta inwestycja w planach, natomiast jak na 
razie gdzieś to wszystko utknęło. Proszę o interwencję, bo Burmistrz ma większą 
siłę przebicia niż ja.  

294/IX/15 – dwa dni temu gryfinianin, Paweł Sendyk, zdobył drugie miejsce na Igrzyskach 
Europejskich w Baku. Gratulacje z mojej strony, mój były uczeń, ale chciałem 
zapytać, czy władze miasta chcą go w jakiś sposób uhonorować, bo jest to 
niewątpliwie bardzo duży sukces i początek tej, mojej zdaniem, wielkiej kariery.      

295/IX/15 – KS Energetyk zanotował ostatnio spadek, zresztą te spadki dotyczą wszystkich 
drużyn, oprócz Grota Gardno, który awansował, gratulacje dla pana prezesa. Co 
dalej z Energetykiem? Powiem szczerze, sytuacja, która tam się dzieje jest 
nieciekawa, Burmistrz zobowiązał się przed wyborami wobec grupy kibiców, że 
będzie tę sprawę monitorował i starał się załatwić, a przypominam, że Gmina 
Gryfino od wielu lat jest głównym sponsorem, oprócz tego roku, gdzie PGE 
przekazało większe pieniądze, ale przez długi czas zostały wyłożone przez 
Gminę Gryfino potężne pieniądze na funkcjonowanie tego klubu. Ja nie chcę 
opisywać sytuacji, panowie wiecie, coś trzeba z tym zrobić, tak dalej być nie 
może, Energetyk przestaje pod względem sportowym istnieć. Jest to 
siedemdziesięcioletnia tradycja tego miasta, Z-ca Burmistrza Nikitiński był 
związany, jest związany z tym klubem wiele lat, coś trzeba z tym klubem zrobić. 

296/IX/15 – odpowie mi pan Burmistrz, że pana ta sprawa nie dotyczy, ale ja mam odmienne 
zdanie, jak powiedziałem, jest pan ojcem tego miasta, wszyscy powinni pana 
interesować. Kolejny rok z rzędu mieszkańcy nie mają ciepłej wody, schodzimy 
do standardów afrykańskich. Chciałbym przypomnieć, że w 2010 r. podczas 
debaty kandydatów na Burmistrza, pan pytał swojego konkurenta, dlaczego ta 
sprawa nie jest załatwiona, dlatego uważam, że jest to uzasadniona interpelacja 
do pana. Nie może tak być, że w XXI  wieku, w centrum Europy, mieszkańcy 
przez dłuższy czas nie mają ciepłej wody. Na ulicy Flisaczej w tym czasie był 
dokonywany remont instalacji gazowej w jednym z bloków, gdzie mieszka wielu 
starszych ludzi. Oni nie mieli możliwości podgrzania sobie wody. Jest pan 6 
miesięcy Burmistrzem, jak pan się przygotował do tej sytuacji, bo wiemy, że to 
mniej więcej w tym samym okresie się dzieje? Co można zrobić? Ta sytuacja 
musi się w końcu kiedyś skończyć.  

297/IX/15 – Burmistrz prosił na ostatniej sesji, żeby tych interpelacji było mniej, jest 
zapracowany i nie życzył sobie, na ostatniej sesji radni zgłaszali zbyt wiele 
interpelacji, więc nie zgłoszę dzisiaj interpelacji, że na ulicy Opolskiej dalej nie 
są zamontowane lampy, a w drodze jest pełno dziur, w tych ciemnościach można 
uszkodzić sobie samochód albo połamać sobie nogi. Więc tak jak mówiłem, nie 
zgłaszam tej interpelacji dla dobra mieszkańców.  
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Radny Zenon Trzepacz 
298/IX/15 – miałem o tym nie mówić, ale pani radna De La Torre powiedziała o tych 

artykułach w prasie i powiem państwu szczerze, że zastanawiałem się, czy  
w ogóle dzisiaj zgłaszać interpelacje, bo jak czytam naszą prasę lokalną, to prasa 
lokalna jest skuteczna w stu procentach i zastanawiam się, czy nie zacząć 
składać interpelacji do prasy lokalnej. Po co angażować Burmistrza, jeżeli prasa 
lokalna jest tak skuteczna. Panie Burmistrzu, to chyba dobre rozwiązanie? 

 
Burmistrz Miasta i Gminy Mieczysław Sawaryn – chciałem się usprawiedliwić, bo za 
chwilę będę musiał opuścić salę obrad, ponieważ w dniu dzisiejszym u notariusza  
w Szczecinie podpisujemy umowę związaną ze sprzedażą działki w Czepinie dla firmy 
Jaeger, która deklaruje, że w ciągu półtora roku, jeśli nie będzie nieprzewidzianych 
okoliczności związanych z uzyskiwaniem pozwoleń, wybuduje fabrykę na ponad 160 miejsc 
pracy. Na marginesie pozwolę sobie kilka słów na temat interpelacji. Niedługo będzie tak, że 
Burmistrz miasta odpowiada za to, że pada deszcz, albo nie pada. Ja naprawdę nie uchylam 
się od realizacji swojego obowiązku, jeśli państwo pytacie Burmistrza o sprawy dotyczące 
jego obowiązków, jego kompetencji, jego możliwości. Natomiast wiele kwestii, o które 
państwo pytacie, z tymi obowiązkami nie jest związane i ja oczywiście rozumiem to, że radny 
w swoim środowisku musi przekazać określone informacje swoim wyborcom i czasami tak 
działa, ale często panowie i panie spotykacie się z określonymi oczekiwaniami, które wiecie 
od razu, że nie jesteśmy w stanie zrealizować z uwagi na określoną sytuację budżetową. 
Zapraszam do pełnej współpracy, za złożone interpelacje dziękuję, pozwolę sobie krótko 
odpowiedzieć na istotną kwestię, którą poruszyła pani radna Ewa De La Torre i przypominam 
kampanię wyborczą, kiedy pani radna startowała, były spekulacje, nieuprawnione, nigdy nie 
miała pani takich oczekiwań, nigdy nie miała pani ode mnie takich deklaracji, że będzie pani 
pełnić ważną rolę w administracji UMiG w Gryfinie i dzisiejsze spekulacje prasowe wynikają 
tylko i wyłącznie z przemyśleń autorów tych spekulacji, natomiast  nie wynikają w żaden 
sposób z postępowania Burmistrza. To nikt z Urzędu nie puszcza takich przecieków, bo 
takich dyskusji nie ma. Ja miałem kilku dziennikarzy, którzy pytali mnie o sprawę PUK, 
wyjaśniam, jest to tylko i wyłącznie kompetencja Rady Nadzorczej. W Radzie Nadzorczej 
jest trzech przedstawicieli i dwóch przedstawicieli załogi. Burmistrz również nie dyskutuje i 
nie rozmawiał z żadnymi dziennikarzami na temat zmian w jednostkach budżetowych, sam 
byłem zaskoczony pojawieniem się takich komentarzy, są nieuprawnione, aczkolwiek nie 
odbieram prasie możliwości prowadzenia gazet w taki sposób, w jaki redaktorzy i właściciele 
zamierzają. To jest ich odpowiedzialności i ja zgadzam się, że wywoływanie takich emocji 
dotyka wielu rodzin, wielu osób,  jest nieeleganckie, niepotrzebne i powinniśmy tego unikać. 
Natomiast jeśli ktoś jest właścicielem gazety, jeśli ktoś w tej gazecie pisze, to może pisać  
w ramach swojej odpowiedzialności co uważa i co uzna za słuszne. W ramach kompetencji 
teraz się odbywają planowane konkursy na dyrektorów szkoły i w dalszym ciągu jeśli 
będziemy pracować, będziemy się zastanawiać nad innymi rozwiązaniami w innych 
jednostkach, ale będziecie państwo o tym informowani w odpowiednim czasie, dotąd takich 
dyskusji i takich planów nie było. Odpowiedzialnie rządzimy Gminą Gryfino, mamy wiele 
zagrożeń, wiecie państwo jaka jest sytuacja budżetowa, jak wygląda nasza przyszłość, jakie są 
konsekwencje wcześniejszych działań dotyczących PGE, jakie są zagrożenia wynikające  
z dotacji do strefy i braku możliwości zrealizowania tam określonej liczby miejsc i nie da się 
w ramach tego budżetu, który Wysoka Rada zatwierdziła, nagle wybudować za kilkadziesiąt 
tysięcy, kilkanaście lamp w miejscu, w którym te lampy powinny być, nie mam co do tego 
żadnych wątpliwości, czy wyremontować określonej drogi, czy wybudować drogi, tylko 
poruszamy się w ramach określonego budżetu i nie wyciągniemy z cylindra dodatkowych 
pieniędzy, bo takich możliwości nie ma. Jeśli państwo budujecie w swoim kręgu określone 
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oczekiwania i zamierzenia i stąd padają pytania, że Burmistrz zlikwiduje kałuże na ulicy 
Szczecińskiej, czy jakieś inne elementy, to odpowiedzcie sobie na pytanie, czy mamy takie 
możliwości i co się dzieje, że radny Guga rok temu interpelował w tej sprawie w określonej 
instytucji i przez rok nic się nie wydarzyło i coś się zmieni, jeśli teraz Burmistrz napisze do 
nich, że jest kałuża i trzeba ją usunąć. Szanowni państwo, jesteśmy do waszej dyspozycji, 
mamy świadomość, pracując w Urzędzie, że nikomu nie robimy łaski, że my jesteśmy 
wynajęci przez mieszkańców Gryfina do zrobienia określonej pracy, ale pamiętajcie, że 
poruszamy się w ramach budżetu, który mamy i nie wyczarujemy pieniędzy, a co więcej, 
stoimy w sytuacji wyjątkowych zagrożeń, które mogą się skończyć dramatycznie dla budżetu 
Gminy Gryfino. Jak zauważyliście, nie mówimy o negocjacjach handlowych, o rozmowach 
inwestycyjnych, o różnego rodzaju sprawach, dopóki nie doprowadzimy do zawarcia takiej 
umowy. W dniu dzisiejszym zawieramy umowę z Jaegerem, jest to wielki sukces wszystkich 
mieszkańców Gminy Gryfino, ale jak bym wam opowiedział perypetie, jakie były  
w Ministerstwie Rolnictwa i Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, to nie uwierzycie, ile to 
czasu zajmuje. 200 miejsc pracy dla Gminy Gryfino jest to okazja wyjątkowa, jeśli uda nam 
się zrealizować kilkaset miejsc pracy, to Gmina Gryfino będzie się rozwijać. Ja te wszystkie  
oczekiwania co do lamp, co do chodników rozumiem, co do różnego rodzaju rozwiązań 
rozumiem, ale budżet państwo znacie, bo uchwalaliście ten budżet i wiecie, jakie mamy 
możliwości, nie budujcie ludziom oczekiwań ponad miarę budżetu, bo nie da się tego 
zrealizować. My możemy realizować rzeczy, na które mamy pieniądze, jeśli pozyskamy ich 
więcej, zrobimy więcej.                              
Radny Rafał Guga – zostałem imiennie wywołany przez Burmistrza, ja się cieszę, że jestem 
ulubieńcem Burmistrza, bo po raz kolejny moje nazwisko pada. Panie Burmistrzu, wszystko 
się zgadza, ja bardzo się cieszę i gratuluję, ponieważ, o ile dobrze pamiętam, sprawa firmy 
Jaeger jest pana autorskim pomysłem i jeśli to się wszystko uda, to tylko i wyłącznie 
pogratulować. Takie apel trochę dziwny, jeżeli pan moje nazwisko zostawia, ja chciałem 
przypomnieć, że ja głosowałem przeciwko budżetowi, a pan teraz mówi o oczekiwaniach, 
mówi pan, że nie ma możliwości w tym budżecie sfinansowania lampy, ale z drugiej strony 
pieniądze bokami wyciekają. Ja wspominałem o zatrudnieniu zastępcy dyrektora ZEAS-u, 
który w mojej ocenie nie jest potrzebny, ma wyszukiwać oszczędności, za co bierze 85.000 zł 
w skali roku, w skali kadencji to będą prawie takie oszczędności, jakie ucięliśmy w tym roku 
w oświacie. 500.000 zł w stosunku do planu złożonego przez Burmistrza Piłata jeszcze 
w październiku. I inne takie jakieś dziwne „kwiatuszki”, które się pojawiają, a pan wychodzi 
i mówi, że pieniędzy nie ma. Te pieniądze są, tylko one są wydawane w sposób moim 
zdaniem niepotrzebny. Panie Burmistrzu, możemy się nie zgadzać, grunt, żebyśmy to robili 
elegancko, cieszę się, że pan mnie na tyle lubi, że pan mnie zawsze wywołuje do tablicy.               
Burmistrz Miasta i Gminy Mieczysław Sawaryn- zapraszam pana do pełnej współpracy, 
niech pan odwiedzi Burmistrza, przedyskutuje te tematy, które pan podnosi, będę z tego 
zadowolony, proszę o wzięcie tego pod uwagę i przyjście do Burmistrza, podzielenia się 
swoimi troskami, bo tego pan nie robi, jest mi z tego powodu bardzo przykro. A sam mówi 
pan, że jest pan moim ulubieńcem, drzwi mojego gabinetu są dla pana otwarte.  
Przewodnicząca rady Elżbieta Kasprzyk – panie radny, nie udzielę panu głosu, to jest 
punkt interpelacje, Burmistrz w związku z tym, że wyjeżdża poprosił o głos, jeśli chce pan na 
ten temat dyskutować, zachęcam w punkcie „wole wnioski”.  
 
„Ad. IV. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2014 
oraz sprawozdania finansowego Gminy Gryfino za rok 2014 i udzielenie absolutorium 
Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino. 
1/ Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z przebiegu wykonania budżetu Gminy 
Gryfino za rok 2014, sprawozdania o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji 
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kultury za 2014 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego radni otrzymali  
w ustawowym terminie – do 31 marca 2015 r. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do 
protokołu. 
 
2/ Sprawozdanie finansowe Gminy Gryfino za rok 2014 radni otrzymali na VIII sesji w dniu 
28 maja 2015 r. – załącznik nr 8. 
 
3/ Przewodnicząca odczytała stanowiska komisji Rady - załącznik nr 9. 
 
4/ Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Roland Adamiak odczytał opinię Komisji Rewizyjnej 
w sprawie wykonania budżetu Gminy Gryfino i ocenę sprawozdania finansowego Gminy 
Gryfino za 2014 rok wraz z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Gryfino. Opinia stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 
5/ Przewodnicząca Rady odczytała Uchwałę Nr CVI.204.2015 Składu Orzekającego RIO  
w Szczecinie z dnia 28 kwietna 2015 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez 
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 
2014 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami - załącznik nr 11. 
Radni otrzymali ww. uchwałę wraz z materiałami na VIII sesję. 
 
6/ Przewodnicząca Rady odczytała Uchwałę Nr CLXX.334.2015 Składu Orzekającego RIO  
w Szczecinie z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji 
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy 
Gryfino absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2014 - załącznik nr 12. 
Radni otrzymali ww. uchwałę w dniu 25 czerwca 2015 r. 
 
7/ Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję. 
Radna Ewa De La Torre – jestem radną, która w poprzedniej kadencji nie głosowała nigdy 
za udzieleniem absolutorium poprzedniemu Burmistrzowi. Dzisiaj zagłosuję na pewno za 
udzieleniem absolutorium i uważam, że powinnam powiedzieć dlaczego, nie tylko ja, ale 
także sądzę inne osoby, które zachowywały się w sposób bardzo podobny do mnie. Żeby 
powiedzieć dlaczego, trzeba najpierw odświeżyć pamięć i wrócić do 28 stycznia 2014 r. kiedy 
Rada po kilkunastogodzinnych obradach zmieniła projekt budżetu na rok 2014 jaki został 
przedstawiony przez poprzedniego pana Burmistrza. Pytanie – dlaczego musieliśmy tak 
dalece ingerować w zmianę tego projektu? Ponieważ był nierealny i ponieważ był groźny dla 
budżetu gminy i dla przyszłości gminy. Pamiętacie państwo, w poprzedniej kadencji pan 
Burmistrz miał pomysł, aby wypuścić 27 mln zł obligacji komunalnych, które zwiększyłyby 
nasz dług publiczny. Pamiętacie państwo, jak w projekcie budżetu pan Burmistrz zapomniał 
podkreślić, że chciałby przestać spłacać nasze kredyty i odroczyć ich spłatę na lata późniejsze. 
Pamiętacie państwo jak nierealnie były planowane dochody i jak w stosunku do tych 
nierealnie planowanych dochodów dosyć rozpasane były wydatki. Rada w poczuciu 
odpowiedzialności za przyszłość naszej gminy, będąc nawet w opozycji za każdym razem 
mówiła, że tak nie wolno, że to zagraża gminie i w związku z tym 28 stycznia 2014 r. 
zmieniliśmy tak radykalnie projekt budżetu na 2014 rok, że przywróciliśmy konieczność 
spłaty kredytów i wskazaliśmy, że potrzebne jest wypracowanie nadwyżki budżetowej, aby 
można było te kredyty spłacać. Wskazaliśmy na to, że w tak niedobrej sytuacji i kondycji 
finansowej gminy trzeba oszczędzać, trzeba wprowadzić program oszczędnościowy, 
mówiliśmy nawet o programie naprawczym. Pan Burmistrz z nami się nie zgadzał co do 
takiej oceny kondycji finansowej gminy, ale w efekcie po kilkunastogodzinnej dyskusji 
budżet został zmieniony, urealniony, została zaplanowana nadwyżka budżetowa i została ona 
zrealizowana jeśli chodzi o wykonanie budżetu z nadwyżką i to powinno cieszyć. Ja cieszę 
się, że te działania ostrożnościowe i sanacyjne, które wówczas Rada poprzedniej kadencji 
narzuciła panu Burmistrzowi spowodowały takie, a nie inne wykonanie budżetu i dlatego ja 
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dzisiaj będę głosowała za udzieleniem absolutorium. W tym miejscu uważam, że należy 
serdecznie podziękować radnym poprzedniej kadencji i to nie tylko tym, którzy znaleźli się  
w składzie Rady tej kadencji, ale także tym, którzy w końcu zrozumieli trzyletnie starania 
opozycji o to, żeby nie pozwolić na to, żeby gmina utonęła i chciałabym podziękować 
również radnym Klubu PO, radnemu niezależnemu – panu Hładkiemu, wszystkim radnym 
Gryfińskiej Inicjatywy Samorządowej, także tym, którzy dzisiaj pełnią funkcje wykonawcze – 
panu Pawłowi Nikitińskiemu, Mieczysławowi Sawarynowi, pani Przewodniczącej Rady, 
Wiceprzewodniczącemu i nam tutaj wszystkim, dlatego, że wtedy jak Rejtan walczyliśmy  
o to, aby nasza gmina nie pogrążyła się w rozpaczy finansowej. Te działania spowodowały, że 
można było jednak skutecznie, jak wskazuje wykonanie budżetu za rok 2014, wprowadzić te 
sanacyjne rozwiązania i żałujemy bardzo, że organ wykonawczy poprzedniej kadencji nie 
chciał słuchać radnych, ale, że my wznosząc się ponad podziały, jeśli chodzi o kluby radnych, 
wspólnie wykazaliśmy poczucie dużej odpowiedzialności za losy gminy. Za to chciałam 
wszystkim radnym poprzedniej i obecnej kadencji bardzo podziękować. Jaka będzie reakcja 
innych radnych w głosowaniu za chwilę zobaczymy, natomiast ja, radna opozycji, która nigdy 
nie głosowała za udzieleniem absolutorium tym razem ze spokojem mogę to zrobić. 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński – szanowni państwo, 
chciałem bardzo podziękować za ten głos, bo on pokazuje prawdziwą istotę tworzenia 
budżetu, który dzisiaj jest przez Radę oceniany, jak również powodów, dla których Rada 
Miejska w Gryfinie poprzedniej kadencji zmodyfikowała ten budżet dosyć radykalnie i jak 
podkreśliła pani Przewodnicząca De La Torre rzeczywiście w znacznej mierze był to projekt i 
ostatecznie uchwała budżetowa Rady poprzedniej kadencji. W szczególności przywrócenie 
planowanej spłaty zadłużenia Gminy Gryfino, także ochrona przed pomysłem zaciągnięcia 
obligacji to były decyzje kluczowe. Gdyby one wówczas nie zapadły, dziś bylibyśmy  
w zdecydowanie trudniejszej sytuacji niż jesteśmy. I tak nie jest ona łatwa, natomiast jest 
lepsza, niż byłaby w istocie. Oczywiście muszę także odnieść się do wykonania budżetu. Jako 
organ wykonawczy wykonywaliśmy uchwałę budżetową przez 26 dni, pozostałą część roku 
2014 wykonywał ją pan Burmistrz Henryk Piłat ze swoim zespołem administracyjnym. Warto 
także wspomnieć, że przed nami jest bardzo poważna dyskusja i tutaj będzie pewna zmiana, 
ponieważ jesteśmy bardzo otwarci i będziemy też potrzebowali opinii Rady w kilku 
podstawowych aspektach. Jeden z nich to taki, czy nie zmienić harmonogramu spłaty 
zadłużenia, ale w innym kierunku – nie w kierunku opóźniającym, tylko w kierunku 
przyspieszającym. Krótko umotywuję, dlaczego możemy to rozważać, a nie w tej chwili 
jeszcze decydować. Po pierwsze, ze względu na projekty, które będą uruchamiane i na które 
będziemy potrzebowali wkładu własnego. Tak się składa, że znaczna część projektów jeszcze 
nie wchodzi w życie, wejdą one zdecydowanie później i trzeba się dostosować niejako  
i zastosować swoistą inżynierię ekonomiczną do tego, żeby być przygotowanym po sięgnięcie 
po pieniądze wtedy, kiedy będzie na to czas. Być może teraz to będzie czas szybszej nieco 
spłaty zadłużenia, ale będziemy o tym rozmawiali z Radą Miejską w Gryfinie, ponieważ 
będzie się to wiązało być może z przyjęciem takiej odpowiedzialności, że rok 2015 i 2016 
będzie polegał na przygotowaniu silnego fundamentu pod możliwość sięgnięcia po pieniądze 
zewnętrzne. Tu opinia Rady, a przede wszystkim jej stanowisko będzie kluczowe. Począwszy 
od 1 grudnia 2015 roku wprowadzamy i ten proces trwa i potrwa jeszcze co najmniej do 
bieżącego roku, porządkowanie wielu wydatków gminy, m.in. renegocjowanie umów 
zawartych uprzednio, które już pomniejszyły nasze zobowiązania i tutaj ukłon do 
pracowników urzędu, którzy w tym procesie brali udział i wynegocjowali lepsze warunki niż 
one były dotychczas, ale tak jak powiedziałem, proces jest rozłożony w czasie, mamy tych 
zadań do wykonania jeszcze co najmniej kilka, co poza druga sferą, czyli dochodową,  
w sferze ograniczenia wydatków jest też kluczowe. Jeśli chodzi o dochody, sądzę, że państwo 
radni są bardzo dobrze zorientowani o ryzykach, które są związane z dochodami gminy, tym 
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niemniej stabilizacja poziomu dochodów gminy jest też kluczem do prawidłowego 
planowania na lata następne. Rozpoczęliśmy ten proces de facto w poprzedniej kadencji. 
Wtedy w styczniu 2014 roku zaczął się proces pokazywania finansów Gminy Gryfino takimi, 
jakimi one są, a nie takimi, jak życzono sobie, żeby były. Stąd też dziś często jeszcze zdarzają 
się takie reakcje i proszę mnie źle nie zrozumieć, ani ja, ani Burmistrz Sawaryn, ani Burmistrz 
Miler nie mamy o to pretensji, ale poruszając się w pewnych realiach ekonomicznych 
Burmistrz często ma obowiązek powiedzieć – nie. To wprost wynika z planu finansowego, 
który został przygotowany. Oczywiście są sytuacje, które trzeba dyskutować i trzeba szukać 
kompromisu, z pewnością w roku 2015 będzie to możliwe. Jak podkreślił pan 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i jak przeczytała pani Przewodnicząca Rady, co do 
zasady budżet był wykonywany prawidłowo, ale dlatego, że on co do zasady był prawidłowo 
skonstruowany w roku 2014, po kilkunastogodzinnych dosyć poważnych rozmowach 
zakończonych jak sądzę sukcesem. Naturalnie każdy z radnych ma prawo do swojej 
indywidualnej oceny wykonania budżetu i ma także prawo do słów krytycznych, bo  
z pewnością w roku 2014 nie wszystko było idealne i sądzę, że państwo radni mają też tego 
świadomość tym niemniej rozpoczęty proces normalizacji i stabilizacji finansów publicznych 
trwa i mogę nawet powiedzieć, że notujemy w tym zakresie dosyć poważne sukcesy. Nie jest 
to przedmiotem obrad dzisiejszej sesji, ale myślę, że na okoliczność sprawozdania za 
pierwsze półrocze 2015 r. będzie możliwość, żeby o szczegółach tej stabilizacji powiedzieć. 
Radny Jacek Kawka – szanowni państwo, chciałem przypomnieć, że dziś obradujemy nad 
uchwaleniem uchwały absolutoryjnej dotyczącej wykonania budżetu, a nie jego planowania  
i co do tego wykonania chciałbym zwrócić uwagę i wyróżnić kilka akcentów, dokładnie 
cztery aspekty, które wydaje mi się zobiektywizują i pomogą obiektywnie podjąć decyzję co 
do głosowania nad tym absolutorium. Mówiłem o tym na komisji i chciałbym to powtórzyć 
na forum sesji. Po pierwsze, wykonanie budżetu za rok 2014 w sferze dochodów jak  
i wydatków było ukształtowane na poziomie ponad 90 procent. Dla każdego, kto zajmuje się 
planowaniem, wykonywaniem planów i robi to racjonalnie wskazuje to na to, że plan został 
wykonany w sposób zadowalający. Po drugie, wypracowana została nadwyżka budżetowa i to 
na poziomie prawie 10 mln zł. To powód, praktycznie można powiedzieć, do dumy. Rzadko 
który budżet gminy w obecnych realiach ekonomicznych skutkuje taką nadwyżką. Po trzecie, 
wszystkie zobowiązania kredytowe w roku 2014 były płacone w terminie i w całości i  po 
czwarte chciałbym zwrócić uwagę na to, że formalnie będziemy dzisiaj głosowali uchwałę 
udzielającą absolutorium Burmistrzowi obecnie sprawującemu ten urząd, natomiast 
praktycznie, tak jak zostało to wcześniej wspominane, absolutorium będzie udzielane 
poprzedniemu Burmistrzowi Henrykowi Piłatowi, ponieważ obecny Burmistrz objął ten urząd 
8 grudnia. 
 
8/ Przewodnicząca Rady odczytała treść uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania  
z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2014 rok” oraz „Sprawozdania finansowego Gminy 
Gryfino za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku” – DRUK NR 1-2/IX. 
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie ww. projekt uchwały. 
Przewodnicząca zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 21 radnych,  
w głosowaniu wzięło udział 21 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 21 radnych. 
Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. 
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 13. 
UCHWAŁA NR IX/76/15 stanowi załącznik nr 14. 
 
9/ Przewodnicząca Rady odczytała treść uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta  
i Gminy Gryfino absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok – DRUK NR 1-3/IX. 
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Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie ww. projekt uchwały. 
Przewodnicząca zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 21 radnych,  
w głosowaniu wzięło udział 21 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 21 radnych. 
Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że absolutorium zostało udzielone jednogłośnie. 
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 15. 
UCHWAŁA NR IX/77/15 stanowi załącznik nr 16. 
 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński – szanowni państwo, 
dziękuję za udzielenie absolutorium. Jak słusznie podkreślono jest to absolutorium dla tego 
samego organu, choć dla dwóch osób w nieproporcjonalnych częściach, natomiast chciałbym 
też bardzo serdecznie podziękować tym wszystkim radnym, którzy skutecznie zaplanowali  
i jak okazało się urealnili budżet roku 2014. Dziękuje także obecnej Radzie za głosowanie. 
Wynik 21 głosów „za”, jak sięga moja pamięć, w samorządzie gryfińskim to nie jest częste 
wydarzenie. Mam nadzieję, że co najmniej jeszcze raz w tej kadencji takie się zdarzy. 
Dziękuję.” 
 
Ad. VI. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2015 rok – 
DRUK NR 2/IX. 
Przewodnicząca odczytała przedstawiła stanowiska komisji do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji Rady stanowią - załącznik nr 9 do protokołu. 
 
Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.  
Radny Jacek Kawka – mam jedno pytanie, które postawiłem na komisji, ale niestety się nie 
dowiedziałem, a moje pytanie dotyczy powodu, dla którego powinny być przeniesione środki 
na świetlice szkolne w Chwarstnicy i w Gardnie. Co takiego się wydarzyło, że tych środków 
tam zabrakło? 
Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino Beata Blejsz – mówimy o wynagrodzeniach. Tak jak już 
wspomniałam na komisji powinien się w tej kwestii wypowiedzieć dyrektor. Nie wiem, czy 
pan przewodniczący dzwonił do pana dyrektora. 
Dyrektor Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Olga Woś - jeśli dobrze 
pamiętam w  związku z tym, że pani Dyrektor Zespołu Szkół w Gardnie realizuje dwie 
godziny w świetlicy, które nie były zaplanowane w budżecie, zabrakło pieniędzy. 
Radny Jacek Kawka – proszę państwa, żeby mieć pewność co do tej odpowiedzi oraz nie 
przedłużać, proszę o informację po sesji w tej sprawie.  
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński – naturalna rzeczą jest, że 
w planach jednostek, jakimi są jednostki oświatowe dokonuje się zmian w związku z życiem 
tych jednostek i z wydarzeniami, które mają miejsce. Mam dla państwa związanych z oświatą 
i życzliwych dla oświaty także informację, że niedługo dokonamy kolejnych zmian, tym 
razem zwiększających wydatki na cele remontowe i zabezpieczające. Jest to za każdym razem 
procedura odbywająca się na wniosek dyrektora jednostki. państwo oczywiście macie 
kompetencje, żeby to rozstrzygać, bądź nie. Nie jest to zjawisko rzadkie, chociaż muszę 
powiedzieć, że w minionym roku nie jest też aż tak częste, natomiast taka też sugestia do 
zmian budżetowych, które będą miały miejsce, aby wnioski dyrektorów, które będą tworzone, 
dołączać Radzie do dokumentacji i Rada będzie mogła bezpośrednio zapoznać się  
przyczynami, bo jest to normalna, zwykła procedura. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały  
w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2015 rok – DRUK NR 2/IX. 
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 21 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
18 radnych, przy 3 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było. 
Przewodnicząca Rady poinformowała, że uchwała została podjęta. 
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 17. 
UCHWAŁA NR IX/78/15 stanowi załącznik nr 18. 
  
Ad. VI. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/62/11 Rady Miejskiej  
w Gryfinie z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach niewymienionych w art. 42 ust. 
3 ustawy – Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców 
zawodowych oraz nauczycieli realizujących obowiązki określone dla stanowisk o 
różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w szkołach i przedszkolach 
prowadzonych przez Gminę Gryfino – DRUK NR 3/IX. 
Przewodnicząca odczytała przedstawiła stanowiska komisji do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji Rady stanowią - załącznik nr 9 do protokołu. 
 
Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.  
Radna Ewa De La Torre – podczas piątkowego posiedzenia komisji zasugerowaliśmy, aby 
dla czytelności jeżeli chodzi o podejmowanie tego typu uchwał, załączać podczas obrad 
komisji również poprzednie rozwiązania jeśli chodzi o uchwały. Wiem, że tutaj chyba 
żadnego sprzeciwu nie będzie. Formułowaliśmy z resztą taki wniosek na piśmie. Myślę, że to 
nam wszystkim ułatwi pracę. Chciałby zapytać pana Naczelnika Grzegorza Jastrowicza, czy 
zechciałby się odnieść do ostatniego zapisu uzasadnienia do uchwały, w którym zapisano, że 
projekt uchwały przekazano do zaopiniowania przez Związek Nauczycielstwa Polskiego 
Zarząd Oddziału Międzygminnego w Gryfinie, Koło NSZZ Solidarność Pracowników 
Oświaty i Wychowania w Gryfinie oraz Komisję Międzyzakładową WZZ „Solidarność-
Oświata” w Gryfinie. Gdyby pan zechciał tylko powiedzieć jakie to były opinie? Pozytywne, 
negatywne, czy też nie zajęto stanowiska w tej sprawie? 
Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Grzegorz Jastrowicz – opinie były 
pozytywne, jeden związek w ogóle nie zgłosił swoich uwag. Z tego co pamiętam był to 
związek WZZ „Solidarność-Oświata” w Gryfinie. On nie zgłosił stanowiska, natomiast dwa 
pozostałe wyraziły opinię pozytywną. 
Radny Rafał Guga – w poprzedniej kadencji zajmowaliśmy się tą uchwałą oczywiście  
trochę w innym kontekście, czyli w kontekście zmiany sensu, ilości godzin tych 
pracowników. Dzisiaj zmieniamy tylko właściwie dlatego, że dokument nadrzędny się 
zmienił. Natomiast przy okazji chciałbym zapytać – panie Burmistrzu, czy nie warto byłoby 
przeanalizować już po jakimś czasie funkcjonowania tych godzin, czy jednak poszliśmy  
w słusznym kierunku, bo jednak różnicujemy nauczycieli. Jak czytam, że nauczyciele 
prowadzący gimnastykę korekcyjną mają pracować dłużej niż nauczyciele wychowania 
fizycznego, to przynajmniej chciałbym wiedzieć dlaczego. Bardzo ważną sprawa dla mnie są 
nauczyciele wspomagający w klasach integracyjnych, oni wykonują bardzo ciężką pracę,  
a okazuje się, że muszą pracować dłużej niż wynosi pensum nauczycielskie, a oni przebywają 
z tymi dziećmi nie tylko na lekcjach, ale także na przerwach, przed lekcjami, po lekcjach  
i zajmują się tymi dziećmi. Ja powiem szczerze, że nie zamieniłbym się z tymi nauczycielami. 
Czy może warto byłoby jednak przeanalizować i zastanowić się, czy tych godzin nie zmienić, 
nie zmniejszyć. 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński – godziny, które 
proponujemy mają oczywiście swoje konsekwencje nie tylko w cyfrach, które są w tabeli, 
mają także konsekwencje zabezpieczenia interesów podopiecznych, cyklu pracy szkół  
i jednostek oświatowych oraz nie ma co także ukrywać kwestii naszych możliwości 
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finansowych. Analiza, o którą prosi pan radny Rafał Guga oczywiście powinna być 
dokonywana okresowo i będzie dokonywana i w sytuacji, kiedy będzie można pod względem 
standardów podwyższyć je jeszcze mimo, że są wysokie w gryfińskich szkołach, z pewnością 
będziemy to rozważali. Ta propozycja, którą dzisiaj przedkładamy jest odzwierciedleniem 
realnych możliwości Gminy Gryfino. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały  
w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/62/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 9 czerwca 2011 r. 
w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych 
na stanowiskach niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, pedagogów, 
psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz nauczycieli realizujących obowiązki 
określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin  
w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino – DRUK NR 3/IX. 
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 21 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
21 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
Przewodnicząca Rady poinformowała, że uchwała została podjęta jednogłośnie. 
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 19. 
UCHWAŁA NR IX/79/15 stanowi załącznik nr 20. 
 
Ad. VII. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia i nadania statutu Szkole Muzycznej  
I stopnia w Gryfinie – DRUK NR 4/IX. 
Przewodnicząca odczytała przedstawiła stanowiska komisji do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji Rady stanowią - załącznik nr 9 do protokołu. 
 
Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.  
Radny Rafał Guga – panie Burmistrzu, w związku z tym, że na komisji padły słowa, że do 
końca roku nie mamy zaplanowanego finansowania z poziomu ministerstwa i będziemy 
musieli ponieść koszty funkcjonowania tej szkoły, a cały czas słyszymy, że sytuacja 
budżetowa jest dosyć napięta, czy już takie ruchy się dokonały, że znaleziono te środki i czy 
te środki, które zostaną znalezione na finansowanie do końca roku szkoły muzycznej nie będą 
uszczuplały środków ogólnie przeznaczonych na oświatę? 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński – środki na szkołę 
muzyczną są w budżecie, tylko są na innych paragrafach niż spodziewa się ich pan radny. 
Pieniądze na szkołę muzyczną znajdują się w tej chwili w rezerwie ogólnej, która została 
ustanowiona m.in. na takim poziomie, aby uwzględniała koszty, które będziemy ponosili do 
końca roku. Prosiłem naczelników Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, żeby dosyć 
szeroko i obszernie przedstawili perspektywę finansową, bo rzeczywiście jest tak, że do 
końca roku 2015 będą to wyłącznie wydatki pochodzące z budżetu gminy, natomiast od roku 
2016 sytuacja radykalnie się odwróci i w zależności od tego, czym zakończą się nabory do 
szkoły muzycznej ta projekcja, którą państwu ostatnio przedstawiłem wskazuje jak będą 
kształtowały się finanse zarówno szkoły muzycznej i de facto o ile powiększy się wpływ 
subwencji dla jednostek oświatowych w kolejnych latach szkolnych, co jest uzależnione od 
ilości uczniów, których przyjmiemy do szkoły muzycznej i ilości oddziałów, które 
stworzymy. Sytuacja finansowa gminy w skali makro jest bardzo poważna, ponieważ 
zjawiska, które mogą się zdarzyć w perspektywie dłuższej niż jeden rok, nie do końca są 
przez organ stanowiący i organ wykonawczy znane. Mogą się zdarzyć takie okoliczności, 
których dziś nie jesteśmy w stanie przewidzieć, są także ryzyka, które definiujemy i którymi 
musimy należycie zarządzać i jest aspekt bieżących finansów gminnych, które są pod pełną 
kontrolą i w pełnej dyscyplinie bez naruszania uchwały, którą państwo podjęliście, w tym 
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także środków, które znajdują się na rezerwie ogólnej. Tym niemniej poza środkami  
z budżetu gminy spodziewamy się także, nie mogę niestety w tej chwili wyjawić nazwy 
sponsora tytularnego i nie będę tego robił, ale wielce prawdopodobne jest, że szkoła 
muzyczna zyska także sponsora tytularnego, który mam nadzieję, podpisze z Gminą Gryfino 
umowę na wsparcie dodatkowo tej szkoły bądź strumieniem pieniądza bądź też 
wyposażeniem w instrumenty muzyczne, podwyższaniem ich standardów i jakości 
kształcenia w szkole muzycznej. 
Radny Rafał Guga – panie Burmistrzu, ja wiedziałem, że one są w rezerwie, bo pan już to 
kiedyś mówił. Dlaczego zadałem to pytanie? Na którejś sesji pan wszem i wobec ogłosił, że 
pieniądze będą pochodziły z PUK-u, uzasadnił pan z jakiej operacji, ja w tej chwili nie chcę 
nadinterpretować, nie będę przypominał, w każdym razie miały pochodzić z jakiejś operacji 
finansowej, z której zostaną, z PUK-u i powiedział pan, że zostaną przekazane na szkołę 
muzyczną, stąd moje pytanie, czy coś się w tym temacie zmieniło. 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński – budżet gminy nie różni 
się niczym od budżetu domowego, który może mieć różne dochody z różnych zupełnie 
miejsc. Rzeczywiście przygotowywane są takie operacje i nie chcę zmieniać atmosfery 
dzisiejszej dyskusji., powiem najdelikatniej jak tylko potrafię – spodziewałem się, że takie 
zjawisko jak inwentaryzacja majątku gminy Gryfino jest faktem, niestety przeceniłem stan 
rzeczywisty. Majątek gminny, który teoretycznie ma być przekazany do Przedsiębiorstwa 
Usług Komunalnych wraz z odpowiedzialnością za jego utrzymanie, przez trzy minione 
kadencje nie został zinwentaryzowany i ten proces trwa, po to, żeby móc to przedsiębiorstwu 
na utrzymanie przekazać. Nie chcę tego za mocno podkreślać, ale muszę panu radnemu 
powiedzieć bardzo celnie – dziś przekazanie części majątku gminnego do bieżącej 
eksploatacji przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, do czego z resztą jest powołane  
i czym się powinno zajmować od lat, musi się niestety dopiero odbyć, stad sięgniemy po 
pieniądze z rezerwy ogólnej, które tam na wszelki wypadek i dla bezpieczeństwa procesu 
zabezpieczyliśmy. 
Wiceprzewodniczący Rady Zdzisław Kmieciak – czy szkoła muzyczna ma powstać  
w Gryfinie to my już omawialiśmy, zadawano dużo pytań, także uważam, że powinniśmy być 
dumni, że ta szkoła powstaje w Gryfinie. Nie powinniśmy przeciągać dyskusji i prosiłbym  
o przystąpienie do głosowania. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały  
w sprawie utworzenia i nadania statutu Szkole Muzycznej I stopnia w Gryfinie – DRUK 
NR 4/IX. 
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 21 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
21 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
Przewodnicząca Rady poinformowała, że uchwała została podjęta jednogłośnie. 
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 21. 
UCHWAŁA NR IX/80/15 stanowi załącznik nr 22. 
 
Ad. VIII. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy 
Gryfino na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib 
obwodowych komisji wyborczych – DRUK NR 5/IX. 
Projekt uchwały radni otrzymali na przed sesją w dniu 25 czerwca 2015 r. 
 
Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał głosu w dyskusji. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały  
w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Gryfino na stałe obwody głosowania, 
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ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych – DRUK 
NR 5/IX. 
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 21 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
20 radnych, przy 1 głosie wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było. 
Przewodnicząca Rady poinformowała, że uchwała została podjęta. 
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 23. 
UCHWAŁA NR IX/81/15 stanowi załącznik nr 24. 
 
Ad. IX. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, 
ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych – DRUK 
NR 6/IX. 
Projekt uchwały radni otrzymali na przed sesją w dniu 25 czerwca 2015 r. 
 
Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał głosu w dyskusji. 
  
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały  
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz 
siedzib obwodowych komisji wyborczych – DRUK NR 6/IX. 
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 21 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
20 radnych, przy 1 głosie wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było. 
Przewodnicząca Rady poinformowała, że uchwała została podjęta. 
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 25. 
UCHWAŁA NR IX/82/15 stanowi załącznik nr 26. 
 
Ad. X. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym  
i z wykonania uchwał Rady. 
Informacja stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 
Przewodnicząca Rady poinformowała, że radni otrzymali informację Burmistrza na skrzynki 
mailowe oraz w dniu sesji. 
Radni nie zgłosili uwag i zapytań do informacji. 
 
Ad. XI. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. III. 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński – odniosę się do dwóch 
interpelacji, które zostały zgłoszone, chyba nawet przez tego samego radnego. Interpelacja 
dotycząca Energetyka Gryfino zgłoszona przez radnego Rafała Gugę – Klub Sportowy 
Energetyk jest stowarzyszeniem kultury fizycznej posiadającym osobowość prawną i władze 
wybrane na walnym zebraniu członków. Po zmianie statutu są trzy odrębne organy, czyli: 
prezes, zarząd i komisja rewizyjna. Powiem z własnego doświadczenia, panie radny, myślę, 
że najlepiej będzie jeśli wszyscy politycy świata będą trzymali się od stowarzyszeń jak 
najdalej w zakresie chęci stymulowania tego, co się w tych stowarzyszeniach dzieje. Niech  
o tym decydują członkowie klubu nie inspirowani i nie wdrażani w pewne aspekty, bo czym 
to się kończy, panie radny, to widać teraz. Ja rozumiem pańską troskę o Klub Sportowy 
Energetyk, też jestem tym zmartwiony, ale trzeba też odnosić się obiektywnie do tego, co się 
w klubie dzieje, bo poza aspektami, które wymagają naprawy. Jako członek tego klubu mogę 
powiedzieć, że widzę także pozytywy. Jest to klub wielosekcyjny i np. gryfińscy kajakarze 
mają nieciągnące się pasmo sukcesów, piłkarze ręczni mają nieciagnące się pasmo sukcesów, 
piłkarze nożni mają niestety passę porażek, trzeba to nazwać po imieniu, ale to wcale nie 
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oznacza, że dzieje się coś co wymagałoby ingerencji władz samorządowych. Burmistrz wręcz 
nie powinien ingerować w wewnętrzne sprawy stowarzyszeń, które mają osobowość prawną, 
oczywiście chyba, że jest członkiem tego klubu. Ja jestem członkiem klubu i zamierzam 
ingerować w to w sposób demokratyczny, czyli w taki, który przewiduje statut klubu  
w odpowiednim miejscu i czasie, podczas walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego. 
Co do interpelacji w sprawie ciepłociągu na ul. Łużyckiej – w poniedziałek jest zaplanowane 
kolejne spotkanie z władzami oddziału, na którym będzie dyskutowana między innymi 
kwestia realizacji porozumienia pomiędzy Gminą Gryfino, a oddziałem. Jak państwo wiecie 
de facto Gmina Gryfino i oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra nie mają już w tej chwili 
istotnych przeszkód do tego, żeby zawrzeć porozumienie, które skończy się sukcesem. 
Problem polega na tym, że do tego porozumienia niezbędny jest trzeci partner, którym jest 
GDDKiA. Jak państwo sobie przypominacie, Burmistrz referował na jednej z sesji, że 
rozwiązaniem tego problemu jest zainteresowane także sama PGE, ale przypominacie sobie 
państwo także jedną z konferencji prasowych zorganizowanych przez GDDKiA, która 
skończyła się odwołaniem dyrektora generalnego, zastępców i ciągu zmian personalnych, 
które jak wiadomo w każdej instytucji powodują pewne spowolnienie. Tym niemniej, żeby 
tez odpowiedzieć panu radnemu precyzyjne – ma pan oczywiście rację, ciepła woda jest 
standardem i być standardem powinna, natomiast zgodnie z prawem powszechnym każdy 
dostawca, ten, czy każdy inny ma raz w roku prawo do przeprowadzenia remontów i nie może 
on przekroczyć 14 dni. Oczywiście, jeśli ciepłociąg będzie od początku do końca nowy sądzę, 
że należy się spodziewać, że to będą bardzo krótkie okresy, ale proces inwestycyjny co do 
nowego ciepłociągu, w tej chwili brak ustaleń ostatecznych z trzecim partnerem uniemożliwia 
dziś rozwiązanie tej kwestii. Nie chcielibyśmy natomiast doprowadzić do sytuacji, a oddział 
jest zdecydowany, żeby mimo wszystko wybudować ciepłociąg, tylko to narazi mieszkańców 
na dwukrotne niedogodności na ul. Łużyckiej, które będą trwały bardzo długo. Pytanie, czy to 
jest rozwiązanie oczekiwane. Być może trzeba przeprowadzić na ten temat szerszą dyskusję. 
Odniosę się także do trzeciej interpelacji zgłoszonej przez panią Przewodniczącą Ewę De La 
Torre. Cieszę się bardzo, że na sali jest pan Ryszard Kwapisz, który w poniedziałek o 12:19 
przysłał do mnie pytania dotyczące konkursu w jednej z placówek kulturalnych Gminy 
Gryfino, na co odpowiedziałem po godzinie 16:00. Maile do redakcji, informacje, z tego co 
wiem, wypływały generalnie w tej sprawie z jednego sołectwa gryfińskiego dosyć 
intensywnie, mniejsza o to którego i były inspirowane informacjami lub też pomysłami, które 
nie zrodziły się w moim umyśle, ani w umyśle pana Burmistrza. Nie odpowiadamy za to, 
natomiast mówimy jasno, że rozważamy możliwość, żeby w pozostałych jednostkach 
organizacyjnych gminy, w tym jednostkach samorządowych kultury wprowadzać 
kadencyjność, jak ma to miejsce choćby w całym systemie oświaty. Wprowadzenie 
kadencyjności przewidują także swoiste ustawy i są w moim przekonaniu rozwiązaniem 
dobrym, oczekiwanym także przez znaczną część mieszkańców. Natomiast urząd nie 
inspirował, nie inspiruje i nie będzie inspirował żadnych przecieków do prasy, bo po pierwsze 
zgadzam się z panią radna, tak postępować nie należy. Po drugie, jeśli będziemy mieli do 
ogłoszenia jakiekolwiek informacje i będą to sprawy dotyczące kwestii personalnych to 
pierwszymi osobami, które o tym się dowiedzą, będą osoby, których będą one dotyczyły,  
w dalszej kolejności oczywiście opinia publiczna. Natomiast pan Burmistrz powiedział to 
dzisiaj, ja pokreślę raz jeszcze – przeprowadzamy w tej chwili konkursy w jednostkach 
oświatowych, które skończą się w lipcu, dalszy etap rozważań co do funkcjonowania 
jednostek organizacyjnych jest procesem, który jest przed nami. 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk - panie radny, w związku z tym, że to jest punkt 
„odpowiedzi na interpelacje” nie przewiduję dyskusji w tym punkcie. Za chwilę jest kolejny 
punkt: „wolne wnioski”, bardzo proszę pana radnego w tym punkcie zabrać głos. 
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Ad. XII. Wolne wnioski i zakończenie sesji. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk - w dniach 7-24 lipca 2015 r. w godzinach 9.00-
17.00 będzie można obejrzeć wystawę „Gryfiński Rys Przeszłości” autorstwa Herberta 
Kampera w Małej Galerii w Centrum Informacji Turystycznej na nabrzeżu w Gryfinie. Do 
Rady Miejskiej wpłynęło pismo kupców z gryfińskiego targowiska. Będzi,e bądź zostało już 
przekazane wszystkim radnym. Chciałabym również poinformować o terminie najbliższej 
sesji, która został ustalona na 6 sierpnia 2015 r., w związku z tym, że w lipcu zaplanowana 
jest w planie pracy Rady przerwa urlopowa. Odczytam pismo, które wpłynęło do pana 
Burmistrza, ale również do mnie. To pismo przekazane zostało wszystkim radnym Rady 
Miejskiej w dniu 17 czerwca 2015 r. Wiem, że Komisja Spraw Społecznych już zajmowała 
się tą sprawą, zostały wypracowane wnioski i przekazane zostały Burmistrzowi, natomiast 
pani Prezes Stowarzyszenia „Jestem i Pomagam”, ponieważ sprawa jest bardzo ważna, chce 
jak najwięcej ludzi zainteresować tym tematem i poprosiła o odczytanie tego pisma, co 
czynię. 
Przewodnicząca Rady odczytała pismo Klubu HDK PCK „Kropelka” z dnia 1 czerwca  
2015 r. do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino – załącznik nr 28. 
Radny Zenon Trzepacz – odniosę się do tego pisma, które Pani Przewodnicząca odczytała. 
Komisja Spraw Społecznych zajmowała się tym problemem i Komisja Spraw Społecznych 
chce się spotkać z wymienionymi przedstawicielami, natomiast nie ukrywam, że było mi 
przykro jak pani Przewodnicząca Stowarzyszenia  „Jestem i Pomagam” zaczynała rozmowę 
od tego, że mnie powiem kolokwialnie „zjechała”, że ja powinienem się z nią konsultować. 
Jeżeli byłaby w tym piśmie wymieniona osoba do kontaktów, to ja wtedy bym takie działania 
podjął, ale tu jest wyraźnie wymieniony Prezes Stowarzyszenia „Kropelka” i to jest pismo 
firmowe. Spotkanie będzie, ja czekam na propozycje od państwa, żeby uzgodnili, kto ich 
reprezentuje. Jako Komisja Spraw Społecznych przygotujemy dla Rady Miejskiej 
wypracowane wnioski i propozycje i na sesji 6 sierpnia będzie taka informacja. 
Chciałbym jeszcze poruszyć dwa tematy. Pan radny mówił o problemach Energetyka, nie 
tylko są to problemy Energetyka, czasami porażkę można przekuć w sukces, czasami trzeba 
sięgnąć bruku, żeby później pójść na wyżyny, bo taki marazm nikomu nie służy, tylko nam 
się wydaje, że jest tak dobrze, a tak dobrze wcale nie jest. ja od wielu lat próbowałem 
przekonać pana Burmistrza Piłata do pewnych zmian, ale mam nadzieje, że pan Burmistrz 
Nikitiński, Burmistrz Sawaryn i Burmistrz Miler znajdziemy wspólnie rozwiązanie w tej 
kwestii. Chciałbym państwu zasygnalizować i uważam, że czas zacząć rozmawiać odnośnie 
Karty Nauczyciela. Uważam, że to jest anachronizm, w niewielu krajach funkcjonuje Karta 
Nauczyciela i powinniśmy zacząć ostro od rządzących domagać się zmiany tego stanu, gdyż 
ten stan rzeczy doprowadza do ruiny samorządy. Wszyscy pogodziliśmy się z tym, że 
subwencja na początku w miarę rekompensowała utrzymanie szkół, a teraz władza oddała 
nam pełną inicjatywę, rzuca parę groszy subwencji, a resztę samorządy. Tak nie powinno być, 
uważam, że powinniśmy o tym zacząć myśleć, rozmawiać. Jednocześnie powinniśmy też 
propagować dobre rozwiązania, jakimi są szkoły społeczne. Szkoły społeczne funkcjonują na 
takich zasadach jak zakłady pracy i każdy, kto wykonuje określoną pracę powinien ją 
wykonywać, tak jak każdy, jak w GTBS-ie, PUK-u, czy w każdej innej firmie. U nas nie ma 
żadnego pensum, każdy dostaje 40 godzin pracy i za to mu się płaci, a wiem z doświadczenia, 
że są niektórzy nauczyciele, którzy po 30 minutach pracy na lekcji patrzą na zegarek, kiedy 
zadzwoni dzwonek. Proponuję przemyśleć to przez wakacje. 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński – co do sprawy 
Stowarzyszenia „Jestem i Pomagam”, sytuacji gryfińskich krwiodawców, punktu 
krwiolecznictwa i krwiodawstwa podyskutujemy o propozycji pana Przewodniczącego 
Trzepacza. Proszę się nie niepokoić, na pewno o tym podyskutujemy, każdy głos w dyskusji 
jest istotny, trzeba go podjąć, natomiast chciałbym odnieść się do tej kwestii, ponieważ ona 
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została podniesiona i pismem i wypowiedzią pana Przewodniczącego Trzepacza – Burmistrz 
Miasta i Gminy Gryfino zna sprawę i będzie podejmował kolejne czynności. Pierwszą, która 
wykonał było pismo, które skierował w tej sprawie, tym niemniej jeśli istnieje potrzeba 
koordynacji to Burmistrz oczywiście służy swoim zasobem administracyjnym do tego, żeby 
te prace koordynować, bo sprawa jest rzeczywiście istotna. Ja ją też konsultowałem  
z osobami, które są związane z środowiskiem i dużo mniejsze ośrodki, jeżeli chodzi  
o zaplecze demograficzne mają takie punkty krwiodawstwa i funkcjonują, a Gryfino może go 
de facto nie mieć. Mam nadzieje, że tak się nie stanie. Sprawa jest wyjątkowo istotna, z jakich 
powodów to wszyscy wiemy. Myślę, że jest dobra wola pana Burmistrza, Rady  
i Stowarzyszenia. Myślę, że powinniśmy łączyć siły i występować wspólnie, bo to jest nasz 
wspólny ważny interes. 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Tomasz Miler – Gmina Gryfino realizuje 
proces kompleksowej zmiany studium. Chciałbym przypomnieć, że zbliża się 30 czerwca, 
czyli nieprzekraczalny termin składania wniosków. Prowadziliśmy szeroką akcję 
informacyjną, odbyły się spotkania zgodnie z harmonogramem w każdej miejscowości, 
tydzień temu odbyło się spotkanie w Gryfinie. Wnioski spływają, ale zdaję sobie sprawę, że 
być może ktoś odłożył sobie tą sprawę na ostatnią chwilę, także zwracam się z apelem do 
radnych, sołtysów, mediów i innych osób, żeby przypomnieć jeszcze raz w tych ostatnich 
dniach, że ostatni dzwonek właśnie brzmi i do 30 czerwca składajmy wnioski do studium. 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński – mam jeden komunikat, 
który jest na stronie internetowej UMiG w Gryfinie. W dniu dzisiejszym zostały przekazane 
też krótkie informacje w formie plakatu reklamowego dotyczącego funduszu stypendialnego 
dla uczniów, którzy są absolwentami szkół średnich w roku bieżącym i spełniają łącznie kilka 
kryteriów. Bardzo proszę państwa sołtysów, także wszystkich tych, którzy mogą dotrzeć do 
środowiska, aby zbierać wnioski. Nasz aparat administracyjny będzie służył pomocą, jeśli 
taka pomoc będzie niezbędna, tym niemniej nasza młodzież najbardziej uzdolniona, a także 
często mająca trudności materialne ma szansę na bardzo duże wsparcie finansowe na dalszym 
etapie kształcenia na uczelniach wyższych. 
Radny Rafał Guga – panie Burmistrzu, powiedział pan – ostatni dzwonek. Ostatni dzwonek 
jest jutro, kończy się rok szkolny tak na marginesie. Panie Zenonie, mam nadzieję, że  
a propos dyskusji o oświacie, o nadużyciach, że lekcja się kończy po 30 minutach, powiadomi 
pan odpowiednich dyrektorów odpowiednie służby, bo jeżeli ktoś podejmuje taką wiedzę, 
powinien ją spożytkować. Jeżeli nie, to jest to zwykła konfabulacja. Jeżeli chodzi o Klub 
Sportowy Energetyk, panie Burmistrzu sto procent racji. Ja też jestem członkiem klubu, 
chociaż po bólach, natomiast ja nie odnoszę się do siebie, bo tą sugestię zrozumiałem 
skierowaną do mnie – „żeby politycy, działacze…” Ja się zgadzam w stu procentach, tylko na 
pewno pan wie, słyszy i widzi co się dzieje. Czyta pan artykuły prasowe, słyszy pan  
o wyrzucanych członkach, o skomplikowanych procedurach przyjmowania. Tam 
organizacyjnie zaczyna się to wszystko rozkładać, że mimo tego są sukcesy kajakarzy to jest 
zasługa tych ludzi w tej sekcji, którzy mimo rzucania różnych kłód pod nogi, problemów 
ciągną ten interes. Jak długo? Jak im starczy cierpliwości. Im trzeba ułatwiać, a nie 
przeszkadzać, więc panie Burmistrzu naprawdę pora coś zrobić. Trzeba uderzyć ręką w stół, 
bo tam się źle dzieje. Namawiam do zastanowienia się co zrobić, żeby uratować klub  
o 70-letniej tradycji. Pan wie, że ja to mówię z całkowita szczerością, ponieważ jestem 
związany emocjonalnie i rodzinnie z tym klubem właściwie od samego początku, w moim 
przypadku od urodzenia, ale przez mojego tatę i tylko chodzi o to, żeby ten klub nie zniknął  
z mapy województwa, czy kraju. 
Chciałem tylko prosić, jeżeli można o zabranie głosu przez Prezesa Stowarzyszenia 
„Wspólnota Polska”, ponieważ ma ważny apel. 
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Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Zdzisław Szczepkowski – dziękuje bardzo za 
umożliwienie mi wystąpienia. Przyszedłem dzisiaj do państwa z może dla mnie zbyt 
skomplikowaną sprawą, apelem być może niezbyt popularnym. Jak wiecie państwo, w tym 
roku obchodzimy 70. rocznicę osadnictwa na ziemi gryfińskiej. Obchody rozpoczęliśmy od 
ubiegłego roku wyjeżdżając do miejsca pochówku pierwszego proboszcza, do Zbąszynka, 
Zostało to bardzo pozytywnie odebrane, został nagrany film, którym dysponujemy. Obecnie 
nim nastąpi finał naszych uroczystości 12 września chcemy zaproponować również państwu  
pewną uroczystość. W tej chwili przez dwa tygodnie w Szczecinie przebywa chór z Kałusza. 
Chór jest w całości sponsorowany przez Urząd Miasta i Gminy Stargard Szczeciński - 
zakwaterowanie w hotelach, wyżywienie. Dzwoniła do mnie pani prezes stowarzyszenia ze 
Szczecina pani Radziszewska, czy chcielibyśmy, żeby ten chór zaśpiewał i wziął udział  
w uroczystościach w Gryfinie. Po spotkaniu zarządu stowarzyszenia jak i po rozmowie  
z mieszkańcami uważamy, że jest to dla nas wielka nobilitacja i wielkie wyróżnienie, że ci 
ludzie wędrują do swoich korzeni, wędrują do obrazu, do swojej matki, która została 
przywieziona w 1945 r. przez pierwszego proboszcza tej ziemi – ks. Jana Palicę. Zaprosiłem 
na to spotkanie również Przewodniczącego Zarządu Krajowego pana Premiera Longina 
Komołowskiego. Dzisiaj w rozmowie telefonicznej przyjął zaproszenie, będzie uczestniczył 
wraz z małżonką. Jest to wielkie wydarzenie dla nich, bo jak pamiętacie państwo trzy lata 
temu oni szli w wzruszający sposób, na kolanach do tego obrazu wraz z księdzem, żeby się 
modlić. To było bardzo wzruszające, ludzie płakali w kościele. Teraz nie wiem, jak to się 
odbędzie, ale są bardzo wdzięczni, że ich zaprosiliśmy. Problem w tym, że kasa naszego 
stowarzyszenia jest pusta i kasa jest pusta w gminie. Rozmawiałem z panem Burmistrzem, 
naczelnym, zaproponował, abym zaproponował państwu, o ile jest to możliwe, byłbym 
bardzo wdzięczny, dobrowolną składkę, żeby ich poczęstować kolacją. Nie będzie to 
wystawna kolacja, będzie zrobiona przez Zespół Szkół Zawodowych i Gastronomicznych ze 
Szczecina, ale uważam, że jak tutaj pobędą przez 2,3 godziny zaproszeni goście dobrze 
byłoby, żebyśmy ich czymkolwiek poczęstowali. Wstępne rozmowy są przeprowadzone, nie 
będzie to drogie, nie będzie to w lokalu, chcemy to zrobić w naszym klubie, jak najtaniej. 
Opłata od uczestnika jest w granicach 30 zł, uzgodniłem to wstępnie wczoraj. O ile państwo 
radni i ktokolwiek wyrażają na to zgodę, mam tu listę. Bardzo bym prosił panie radny Rafale, 
nasz członku o przeprowadzenie tej akcji wśród kolegów, czy do pani Przewodnicząca, czy 
obojętnie kto.  
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk - jest członek stowarzyszenia, więc bardzo 
proszę. 
Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Zdzisław Szczepkowski – nieważne kto, 
ważne, żeby jakieś kwoty wpłynęły. Ja serdecznie zapraszam państwa, taka uroczystość 
będzie już wkomponowana w nasze tegoroczne obchody uroczystości. Zapraszam na godzinę 
18:00 do kościoła na dole wraz z rodzinami. Po mszy świętej odbędzie się koncert. Jeżeli są 
do mnie jakieś pytania, chętnie odpowiem. 
Radny Rafał Guga –  w formie uzupełnienia, szanowni państwo, z relacji pana Prezesa 
Stowarzyszenia wiem, że pan Burmistrz zasugerował, że ze względu na to, że budżet jest jaki 
jest, żeby przeprowadzić składkę wśród radnych po 50 zł i wystarczy wtedy na te obchody. Ja 
oczywiście zaraz to ureguluję, dlatego moja prośba, żeby pani Przewodnicząca, bo skoro 
wśród radnych miałaby by ta składka, to najlepiej do pani Przewodniczącej. Ja mam tylko 
nadzieję, że panowie burmistrzowie, skoro pan Burmistrz zasugerował radnych, także dorzucą 
się jakąś kwotą, najlepiej większą, bo więcej zarabiacie, jak by nie patrzeć. 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński – panie Zdzisławie, mam 
taką propozycję – proszę przekazać tą listę panu Przewodniczącemu Gudze, proszę ją 
zostawić, Rada się namyśli, jesteśmy w trakcie obrad, to nie jest najlepszy moment. Pan 
Zdzisław przedstawił swoją propozycję i ja chcę się odnieść też do tego, że obchody 70-lecia 
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będą miały swój finał 12 września. Rozmawiałem już o tym z panią Przewodniczącą, że w tej 
chwili Urząd przygotowuje ostateczną listę wydarzeń, która będzie miała miejsce  
12 września, ale poza już ustalonym, o których mogę poinformować Radę, o tym, że chcemy 
wybić okolicznościowa monetę, ale proszę się nie przejmować, nie będą to wielkie pieniądze, 
chodzi o pewien symbol i poza wydarzeniami artystycznymi i historycznymi chcielibyśmy 
także poprosić państwa radnych o współuczestnictwo przy tworzeniu tego programu, który 
ostatecznie swoje brzmienie nabierze nie później niż 30 lipca. Jest więc ponad miesiąc, żeby 
jeszcze ewentualnie się nad tym zastanowić i zgłosić swoje propozycje panu Burmistrzowi. 
 
Ponieważ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodnicząca Rady stwierdziła, że porządek obrad 
został wyczerpany i zamknęła obrady IX sesji Rady Miejskiej w Gryfinie.  
 
Integralną część protokołu stanowią załączniki:  
1. Lista obecności radnych – załącznik nr 1 
2. Lista obecności sołtysów – załącznik nr 2 
3. Lista obecności zaproszonych gości – załącznik nr 3 
4. Porządek obrad sesji – załącznik nr 4 
5. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem zmiany porządku obrad sesji - załącznik  

nr 5 
6. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem protokołu z VIII sesji - załącznik nr 6 
7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z przebiegu wykonania budżetu Gminy 

Gryfino za rok 2014, sprawozdania o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji 
kultury za 2014 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego - załącznik nr 7  

8. Sprawozdanie finansowe Gminy Gryfino za rok 2014 – załącznik nr 8 
9. Stanowiska komisji Rady - załącznik nr 9 
10. Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Gryfino i ocenę 

sprawozdania finansowego Gminy Gryfino za 2014 rok wraz z wnioskiem w sprawie 
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino - załącznik nr 10  

11. Uchwała Nr CVI.204.2015 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z dnia 28 kwietna 
2015 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy 
Gryfino sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2014 r. wraz z informacją 
o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami - załącznik nr 11 

12. Uchwała Nr CLXX.334.2015 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z dnia 18 czerwca 
2015 r. w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  
w Gryfinie w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino absolutorium  
z tytułu wykonania budżetu za rok 2014 - załącznik nr 12 

13. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia 
„Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2014 rok” oraz „Sprawozdania 
finansowego Gminy Gryfino za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku” – załącznik 
nr 13 

14. UCHWAŁA NR IX/76/15 - załącznik nr 14 
15. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie udzielenia 

Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 
rok – załącznik nr 15 

16. UCHWAŁA NR IX/77/15 - załącznik nr 16 
17. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmian budżetu 

Gminy Gryfino na 2015 rok – załącznik nr 17 
18. UCHWAŁA NR IX/78/15 załącznik nr 18 
19. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały 

Nr VIII/62/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie 
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tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych na 
stanowiskach niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, pedagogów, 
psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz nauczycieli realizujących 
obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze 
godzin w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino – załącznik  
nr 19 

20. UCHWAŁA NR IX/79/15 - załącznik nr 20 
21. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie utworzenia  

i nadania statutu Szkole Muzycznej I stopnia w Gryfinie – załącznik nr 21 
22. UCHWAŁA NR IX/80/15 - załącznik nr 22 
23. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały 

w sprawie podziału Gminy Gryfino na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic  
i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych – załącznik nr 23 

24. UCHWAŁA NR IX/81/15 - załącznik nr 24 
25. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie utworzenia 

odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib 
obwodowych komisji wyborczych – załącznik nr 25 

26. UCHWAŁA NR IX/82/15 - załącznik nr 26 
27. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym  

i z wykonania uchwał Rady - załącznik nr 27  
28. Pismo Klubu HDK PCK „Kropelka” z dnia 1 czerwca 2015 r. do Burmistrza Miasta  

i Gminy Gryfino – załącznik nr 28. 
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