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

w dniu 27 kwietnia 2017 r. 
 

 
 

Sesja rozpoczęła się  o godz. 1000 i trwała do godz. 1200. 
 
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. 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 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. 
 
2/ przyjęcie protokołów: z XXXIV i XXXV sesji. 
 
Przewodnicząca poinformowała, że zgodnie ze statutem, protokoły z sesji były wyłożone do 
wglądu i zapytała, czy radni zgłaszają uwagi do protokołów. 
W związku z brakiem uwag Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie 
protokołów z XXXIV i XXXV sesji.  
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 20 radnych,  
w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem protokołów głosowało 20 radnych. 
Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i poinformowała, że protokoły zostały przyjęte. 
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 5. 
 
Ad. II. Zgłaszanie wniosków komisji Rady. 
 
Komisje nie zgłosiły żadnych wniosków. 
 
Ad. III. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych. 
 
Interpelacje i zapytania złożyli następujący radni: 
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Radny Piotr Zwoliński 
865/XXXVI/17  – jakiś czas temu podjęliśmy uchwałę dotyczącą rewitalizacji Parku 

Miejskiego oraz Górki Miłości. Chciałbym zapytać, na jakim etapie jest to 
zadanie?  

866/XXXVI/17  – na prośbę tych mieszkańców, którzy aktywnie spędzają czas jeżdżąc 
rowerem, proszę o wymalowanie znaków poziomych na ścieżkach 
rowerowych wzdłuż ulicy Jana Pawła II. 

867/XXXVI/17  – otrzymuję wiele sygnałów o konieczności wykonania jeszcze jednej 
siłowni zewnętrznej. Czy bierze pan pod rozwagę wykonanie takiej 
inwestycji np. na nabrzeżu? 

 
Radna Małgorzata Wisińska  
868/XXXVI/17  – w kwietniu na łamach jednego z ogólnopolskich miesięczników ukazał 

się artykuł o 33 najciekawszych miejscach w Polsce. Jednym z tych miejsc 
jest nasz Krzywy Las. To samo miejsce znalazło się w branżowym 
przewodniku jako cud natury. Myślę, że jako gmina powinniśmy 
wykorzystać darmową ogólnopolską promocję naszego terenu, zadbać 
o teren Krzywego Lasu, doprowadzając go do porządku, bo jest tam jeden 
wielki bałagan i śmietnik i rozreklamować w najbliższym gminnym 
sąsiedztwie. Myślę, że dobrze by było umieścić na tablicy w miejscu 
obsługi pasażerów koło Starych Brynek informacji o lesie i jak do niego 
trafić. Tam zatrzymują się ludzie, czytają informacje i na pewno bardzo 
chętnie takie miejsce obejrzą, skoro zostało przez kogoś rozreklamowane. 
Na tej tablicy są przecież opisane zabytki z Pyrzyc, Myśliborza i nawet 
Chojny, a o Gryfinie nie ma ani słowa. A na terenie miasta powinny 
powstać kierunkowskazy, które wskażą osobom zainteresowanym, w jaki 
sposób do Krzywego Lasu można się dostać.  

869/XXXVI/17  – gmina sprzedając mieszkania komunalne w szczególności w blokach 
wielorodzinnych na wsi, sprzedaje także udziały w gruncie. Uważam, że to 
jest bardzo słuszne, bo każdy ogródek powinien mieć. Problem polega na 
tym, że nabywca mieszkania i tego udziału w gruncie nie otrzymuje 
wskazanej działki i to rodzi straszne konflikty między mieszkańcami.  

 
Radny Czesław Skonecki 
870/XXXVI/17  – interpeluję w sprawie znaków drogowych usytuowanych na chodnikach, 

na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego 
osoby niepełnosprawne monitowały, aby po chodnikach można było się 
swobodnie poruszać. Osoby niedowidzące zahaczają o te znaki. Taki znak 
jest przy ul. Iwaszkiewicza na wysokości budynku 30-40. 
Ja interpelowałem w tej sprawie, otrzymałem odpowiedź, z której wynika, 
że zostanie to usunięte, ale do dnia dzisiejszego nie zostało to wykonane.  

871/XXXVI/17  – interpeluję w sprawie schodów przy gimnazjum. Czy trzeba, aby zdarzył 
się wypadek, żeby te schody zostały naprawione? Starsi ludzie się tam 
przewracają. Natomiast schody przy ulicy Sprzymierzonych prowadzące 
do dworca to wizytówka miasta. Proszę w imieniu mieszkańców, aby te 
schody zostały naprawione, przemawiają za tym względy bezpieczeństwa. 
Te schody nie mają właściwego podłoża, są nierówne i niebezpieczne.  
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Radna Jolanta Witowska 
872/XXXVI/17  – w ubiegłym roku składałam interpelację w sprawie potrzeby wymiany, 

naprawienia znaków informacyjnych, które są już naprawdę zniszczone, 
nieczytelne i często już po prostu nieaktualne. Składałam również 
zapytanie w sprawie reklamy świetlnej na placu Barnima. Otrzymałam 
odpowiedź, że jest rozważana decyzja o wymianie jej na inną, mniej 
kosztochłonną. Chciałabym zapytać, czy są podjęte jakieś prace w tym 
kierunku i na jakim są etapie? 

873/XXXVI/17  – interpeluję w sprawie ściany budynku przy malej fontannie. Jest to 
wizytówka miasta, gdzie widnieje hasło: Gryfino gotowe na przyszłość. Jej 
stan i stan okolicy wokół pozostawię bez komentarza. Czy coś w tej 
sprawie już zrobiliśmy? Na jakim etapie są prace?  

 
Radny Janusz Skrzypiński 
874/XXXVI/17  – interpeluję w sprawie parkingu przy ul. 1 Maja na wysokości budynku 

Nadleśnictwa. Jest to były parking strzeżony, w obecnej chwili na tym 
parkingu stoją lampy, które są nieczynne od 8 lat. Te lampy są 
skorodowane, zabezpieczenia przewodów elektrycznych na tych lampach 
są pozrywane, proszę, żeby albo te lampy naprawić, albo je po prostu 
zdemontować. Również ogrodzenie tego parkingu jest skorodowane, słupki 
się wywracają, płot jest pokrzywiony. Proszę, aby ten płot naprawić albo 
zdemontować, bo w takim stanie niczemu nie służy.  

875/XXXVI/17  - budynek mieszkalny przy ul. Kościuszki 2 został swego czasu 
wyremontowany, natomiast pomieszczenia gospodarcze przynależne 
do tego budynku są w złym stanie technicznym. Jeśli te pomieszczenia 
są potrzebne mieszkańcom, to należy je wyremontować, jeśli są zbyteczne, 
to należy je rozebrać. Jest to w bezpośrednim sąsiedztwie nabrzeża i po 
prostu straszy.  

876/XXXVI/17  -   interpeluję w sprawie ulicy Energetyków – jest to odcinek ok. 70 m 
między ulicą Piastów a Bałtycką, jezdnia była tam wielokrotnie 
naprawiana, myślę, że przyszedł czas, aby ten odcinek sfrezować i ułożyć 
nową nakładkę bitumiczną, co poprawi stan techniczny tej jezdni na kilka 
lat.  
W załączeniu dokumentacja fotograficzna. 
 

Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Namieciński 
877/XXXVI/17  – moja interpelacja dotyczy miejscowości Wysoka Gryfińska. W zeszłym 

roku sołtys pan Marcin Jońca na prośbę mieszkańców zwracał się  
z wnioskiem o montaż dodatkowych punktów świetlnych w Wysokiej 
Gryfińskiej przy ul. Lipowej 2, 5, 6 i 7 oraz przy placu zabaw na działce 
12/2. Dostał odpowiedź negatywną, ponownie sołtys wraz z grupą 
mieszkańców prosi o interwencję w tej sprawie. Są tam słupy, koszt nie 
byłby wielki, natomiast na pewno wpłynęłoby to na bezpieczeństwo 
mieszkańców Wysokiej Gryfińskiej. 

878/XXXVI/17  – proszę o montaż jednego punktu świetlnego w Gardnie przy 
ul. Niepodległości 2b. To jest dosyć ciemna uliczka, ja wiem, że teraz 
możemy mówić, że jest wiosna, zaraz będzie lato, natomiast proszę żeby 
mieć to w perspektywie. Prosili mnie mieszkańcy tej ulicy o to, aby taką 
interpelację na sesji złożyć, w związku z tym bardzo proszę o interwencję 
w tej sprawie. Proszę o odpowiedź na piśmie.  
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Radny Krzysztof Hładki   
879/XXXVI/17  – stan targowiska miejskiego w Gryfinie przy nowo wybudowanym 

nabrzeżu kontrastuje w bardzo istotny sposób, można je określić chyba na 
poziomie Bangladeszu. Czy i jakie działania podejmuje gmina w celu 
pozyskania środków zewnętrznych na odnowienie lub budowę nowych 
targowisk? Wiem, że aktualnie jest nowe rozdanie na dofinansowanie na 
budowę lub renowację targowisk. Czy gmina aplikuje o te środki? 

 
Wiceprzewodniczący Rady Zdzisław Kmieciak 
880/XXXVI/17  – na ulicy Myśliwskiej obok firmy Jaeger znajduje się przewrócone 

drzewo. Należy je uprzątnąć z drogi, ponieważ utrudnia przejazd do pól 
rolnikom, m.in. z Czepina. 

 
Radny Zbigniew Kozakiewicz 
881/XXXVI/17  – po lewej stronie za mostem w kierunku Mescherin jest dziki parking. 

Zbliża się majówka, duża impreza biegowa, będą tam parkować 
samochody. Jest tam duża dziura, która była już raz naprawiana, ale efekty 
tego były zerowe. Proszę wyrównać ten teren, żeby na majówkę ten 
odcinek był dostępny dla samochodów i pieszych. 

 
Radny Marcin Para 
882/XXXVI/17  – myślę, że wszyscy widzą, że stan dróg w mieście Gryfino się poprawia, 

niezależnie od tego, kto jest ich zarządcą, natomiast w ocenie mieszkańców 
i myślę, że gołym okiem to widać, a jeśli się jedzie samochodem, to czuć, 
została ulica Krasińskiego, która jest ulicą powiatową. Wiem, że burmistrz 
prowadzi rozmowy z zarządem powiatu gryfińskiego na temat naprawy tej 
drogi, my z grupą radnych, z Piotrem Zwolińskim, z Marcinem Pazikiem 
czynimy starania aby tą sprawę doprowadzić do szczęśliwego końca. 
Niemniej jednak chciałbym burmistrza zapytać i jeżeli byłaby taka 
możliwość, chciałbym uzyskać tą odpowiedź ustnie, na jakim etapie są te 
rozmowy i jakie jest stanowisko powiatu? To jest główna ulica na Górnym 
Tarasie, jest ona w fatalnym stanie i nie budzi żadnej wątpliwości, że 
trzeba ją naprawić. 

 
Radny Rafał Guga 
883/XXXVI/17  – chciałbym wzmóc głos radnej Witowskiej i nawiązać do tego, mówił 

radny Kozakiewicz, zbliżają się sztandarowe dni Gryfina, spodziewamy 
się, że Gryfino będzie odwiedzane także przez przyjezdnych, program jest 
bogaty. Natomiast nasza wizytówka - plac Barnima wygląda smutno, jest 
tam trochę brudu, ławki wyglądają, jak wyglądają, są ubytki. Proszę, aby 
postarać się trochę poprawić estetykę i zrobić to, co można jeszcze zrobić 
przed 1 maja.  

884/XXXVI/17  – chciałbym wzmóc głos radnego Skoneckiego, ja wielokrotnie 
interpelowałem w sprawie schodów, codziennie widzę, jak mieszkańcy nie 
tylko ulicy Jana Pawła II, ale też rodzice, często babcie odprowadzające 
dzieci, na tych schodach mają bardzo duże problemy. Wielokrotnie o tym 
mówiłem. Jednocześnie chciałbym przypomnieć, że składałem interpelację, 
że jest tam duży zielony teren, nieużywany, z którego można by było 
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zagospodarować nawet metodą roboczą kilkanaście miejsc parkingowych, 
bo tam dalej jest problem z parkowaniem dla rodziców, którzy odwożą 
swoje dzieci do szkoły. A od września będziemy mieli dużo klas 
pierwszych, dużo oddziałów przedszkolnych i może być problem z tym, że 
rodzice chcą dzieci do szkoły dowieźć.                      

885/XXXVI/17  – chciałbym nawiązać do sprawy, którą kilkukrotnie poruszałem na 
sesjach, ostatnio dostałem też odpowiedź, chodzi o podłączenie do sieci 
kanalizacyjnej na ul. Flisaczej działek 244, 245, 247, 248, 249, 250/1 
i 278/5. Sytuacja jest o tyle skomplikowana, że tak jak dostałem 
w odpowiedzi, były pieniądze na to przewidziane w PUK, były już podjęte 
pierwsze działania, ale okazało się, że tam nie można się przebić z różnych 
względów przez pas drogi krajowej. Dlatego podjęliśmy uchwałę  
o zmianie miejscowego planu zagospodarowania, żeby tą sprawę 
rozwiązać inaczej. We wrześniu podjęliśmy uchwałę, chciałbym wiedzieć, 
na jakim etapie jest ta inwestycja i czy w tym roku uda się to zakończyć, 
bo ci ludzie wykazują tam naprawdę dużo cierpliwości.  

886/XXXVI/17  – chciałbym też nawiązać do stanu dróg. Stan nawierzchni ulicy Pionierów, 
która jest ulicą nietypową, bo przez cały czas biegnie pod górkę, coraz 
bardziej się pogarsza. Proszę o przeanalizowanie tej sytuacji i podjęcie 
działań. 

887/XXXVI/17  – chciałbym także zainterpelować o stan nawierzchni przy  
ul. Iwaszkiewicza, a szczególnie odcinek pomiędzy ul. Wojska Polskiego – 
Zygmunta Krasińskiego, czyli wjazd od strony cmentarza, a tamtędy 
bardzo często jeżdżą mieszkańcy Górnego Tarasu, którzy udają się w 
stronę miasta czy też wracają stamtąd. Czy gmina rozważa remont tej 
ulicy, bo tam właściwie łatać już nie ma co. Jeśli tak, to byłbym 
zainteresowany kiedy. Proszę, żeby podjąć jak najszybciej działania w tym 
temacie.  

888/XXXVI/17  – jeszcze w niedawnych wypowiedziach burmistrza pojawiały się 
informacje, że gmina aplikuje o środki zewnętrzne mające być 
spożytkowane na gruntowny remont Pałacyku pod Lwami. Biorąc pod 
uwagę, że stan tego obiektu jest fatalny od wielu lat, w poprzednich 
kadencjach Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego 
często wizytowała ten obiekt i wnioskowała o przeprowadzenie takich 
remontów, jestem zainteresowany tą sprawą. Czy w najbliższym czasie uda 
się wyremontować i uratować Pałacyk? Czy udało się pozyskać te środki? 
Czy jest szansa, że uda się ten zabytkowy budynek, symboliczny dla 
naszego miasta uratować? 

889/XXXVI/17  – z ogromnym zaskoczeniem i smutkiem przeczytałem ostatnio  
w gryfińskiej prasie o tym, że zakończyło działalność Stowarzyszenie 
„Jestem i Pomagam”. Nie ukrywam, że byłem jednym z założycieli tego 
stowarzyszenia, chociaż krótko w nim działałem, ale z wypiekami na 
twarzy obserwowałem działalność stowarzyszenia, szczególnie 
kibicowałem imprezie integracyjnej Tacy sami, współorganizowałem 
pierwszą edycję, uważam ją za bardzo cenną imprezę. Członkowie 
stowarzyszenia robili dużo dobrego dla osób potrzebujących pomocy od 
innych. Uważam, że to jest wielka strata dla gminy Gryfino, jeżeli ci ludzie 
mieliby zaprzestać swojej działalności. Czytałem też w prasie, nie znam 
szczegółów, że wielokrotnie były prowadzone z burmistrzami rozmowy 
na temat sytuacji stowarzyszenia, a główną przyczyną zakończenia 
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działalności była zbyt szczupła ilość środków finansowych, nie 
wystarczająca nawet na czynsz. Panie burmistrzu, czy nie uważacie, że 
zatracenie czy pozwolenie na to, żeby przestało działać takie 
stowarzyszenie dla gminy nie jest to bardzo duża strata? Czy zrobiliście 
wszystko, żeby zapobiec problemom i w efekcie likwidacji tego 
stowarzyszenia? I czy ta sytuacja w jakiś sposób jest może jeszcze 
odwracalna? 

 
Radny Zenon Trzepacz 
890/XXXVI/17 – ja nie będę zgłaszał interpelacji, tylko chciałem zaapelować do kolegów 

radnych, bo ja też się przemieszczam po miejscowościach, żeby do tych 
interpelacji w sprawie dróg podchodzić z ostrożnością, bo przejedźcie się 
do Daleszewa, Radziszewa, Starych Brynek, Chlebowa i zobaczcie, jakie 
tam są drogi, porównajcie, uderzcie się we własne sumienia, czy te 
interpelacje czasami mają sens. Czy nie pozwolić działać burmistrzowi, bo 
mi się wydaje, że w wielu przypadkach chodzi o to, żeby coś powiedzieć. 
Lepiej najpierw coś zrobić. Ja nie chcę mówić o tym drzewie, kolego 
radny, niech się kolega nie pogniewa, jeśli to drzewo tam leży, to stwarza 
zagrożenie i czekanie do sesji z interpelacją… ja bym nigdy czegoś takiego 
nie zrobił.  

Radny Zdzisław Kmieciak – odpowiem panu, że o tym drzewie dowiedziałem się wczoraj, 
zrobiłem zdjęcie, mam je w telefonie i przekażę. Wczoraj widziałem to zwalone drzewo, 
które utrudnia przejazd mieszkańcom i rolnikom, którzy nie mogą dojechać do pól.  
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn – dziękuję wszystkim radnym za 
złożone interpelacje. Niektórym koleżankom i kolegom przypominam, bo wielu z was bywa  
u mnie w gabinecie, między jedną sesją a drugą, wielokrotnie i słowem nie rzeknie  
o tematach, związanych z interpelacjami, które potem składacie. I odnoszę takie wrażenie, tak 
jak radny Trzepacz, że niektórzy czekają przez miesiąc czasu, żeby złożyć na sesji 
interpelacje. Przyjmujemy je z wielką satysfakcją. Niektóre sprawy są nierozwiązywalne, bo 
wyznajemy taką maksymę i to od razu powiem radnemu Gudze odnośnie Pałacyku pod 
Lwami - jeśli nie pozyskamy kwoty ponad 10 mln zł na remont Pałacyku pod Lwami i o tyle 
aplikujemy, to tego Pałacyku nie będziemy remontować, bo gmina Gryfino nie będzie tam 
wkładać pieniędzy na takiej zasadzie, że remontu nigdy nie zrobi. Czas fuszerki i wydawania 
pieniędzy na zasadzie łatania i klejenia się skończył. Albo remontujemy cały pałacyk od 
podstaw, czyniąc z niego obiekt, który będzie funkcjonował przez następne sto lat, albo 
podejmujemy radykalną decyzję, która będzie wynikała z dyskusji z radą i ze 
społeczeństwem, bo możemy mieć życzeniowe myślenie i możemy oczekiwać różnego 
rodzaju działań, ale łatanie i klejenie nie jest metodą, bo ten pałacyk przez wiele 
nieprzemyślanych decyzji z przeszłości właśnie na takiej zasadzie łatania i klejenia, został 
doprowadzony do ruiny. Jeśli nie podejmiemy kapitalnego remontu tego obiektu, to trzeba go 
zamknąć i podjąć decyzję najprawdopodobniej o rozbiórce. I musicie państwo mieć tego 
świadomość. Pan Paweł Nikitiński odpowie, jakie działania prowadzimy w tym zakresie  
i kiedy się one rozstrzygną. Też apeluję do państwa radnych, przy całym szacunku, 
wielokrotnie bywacie u mnie w gabinecie, czasami wydaje mi się, że czekacie miesiąc czasu, 
żeby zapytać o rzeczy, które na naszych spotkaniach są wielokrotnie omawiane. I ten 
nieszczęsny parking przy nadleśnictwie, i ta ruina przy budynku, gdzie ludzie mają komórki, 
to są sprawy do rozwiązania, ale nie da się ich rozwiązać doraźnie. Przypominam, że rada 
uchwala budżet, że pewne środki trzeba w tym budżecie zagwarantować i proszę państwa, 
żebyście się włączyli w czynne działanie burmistrzów w wielu elementach, bo odnoszę 
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niestety to wrażenie, że niektórzy czekają miesiąc czasu na zadanie interpelacji, składają te 
wnioski, a potem temat gdzieś ucieka. Zapraszam do współpracy. 
Radny Rafał Guga – jak najbardziej, ja w ramach uzupełnienia interpelacji, chyba zostałem 
źle zrozumiany, dlatego pytałem o aplikację o te środki, ja również liczę, że uda się pozyskać 
pieniądze, żeby zrobić tam to wszystko, co pan powiedział. Już w poprzednich kadencjach 
Komisja Spraw Społecznych, w której zasiadała pani radna Wanda Kmieciak, pani radna 
Nikiti ńska podchodziła z bardzo dużą atencją do tego. Niestety, wcześniej nie udało się nic 
z tym zrobić, nie wiem, czy było aplikowanie o środki, oprócz tylko cząstkowych rzeczy. 
Jakiś czas temu ukazywały się wywiady, że burmistrz właśnie mówił o aplikacji o te środki. 
Stąd chciałbym się dowiedzieć czy ta sprawa idzie ku lepszemu.  
Wiceprzewodniczący Rady Zdzisław Kmieciak – chciałbym nawiązać do tego, że co mówił 
burmistrz, że czekamy miesiąc czasu. Naprawdę mówię, że to było wczoraj, jeszcze panu 
pokażę zdjęcie.               
      
Ad. IV. Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi ązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  
w roku 2016  – DRUK NR 1/XXXVI. 
 
Informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji do informacji. 
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 7. 
 
Nikt z radnych nie złożył uwag i wniosków do informacji. 
 
Ad. V. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok – DRUK NR 2/XXXVI.  
 
Informacja stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji do informacji. 
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 7. 
 
Przewodnicząca zapytała, czy radni zgłaszają uwagi i wnioski do informacji. 
Radny Rafał Guga – mam pytanie, ponieważ czytając chociażby o sposobie dobierania 
metodologii widzę, że są dwa sposoby pobierania tych danych – jeden to GUS, a drugi to 
UMiG w Gryfinie - Referat Spraw Obywatelskich, natomiast różnica pomiędzy danymi jest 
bardzo spora panie burmistrzu, ponieważ w jednym czytamy, że w gminie jest ogółem 30.658 
mieszkańców, a w danych o sytuacji demograficznej mamy 32.117 mieszkańców. To jest 
różnica półtora tysiąca. Skąd taka różnica, panie burmistrzu? 
Dyrektor O środka Pomocy Społecznej Aleksandra Szymanowicz - zostało to zgłoszone do 
odpowiedniego wydziału. GUS zasilany jest z systemu, natomiast dane podawane są tutaj  
z wydziału, ale zostało to zgłoszone na etapie stworzenia tego dokumentu. 
Radny Zdzisław Kmieciak – mam pytanie do pani dyrektor. Pani dyrektor, na jaki okres 
OPS przewiduje przygotowanie do samodzielności osób niepełnosprawnych, bezdomnych, 
rodziców samotnie wychowujących dzieci oczywiście w mieszkaniu treningowym? Ile czasu 
może trwać to przygotowanie, kto będzie miał nadzór nad tzw. treningowym mieszkaniem  
i ile osób można objąć tym zadaniem? 
Dyrektor O środka Pomocy Społecznej Aleksandra Szymanowicz – zakładamy, że  
w ramach projektu zostaną przeszkolone 24 osoby. Jeśli chodzi o osoby niepełnosprawne 
będzie to okres 3 miesięcy na przemian, miesiąc w miejscu treningowym, miesiąc w miejscu 
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środowiska domowego. Tak jak wspomniałam osoby bezdomne również będą mogły wziąć 
udział w tym projekcie. Dla osób bezdomnych przewidujemy do 4 miesięcy udział w 
mieszkaniu treningowym. Całkowity nadzór nad mieszkaniem treningowym będzie 
sprawował OPS, będzie tam zatrudniony trener oraz będzie prowadzona szeroka praca 
socjalna, będą pracownicy socjalni z Ośrodka Pomocy Społecznej. 
 
Ad. VI. Podjęcie uchwały w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez oddziały 
przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gryfino – DRUK 
NR 3/XXXVI.  
 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 7. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał w niej głosu. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
opłat za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Gryfino – DRUK NR 3/XXXVI. 
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 9. 
UCHWAŁA NR XXXVI/344/17 stanowi załącznik nr 10. 
 
Ad. VII. Podj ęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na remont zabytkowego 
obiektu sakralnego w roku 2017 – DRUK NR 4/XXXVI. 
 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 7. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał w niej głosu. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
przyznania dotacji na remont zabytkowego obiektu sakralnego w roku 2017 – DRUK NR 
4/XXXVI. 
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  
8 radnych, przy 11 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było. 
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że uchwała została podjęta.  
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 11. 
UCHWAŁA NR XXXVI/345/17 stanowi załącznik nr 12. 
 
Ad. VIII. Podj ęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2017 rok – 
DRUK NR 5/XXXVI.  
 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 7. 
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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 
zmian budżetu Gminy Gryfino na 2017 rok – DRUK NR 5/XXXVI. 
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 13. 
UCHWAŁA NR XXXVI/346/17 stanowi załącznik nr 14. 
 
Przewodnicząca ogłosiła 10-minutową przerwę w obradach. 
Po przerwie przewodnicząca wznowiła obrady. 
 
Ad. IX. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Gryfino na lata 2017-2025 – DRUK NR 6/XXXVI. 
 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 7. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał w niej głosu. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2017-2025 – DRUK NR 
6/XXXVI. 
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  
17 radnych, przy 2 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było. 
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że uchwała została podjęta.  
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 15. 
UCHWAŁA NR XXXVI/347/17 stanowi załącznik nr 16. 
 
Ad. X. 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 17 do protokołu. 
 
Przewodnicząca zapytała, czy radni zgłaszają uwagi i zapytania do informacji. 
Radny Piotr Zwoliński – mam jedno pytanie z zakresu planowania przestrzennego i ochrony 
środowiska w punkcie 11. „Przeprowadziłem kontrolę pod względem gromadzenia odpadów 
w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym, na terenie prywatnego garażowiska przy  
ul. Targowej w Gryfinie”. Chciałbym poznać wnioski z tej kontroli. 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikiti ński - moja wiedza w tym 
zakresie nie jest tak pełna jak naczelnika, natomiast odpowiem panu radnemu zgodnie z tą 
ogólną wiedzą, jaką mam. Zostało wystosowane pismo do właściciela nieruchomości 
wzywające do podjęcia działań i zapowiadające też możliwość przeprowadzenia takiej 
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kontroli przez inne instytucje do tego upoważnione, a więc właściciel nieruchomości został 
przez pana burmistrza poinformowany, pan burmistrz życzliwie przypomniał o obowiązkach, 
które należą do właściciela nieruchomości. Część z tych czynności, z tego co wiem, została 
podjęta, co do pozostałych właściciel nieruchomości zamierza podjąć je w dalszym czasie. 
Radny Marcin Para – był przegląd placów zabaw, obiektów gminnych. Czy on się już 
zakończył i czy jest przez nas wymagany szeroki zakres prac do wykonania? 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikiti ński – przegląd placów zabaw 
się zakończył. Przystąpimy teraz do realizacji tych wszystkich wniosków, które z tego 
przeglądu wynikają, a więc uzupełnienia ubytków, podejmowania działań naprawczych. To 
jest procedura, którą wykonujemy corocznie, a więc poprzedzamy ją przeglądem wszystkich 
tych urządzeń, a w dalszej kolejności będą oczywiście zużyte elementy wymieniane. Te, które 
możemy naprawić – naprawiane, te, które niestety trzeba usunąć – usuwane, a w dalszej 
kolejności w ciągu roku budżetowego będą także oczywiście prace podejmowane w zakresie 
uzupełnienia placów zabaw, powstawania nowych, względnie doposażenia istniejących. 
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Namieciński - w ramach uzupełnienia tego, co 
powiedział Marcin Para, panie burmistrzu, pytam burmistrza Nikitińskiego – czy będą 
wymienione regulaminy? Ja zgłaszałem kiedyś taką interpelację i te regulaminy na placach 
zabaw, generalnie na obiektach sportowych są wyblakłe, mają już kilka lat. Czy regulaminy 
dotyczące korzystania z tych obiektów też w tym zakresie prac będą wymieniane? 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikiti ński - oczywiście te, które są 
nieczytelne – tak, te które są czytelne – nie. My z życzliwością do tej uwagi pana 
przewodniczącego się odnosimy, regulamin musi być jasny. Tam, gdzie go po prostu nie 
widać, trzeba go uzupełnić. 
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn – chciałbym przekazać dobre 
informacje. Mogę już państwu powiedzieć w jaki sposób zakończył się spór podatkowy  
z Zespołem Elektrowni Dolna Odra i jakie koszty ostateczne tych postępowań są po stronie 
gminy, a mianowicie wygraliśmy spór z Urzędem Skarbowym w Gryfinie o kwotę za 
postępowania egzekucyjne ponad 3 mln zł. Sprawa zakończyła się prawomocnym 
orzeczeniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie. To orzeczenie było  
z listopada 2016 roku, ale przysługiwały odwołania, wobec tego przed uprawomocnieniem się 
nie podawałem tego komunikatu. Dzisiaj mogę państwu powiedzieć, że o ponad 3 mln zł 
udało nam się zmniejszyć wstępnie szacowane koszty postępowań podatkowych i ostatecznie 
te koszty zamknęły się kwotą 6,5 mln zł. Tyle w wyniku postępowań podatkowych gmina 
Gryfino wydała pieniędzy i to jest informacja ostateczna. Chciałbym też uzupełnić, bo 
pojawiają się czasami różnego rodzaju komentarze, najczęściej osób nie podających tego 
przekazu z imienia i nazwiska, iż gmina Gryfino zawarła jakiekolwiek ugody z podatnikiem. 
Gmina Gryfino w tych sprawach nigdy nie zawierała żadnych ugód podatkowych z Polską 
Grupą Energetyczną Górnictwo i Energetyka, czy z Elektrownią Dolna Odra. Wszystkie 
postępowania podatkowe skończyły się na drodze sądowej, gdzie większość roszczeń uległa 
przedawnieniu. 6,5 mln zł z tych szumnie zapowiadanych kwot, które miały wpłynąć do 
gminy Gryfino, gmina Gryfino przekazała do podatnika i na koszty, w tym kilka milionów na 
prawników. To jest dobra informacja, bo szacowaliśmy, że koszty te przekroczą 10 mln zł. 
Jest 6,5 mln zł i ostatecznie mamy sprawę zasądzoną. Jedyna ugoda, która została zawarta  
z Elektrownią Dolna Odra to jest ugoda, z której jestem wyjątkowo dumny i finalizuje się  
w postaci ciepłociągu. To jest ugoda dotycząca trójstronnego porozumienia z Polską Grupą 
Energetyczną Górnictwo i Energetyka oraz z drogami krajowymi w kwestii całościowej 
przebudowy ulicy Łużyckiej, która będzie przebudowana w sposób następujący – po 
zakończeniu prac z budową nowego ciepłociągu gmina Gryfino przygotuje się do inwestycji 
wejścia w całkowitą przebudowę kanalizacji w tej ulicy, a potem po zakończeniu naszych 
prac Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych zrobi nowa drogę ze ścieżką rowerową i będziemy 
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mieli główne trasy przejazdowe miasta Gryfina, gminy Gryfino wykonane i zakończone. 
Szacujemy koszt naszego udziału w tym przedsięwzięciu na kwotę około 10 mln zł. Zdarzają 
się takie poglądy prezentowane przez niektóre osoby, że my jako gmina Gryfino 
pozawieraliśmy z Dolna Odrą umowy, w wyniku których Dolna Odra nie zapłaciła nam wielu 
milionów za opóźnienia w budowie ciepłociągu. Opóźnienia były istotne, natomiast te ugody 
zostały zawarte przez poprzednie władze Gryfina, były to ugody sądowe. My dopuściliśmy do 
nieznacznego przesunięcia budowy ciepłociągu, ale z uwagi na to, że zmierzaliśmy do 
podpisania trójstronnej umowy, ponieważ gdyby nie było tej umowy opłaty za zajęcie pasa 
drogowego szłyby w dziesiątki milionów i byłoby to z punktu widzenia przedsięwzięcia nie 
do zrealizowania. 
Przystąpiliśmy do rozmów z Polskimi Kolejami w kwestii budynku dworca gryfińskiego. 
Stwarza się wyjątkowa okazja, że przeniesiemy nasze stowarzyszenia do naszych lokali w 
budynku pod platanem, rozmawiamy również z bankiem Pekao naprzeciwko i część naszych 
wydziałów zostanie przeniesiona do banku, natomiast jest wielka szansa, że inny samorząd 
przejmie budynek dworca, uwalniając nasz budynek na ulicy Łużyckiej, który będzie mógł 
być przeznaczony pod przebudowę na mieszkania albo na inne istotne z punktu widzenia 
zarządzania Gryfinem cele. To przedsięwzięcie nie wiążę się z żadnymi wzrostami 
kadrowymi w Urzędzie Miasta i Gminy, ale wiąże się z racjonalizacją zarządzania i zmniejsza 
koszty wynajmu i korzystania z innych podmiotów. Chciałbym, żebyście państwo mieli tego 
świadomość. Wszystkie sprawy będzie można załatwiać w Urzędzie Miasta i Gminy 
praktycznie w jednym miejscu, bo odległość między bankiem, a budynkiem Urzędu Miasta  
i Gminy jest niewielka.  
Kończymy procedurę przejmowania parkingu przed Urzędem Miasta i Gminy od Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie. Parking ten będzie urządzony w taki sposób, że pierwsze pół 
godziny będzie darmowe, potem będzie płatne, a jednocześnie chciałem państwu powiedzieć, 
że kończymy projektowanie parkingu przy starej komendzie powiatowej w Gryfinie, gdzie 
powstanie ponad 50 miejsc parkingowych i pozwoli mieszkańcom dojeżdżającym do 
Szczecina, samochody pozostawiać tam, a nie tutaj, przy gryfińskim urzędzie. Budynek 
komendy pozostawiamy na razie, będziemy prowadzić diagnostykę tego budynku pod 
każdym względem i po pełnej diagnostyce zdecydujemy z udziałem państwa co z dawną 
komendą powiatową policji będziemy dalej czynić.  
Szanowni państwo, chciałbym, żebyście pamiętali o tym, że patrzymy na każdą wydawaną  
w urzędzie złotówkę i przyświeca nam głównie interes społeczny i racjonalizacja zarządzania 
i polepszenie warunków związanych z korzystaniem z możliwości wykorzystania naszych 
obiektów. Wiecie państwo, że zaczyna się przebudowa infrastruktury wokół gryfińskiego 
dworca, będzie przebudowywana również przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie zarówno 
ulica Sprzymierzonych, jak i 1 Maja, także mamy nadzieję, że w ciągu najbliższych lat 
główne trasy przelotowe zostaną w Gryfinie doprowadzone do najlepszego wykorzystania. 
Rozmawiamy z panem starostą o przebudowie ulicy Krasińskiego, bo to jest też newralgiczna 
arteria Gryfina i też będziemy państwa radnych namawiać na to, aby przy wykorzystaniu 
programów wspierających przebudowę dróg gmina Gryfino dołożyła powiatowi gryfińskiemu 
do przebudowy tych ulic. Tyle chciałem państwu przekazać. Myślę, że są to dobre informacje. 
Redaktor naczelny „Nowych 7 Dni Gryfina” Ryszard Kwapisz – … czy to znaczy, że 
budynek jest własnością gminy i jest dzierżawiony przez bank …? (część wypowiedzi 
nieczytelna – wypowiedź nieudzielona do mikrofonu) 
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn – dzisiaj sytuacja jest taka, że 
gmina Gryfino wynajmuje budynek dworca na potrzeby gryfińskich stowarzyszeń, płaci za to 
wysoki czynsz i to też chciałem panu radnemu Rafałowi przekazać, iż stowarzyszenia nie 
płacą czynszu, płacą tylko i wyłącznie za media i proszę naprawdę mieć świadomość tego, że 
te opłaty są niewielkie, a cały ciężar po stronie gminy Gryfino oscyluje za sam wynajem 
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budynku w okolicach 100 tys. zł. My zmieniając najem z budynku dworca na budynek banku 
zyskujemy rocznie kwotę między 30, a 50 tys. zł, czyli w cyklu czteroletnim mamy około 200 
tys. zł na wydanie na inne potrzeby. Wyjaśniam, bo jest wiele niedomówień w tych sprawach. 
Chciałbym, żebyście państwo o tym wiedzieli. Podjąłem również rozmowy z dyrekcją PKP, 
rozmawiam również z panem starostą o elastycznym dogadaniu się z koleją w kwestii 
wykorzystania tego budynku, bo jawi się nadzieja, być może zostanie tam przeniesiony 
Powiatowy Urząd Pracy, jeśli uzgodnienia powiatu i decyzje wyjdą nam naprzeciw 
Radny Zbigniew Kozakiewicz - na jakim etapie jest sprawa hali sportowej? 
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn – gmina Gryfino złożyła 
dokumenty na otrzymanie pozwolenia na budowę hali sportowej przy gryfińskiej szkole. Nie 
mam żadnych wątpliwości, że hala ta nie pogorszy warunków związanych z architekturą  
w mieście Gryfino, tylko będzie atutem tego miejsca. Będziemy budować halę  
z maksymalnym pozyskaniem środków zewnętrznych, w tym również powiatu gryfińskiego. 
Co do szkoły jest to perspektywa trzech lat, będziemy w tym zakresie rozmawiać i ja zawsze 
mówię, że z punktu widzenia społeczności gminy Gryfino, powiatu gryfińskiego, kto 
zarządza szkołą nie jest tak istotne, jak istotne jest to, aby młodzież, środowisko sportowe... 
Dlaczego hala przy szkole? Dlatego, że ta hala musi być wykorzystywana maksymalnie 
długo, ona nie może stać pusta, ona musi na siebie w jakiś sposób zarobić, dlatego przy szkole 
i kto z państwa zna liceum gryfińskie, a większość z państwa jest jego absolwentami, to 
wiecie, że hala wybudowana w latach 60-tych nie spełnia potrzeb szkoły. Poprzedni projekt 
naszych poprzedników kosztował blisko 1 mln zł, nasz projekt kosztował około 60 tys. zł  
i nasz projekt jest wykonalny i przy hali sportowej powstanie kilkadziesiąt miejsc 
parkingowych, co uwzględniając nasze plany dotyczące budowy innych parkingów w mieście 
Gryfinie i wykorzystanie gruntów, które będziemy sukcesywnie uwalniać pod miejsca 
parkingowe, powinno doprowadzić do rozwiązania tego problemu. Chciałbym też, żebyście 
państwo wiedzieli, że nie mieliśmy w gminie Gryfino żadnych planów dotyczących 
lokalizacji na terenie miasta parkingów. Jesteście państwo w większości radnymi 
wielokadencyjnymi, radni tej kadencji też mają świadomość, że jakiekolwiek decyzje 
inwestycyjne związane są z programem projektowymi i ze znalezieniem miejsc i nie da się 
tego zrobić w terminie jednego, czy dwóch miesięcy. Co do Pałacyku pod Lwami to pan 
burmistrz Paweł Nikitiński być może jeszcze uzupełni moją odpowiedź i być może jeszcze 
uzupełni odpowiedź dotyczącą wyjścia z budynku dworca. Są plany przebudowy Urzędu 
Miasta i Gminy w Gryfinie, natomiast my ich nigdy nie będziemy realizować, bo w mojej 
ocenie były to plany księżycowe – nadbudowy pięter nad urzędem, różnego rodzaju kwestie, 
one są nie do przyjęcia. Co do stanu budynku Urzędu Miasta i Gminy to w momencie, kiedy 
był wykonany remont tego budynku, bodajże w roku 2006 albo 2007 ja wtedy, jako radny 
sygnalizowałem, że remont ten wykonany jest niezgodnie ze sztuką budowlaną. Pan Zenon 
Trzepacz kiwa głową, bo byliśmy wtedy w Komisji Rewizyjnej, razem to sygnalizowaliśmy  
i te elementy tynku, które odpadają, to jest właśnie wynik błędów inwestycyjnych z tamtego 
czasu, natomiast, żeby wyremontować elewacje zewnętrzne budynku, to trzeba mieć 
olbrzymie kwoty, wobec tego jeśli przystąpimy do remontu budynku to w takim czasie, jak 
będzie nas na to stać i pozyskamy na to środki zewnętrzne. 
Radny Ireneusz Sochaj – mam pytanie, które nurtuje bardzo mieszkańców, zwłaszcza ulicy 
Łużyckiej – jeżeli już będzie wyremontowana ta ulica, czy sprawa obwodnicy padnie śmiercią 
naturalną, czy Generalna Dyrekcja nie odstawi tego zupełnie do lamusa, powie – macie fajna 
drogę, jeździcie. Czy są jakiekolwiek szanse na to, że sprawa obwodnicy nabierze jakiegoś 
pędu? 
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn – panie radny, oczywiście, 
myślę, że budowa obwodnicy Gryfina jest rzeczą wyjątkowo ważną, natomiast tamte plany,  
o których mówiono w przeszłości były nie do zrealizowania, a poza tym przed przebudową 
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ulicy Łużyckiej, a inwestycja Dolnej Odry jest to kwota około 10 mln zł, inwestycja gminy 
Gryfino też około 10 mln zł, inwestycja dróg krajowych wielokrotnie większa, to gdyby 
wcześniej wybudowano obwodnicę, co było tylko marzeniem i mitem, to ta ulica stałaby się 
ulicą gminy Gryfino i macie państwo świadomość, że nigdy byśmy tej ulicy przy naszych 
środkach i przy naszym zadłużeniu w ciągu najbliższych 20 lat nie wyremontowali. Natomiast 
chciałbym państwu powiedzieć, że cały czas na ten temat rozmawiam i pojawiają się pewne 
szanse, natomiast nie chciałbym tego ogłaszać, bo jest to decyzja zależna od wielu organów 
państwa i wyjątkowo niepewna, natomiast zabiegi o obwodnicę gryfińską trwają i jest tu 
wsparcie nie tylko władz zachodniopomorskich, ale również czynników politycznych. Mam 
nadzieję, że w tej kadencji taka decyzja może zapadnie, ale nie potrafię tego zagwarantować 
państwu i nie chciałbym składać żadnych deklaracji, które nie mogą być pewne. 
 
Ad. XI. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. III. 
 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikiti ński - najżyczliwiej jak tylko 
mogę chciałbym odpowiedzieć na interpelację związana z targowiskiem i historycznie 
chciałbym zwrócić uwagę pana radnego na następujące okoliczności. Zgodnie z planem 
miejscowym obowiązującym na terenie miasta i gminy Gryfino targowisko miejskie 
przewidziane było na terenie dzisiejszej Biedronki przy ul. Sportowej. Teren został 
sprzedany, a następnie powstał tam wielki market. Jednocześnie chciałem panu radnemu 
przypomnieć, że zgodnie z obowiązującym planem miejscowym na terenie gminy Gryfino 
targowisko, które znajduje się w miejscu obecnym nie ma takiej funkcji, natomiast wysoka 
rada podjęła decyzję o przystąpieniu do zmian w planie, ale wysoka rada i mieszkańcy życzą 
też sobie, żeby zagospodarowanie kwartałów nadodrzańskich odbywało się w szerokich 
konsultacjach społecznych, które mają kolejną fazę i których kolejnych faz należy się 
spodziewać. Rzeczywiście jest program, który umożliwia aplikowanie o środki zewnętrzne, 
ale po pierwsze na targowiska, które będą tworzyły miejsca dla producentów, rolników, 
hodowców. Gmina Gryfino posiada projekt stworzony przed laty przez naszych 
poprzedników sprzeczny opinią i ze stanowiskiem gryfińskich kupców w lokalizacji, która 
jest wątpliwa pod względem formalnym i prawnym. Nie chcę wchodzić za bardzo  
w szczegóły i odwoływać się do przeszłości, bo nie w tym rzecz. Chcę panu radnemu też 
powiedzieć, że z projektu na budowę targowisk gdybyśmy zechcieli pójść drogą legalizmu, 
inną drogą pójść nie możemy i wybudować targowisko tam, gdzie przewidział poprzednik 
pana burmistrza, czyli niezgodnie z opinią kupców, ale zgodnie z projektem, to musielibyśmy 
wydać na ten cel nie mniej niż 3 miliony złotych w oparciu o ten projekt mając szanse 
pozyskania co najwyżej miliona. Pan burmistrz powołał swego czasu zespół, nad którym 
mam przyjemność prowadzić nadzór i któremu zlecił analizę wszystkich potencjalnych 
możliwości, ale decyzja w tych okolicznościach, w których jesteśmy może być tylko jedna. 
Nie będziemy postępowali wbrew opinii samego środowiska, jesteśmy w stanie zmiany planu 
miejscowego. Opowiemy historię dotyczącą nie tylko kwartałów nadodrzańskich tych 
bezpośrednich, ale to jest cała sekwencja nieruchomości, którą trzeba wziąć pod uwagę, 
nieprzejętych w przeszłości terenów przy ul. Rapackiego, które wymagają rewitalizacji tak, 
czy inaczej, aż do obiektów sportowych, łącznie z ich rewitalizacją. Targowisko miejskie 
otrzyma poważne wsparcie finansowe w granicach prawa i na podstawie prawa w miejscu,  
w którym funkcjonuje i w zakresie, w którym jest to możliwe. Mieszkańcy, którzy w tej 
chwili także konsultują wszystkie kwartały nadodrzańskie dopowiedzą poszczególne funkcje, 
ale na to potrzeba czasu i cierpliwości. Jak państwo wiecie, jest wiele bardzo ważnych 
problemów i oczywiście pozyskiwać środki zewnętrzne należy, ale my aplikujemy przede 
wszystkim o te środki, które stanowią 70, 85, a czasami nawet 90 procent środków 
zewnętrznych, a tylko niewielką część naszych środków, w tym wypadku proporcja byłaby 
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taka, że de facto na realizację tego projektu pozyskalibyśmy 33 procent. Legalnego, innego 
projektu na taką skalę gmina Gryfino tworzyć nie będzie. Odstąpiliśmy zatem od tego 
zamiaru i odłożymy to w czasie odpowiedzialnie. Nie działanie reaktywne na pojawiające się 
projekty, tylko to jest cała sentencja, cała część miasta, którą trzeba sobie na nowo 
opowiedzieć i ten proces trwa. Jednocześnie trzeba powiedzieć, że pan burmistrz zgodnie  
z wolą rady podpisał wszystkie niezbędne dokumenty aplikacji o 1,5 mln zł na rewitalizację 
obiektów sportowych i wniosek do Ministerstwa Sportu został lub za chwilę zostanie 
przesłany. Co do placu Barnima, co do ubytków na placu Barnima, co do wszystkich 
ubytków, które były zgłaszane w trakcie interpelacji, to pozwolę sobie na taką uwagę - my 
często dyskutujemy o tym, burmistrz nam wytycza w moim przekonaniu rozsądne kierunki, 
które zastępcom, a w konsekwencji także podległym nam służbom brzmią mniej więcej tak – 
robimy wszystko po kolei i porządnie. Nie działamy reaktywnie, budujemy wszystko na lata  
i najsolidniej jak się da. Nie da się uporządkować wszystkich zaniedbań, które zastaliśmy 
nawet przez 2,5 roku. Jak państwo widzicie proces budowy dróg na terenie miasta i wsi trwa, 
czy z udziałem środków gminnych realizowanych przez powiat, chce to podkreślić, bo 
spotykamy się też z takimi zarzutami, że to realizuje tylko powiat. Realizuje powiat, ale 
realizuje też z udziałem środków gminnych, o czym państwo decydujecie i to jest nasz wkład 
jako gminy w to, żeby ten postęp był widoczny, ale powiat nam także dokłada pieniądze  
i mam nadzieję, że kolejne sukcesy drogowe są przed nami. Budują się ważne ulice. Ci  
z państwa, którzy byli radnymi w poprzednich kadencjach pamiętają monity mieszkańców 
tych ulic, pamiętają dramatyczne apele o to, żeby podjąć działania. Podjęliśmy te działania, 
budują się nowe ulice. Rozstrzygnęliśmy przetarg na bardzo ważne zagadnienie, które nie 
było rozwiązywalne na terenie gminy przez wiele lat, czyli bardzo duże postępowanie na 
nowe oświetlenie w mieście i należy spodziewać się, że jeśli nie w czerwcu, to na przełomie 
czerwca i lipca powinny rozpocząć się w tym zakresie prace. Oczywiście, że wizerunek 
miasta należy polepszać i będziemy nad tym pracowali. 
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn – chciałbym skorzystać  
z możliwości zabrania głosu, ponieważ z panem sołtysem Jaremczukiem,  
z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych jesteśmy na bieżąco w kontakcie. Kanalizacja  
w Wełtyniu – temat ostatnio poruszany przez sołtysa prawie codziennie, bo codziennie jest  
u mnie w gabinecie, zabiega i ma rację, racjonalnie ten projekt dla Wełtyniu, który został 
zrealizowany, tak naprawdę w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych będziemy niedługo 
rozmawiać, czekają nas w tym zakresie bardzo poważne decyzje natomiast ja podzielam 
opinie, że przed przebudową tej drogi nie można było postąpić tak, jak postąpiono  
w Wełtyniu i zostawić tę inwestycję z uwagi na brak środków w Przedsiębiorstwie Usług 
Komunalnych nie zrealizowaną przynajmniej w zakresie ulicy, która jest teraz remontowana i 
zobowiązałem pana prezesa do podjęcia wszelkich działań, nawet gdybyśmy musieli do tego 
dopłacić ze strony gminy i rozmawiać z radą, żeby przed położeniem nakładki w Wełtyniu 
przeprowadzić tam podziemną infrastrukturę związaną z kanalizacją i odtworzeniem  
w przyszłości innych terenów. Ta decyzja jest uzależniona nie tylko od naszej woli, ale 
również od zgody pana marszałka i wykonawcy na tym odcinku, natomiast nie mam 
wątpliwości, że racja po stronie sołtysa, ja podzielam i państwo pewnie też, że jeśli kładziemy 
nakładkę, która powinna funkcjonować potem przez dziesiątki lat, to nie powinniśmy tam za 
trzy, cztery lata jak będziemy mieli lepszą sytuację finansową, wchodzić z kanalizacją. Także 
panie sołtysie, jeśli ktoś mówi, że pan o to nie zabiega, to chciałem publicznie powiedzieć, że 
sołtys zgodnie z tym co my też uważamy, jest u nas praktycznie codziennie. Może się uda tę 
sprawę załatwić pozytywnie. 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikiti ński - pozwolę sobie 
potwierdzić, bo też brałem udział w tych spotkaniach i rzeczywiście pan sołtys radny 
Jaremczuk bardzo intensywnie nad tym pracuje i jest osoba oddaną, natomiast ja jeszcze 
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historycznie chciałbym powiedzieć o inwestycji wełtyńskiej, bo ona została zaprojektowana 
w pewnej konwencji, została sfinansowana w pewnej konwencji. Radni poprzedniej kadencji 
pamiętają, że wytransferowano tak naprawdę obowiązki finansowe wynikające z kanalizacji 
do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i my wtedy bardzo głośno mówiliśmy o tym  
i dzisiaj o tym też będę mówił, mieszkańcy będą musieli za to zapłacić, bo wytransferowanie 
inwestycji do spółki było spowodowane niemożliwością zaciągania kredytów przez gminę  
wówczas, ponieważ poziom zadłużenia był już tak duży, że gmina tej inwestycji realizować 
nie mogła. Są takie deficyty, jak właśnie w Wełtyniu, nie doprojektowano części ulicy, nie 
wykonano jej, podobnie w Pniewie i proszę zauważyć, że my te deficyty z kolejnych  
budżetów uzupełniamy, bo doprojektowaliśmy i kanalizujemy ważną część Pniewa, która 
została pominięta i naszym zdaniem tak też powinno się stać w Wełtyniu zwłaszcza, że 
przebudowywana jest droga. Co do ubytków i przygotowania do imprezy staramy się, aby 
impreza była przygotowana profesjonalnie, żeby miejsce imprezy masowej było miejscem 
przyjaznym, bezpiecznym i godnym. Miasto i zmiany jego aranżacji to jest proces długi i na 
pewno będziemy pracowali nad tym wspólnie z radą jeszcze przez wiele lat. Co do stanu ulic, 
w szczególności ulicy Pionierów, to przed chwilą pozwoliłem sobie zauważyć, że na terenie 
miasta toczy się bardzo duża inwestycja na trzech ulicach, a czas wymyślono po to, żeby nie 
wszystko działo się naraz, więc proszę spodziewać się także kolejnych inwestycji drogowych, 
ale które będą racjonalne, trwałe i to podkreślę – maksymalnie tanie. 
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn – my mamy świadomość 
dramatycznej sytuacji drogownictwa gminy Gryfino. Mamy tego świadomość i m.in. Klub 
Radnych GIS poprzedniej kadencji przy wsparciu radnych niezależnych zabiegał o to, aby 
środki na inwestycje drogowe zostały zwiększone i one zostały zwiększone, co widać na 
mieście, natomiast te zaniedbania są tak duże, ponad 70-letnie, jak czasami jeżdżę z radnymi, 
z panem Zenonem Trzepaczem, czy z panią Wisińską, czy z kimkolwiek i jak popatrzycie  
w mieście Gryfino na różnego rodzaju boczne ulice, to jest jeden wielki dramat. Cała 
koncepcja planowania w gminie Gryfino polegała na radosnej twórczości. Państwo wiecie, ile 
gmina Gryfino wykupiła dróg od prywatnych właścicieli powodując rozciągnięcie inwestycji 
gryfińskich na olbrzymi obszar, co znacznie zwiększa koszty, a przypominam również, że 
część obywateli Gryfina, chwała im za to, że są sprawni i potrafią zarobić na różnego rodzaju 
inwestycjach, kupiła grunty rolne, przekształciła je, podzieliła je na działki, gmina Gryfino 
wykupiła od nich drogi, zwracając im koszty całej inwestycji, oni sprzedali działki za niemałe 
pieniądze, my doprowadziliśmy tam kanalizację i inne źródła i nie wzięliśmy złotówki za 
wzrost wartości działek, bo rada wspaniałomyślnie zlikwidowała w gminie Gryfino opłaty 
adiacenckie, które m.in. mają służyć takim celom, jak uzbrajanie dodatkowych terenów. 
Także jeśli państwo cokolwiek analizujecie i robicie, to zawsze patrzcie na konsekwencje 
tego wszystkiego i nasz stan finansów. Przypominam, że podejmowano decyzje o zmianie 
planu, wykupie gruntów prywatnych i racjonalne z punktu widzenia zarządzania gminą 
Gryfino, bo nawet na zamkniętych osiedlach mieszkaniowych gmina Gryfino wykupiła drogi, 
bo zmieniła plan w sytuacji kompletnie nieuzasadnionej do tego i tych elementów 
zarządczych jest bardzo dużo i trzeba patrzeć na sprawy przez pryzmat wielu lat dlatego, że 
plany skutkują takimi bublami, że np. droga między budynkami jednorodzinnymi ma 
dwadzieścia kilka metrów szerokości, gdzie został zaprojektowany pas zieleni między 
działkami prywatnymi zabudowanymi domami, a tą drogą, czy ten pas będzie obciążał 
kosztami gminę Gryfino,  utrzymanie jej w należytym stanie, a można było te grunty sprzedać 
nawet za symboliczną złotówkę właścicielom. Jeśli nie będą zainteresowani, bo zrobili 
urządzenie ogródków, postawili ogrodzenia, nikt żeby pozyskać 2, 3, 4, 5 metrów gruntów nie 
będzie przesuwał ogrodzenia wartości wielu dziesiątek tysięcy złotych. Takie gigantomanie 
tutaj były i będziemy musieli z radą nad tymi wszystkimi elementami się pochylić, bo nas 
najzwyczajniej nie stać na to, żeby zaprojektować komuś domek pod lasem i potem przez 
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kilometr prowadzić kanalizację, wodę, bo takie są nasze obowiązki. To są te kwestie, które 
muszą być poważnie dyskutowane z radą, z planistami, bo ludzie mówią – tylko mi działkę 
zaprojektujcie, ja nic od was nie chcę, bo mam samochód terenowy, wykopię sobie studnię 
głębinową, zrobię szambo, ale jak już wybuduje dom to potem przychodzi do gminy i mówi – 
ja doprowadzę ten kilometr, ale wy za to zapłacicie. To są te elementy, które musicie państwo 
widzieć. 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikiti ński - przechodząc do kolejnej 
interpelacji dotyczącej Pałacyku pod Lwami szczegółowe informacje brzmią w sposób 
następujący – mamy podpisaną trójstronną umowę i złożyliśmy wspólnie z miastem Stralsund 
i Stargard projekt na pozyskanie środków. Nasz udział w tym projekcie to jest około 10 mln 
zł, to będzie zależało od kursu euro. Projekt powinien być rozstrzygnięty na przełomie maja  
i czerwca, ale czynię tutaj zastrzeżenie, że nie mamy na to wpływu i terminy rozstrzygnięć 
mogą się przesuwać. Mamy wykonany projekt budowlany i ważne pozwolenie na budowę. 
Do tej pory nikt nie zrealizował ważnego projektu i nie uzyskał pozwolenia na budowę 
rewitalizacji Pałacyku pod Lwami, my to zrobiliśmy. Wspomnę też, że od 2012 roku nie 
wykonywano szeregu decyzji, które są bardzo poważne. Nie będę się nad tym tematem 
rozwodził, ale tak jak powiedział pan burmistrz w swoim pierwszym wystąpieniu nie ma 
alternatywy. Nakłady potrzebne na substancję są bardzo duże, czekamy na rozstrzygnięcie 
konkursu. Ja jestem optymistą, natomiast oczywiście przyszłość pokaże jak ta kwestia 
zostanie rozwiązana. Dopełniliśmy wszystkich formalności. Pełny, kompletny wniosek został 
złożony, komitet sterujący nad nim pracuje, czekamy na rozstrzygnięcie. 
Co do interpelacji w sprawie Stowarzyszenia „Jestem i Pomagam” powiem z własnego 
doświadczenia. Zakładałem co najmniej dwa stowarzyszenia, jednym, naprawdę dużym 
stowarzyszeniem kierowałem przez kilka lat i szczerze mówiąc także w sytuacji, kiedy 
obejmowałem, jedno z nich było w tragicznej sytuacji finansowej, a ponieważ byłem z nim 
autentycznie związany i szczerze do niego przywiązany, nie przyszło mi do głowy, żeby 
rozwiązaniem na przejściowe kłopoty było jego rozwiązanie, wręcz przeciwnie – zakasałem 
rękawy i postawiłem to stowarzyszenie na nogi, bo tak wydaje mi się, że należy biorąc 
odpowiedzialność za stowarzyszenie postępować i tak starałem się postępować w tych 
stowarzyszeniach, w których bądź miałem wpływ na ich zarządzanie, bądź byłem ich 
współtwórcą. Natomiast co do Stowarzyszenia „Jestem i Pomagam” i jego decyzji  
o rozwiązaniu - jest to decyzja autonomiczna, my ani nie ingerujemy w powstawanie 
stowarzyszeń ani w ich rozwiązywanie, bo to nie jest nasza rola. Powstało ostatnio 
stowarzyszenie, myślę, że pan radny będzie z tego bardzo zadowolony – Stowarzyszenie 
Prawda i Pamięć, które skupia byłych opozycjonistów gryfińskich, stowarzyszenie, którego 
nigdy nie było. Jest ono wielką wartością dla tego miasta. Powstało nowe stowarzyszenie – 
Klub Piłki Ręcznej w Gryfinie, powstają nowe kolejne stowarzyszenia, powstał także 
Olimpijczyk przy Zespole Szkół na Górnym Tarasie. Mamy bogate życie stowarzyszeń i ja 
cenię wszystkich społeczników, bo sam nim jestem nadal i jestem członkiem też co najmniej 
jednego stowarzyszenia i to członkiem aktywnym. Wiem ile to wymaga pracy, ale pozwolę 
sobie też krótko radzie powiedzieć  - Stowarzyszenie „Jestem i Pomagam” jest traktowane, 
było traktowane dokładnie tak samo, jak wszystkie inne stowarzyszenia. Pan burmistrz 
podejmując decyzję o relokacji części wydziałów do banku Pekao SA, uwalniając tym samym 
część pomieszczeń pod platanem, zacieśnia tak naprawdę powierzchnię, na której wszyscy 
będziemy się znajdowali, ale daje stowarzyszeniom też to, o co zabiegały przez szereg lat, bo 
podnosiły to wszystkie, jak jeden mąż od początku kadencji, że dworcem PKP ich 
uszczęśliwiono, natomiast my chcemy z nimi rozmawiać, będzie to centrum organizacji 
pozarządowych, wykorzystujących zarówno już zajmowane przez jedno ze stowarzyszeń 
pomieszczenia, jak i te, które znajdują się na wyższej kondygnacji. Funkcjonalność tych 
pomieszczeń będzie zdecydowanie inna i lepsza niż obecnie zajmowanych, więc cały proces 
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odnosi się także do funkcjonowania tej trzeciej sfery. Stowarzyszenia, które funkcjonują na 
terenie miasta są niezwykle aktywne, bardzo bogate, ludzie w nich niezwykle zaangażowani  
i my z panem burmistrzem mamy takich rozmów ze stowarzyszeniami bardzo wiele i ta 
pomoc nie zawsze ma wymiar finansowy, ale często ma wymiar organizacyjny, zdarza się 
tak, że ogłaszamy konkursy na konkretne projekty, realizujemy coraz więcej małych grantów 
i nie ma znaczenia jak nazywa się stowarzyszenie. Ważne jest to, co stowarzyszenie razem  
z samorządem chce zrobić w świecie publicznym. Jeśli pomysł jest dobry, nazwa nie ma 
znaczenia, kompletnie. 
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn – wysoka rado, ja oczywiście 
wyjątkowo dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w „Jestem i Pomagam”. Sam przez 
długi czas udzielałem tam raz w miesiącu darmowych porad. Muszę nieskromnie powiedzieć, 
że ofiarowałem również nagrody burmistrza i prywatne datki dla tego stowarzyszenia 
niemałe. Myślę, że w dużej części pokryły koszt opłat za funkcjonowanie tego 
stowarzyszenia, zaangażowanie tych osób cenie wyjątkowo, ale to nie może się opierać na 
tym, że przychodzi się do gminy i mówi, że gmina musi dać pieniądze, bo my te pieniądze 
mamy w określony sposób zagospodarowane i przeznaczone przez radę i też obserwuję 
pewien trend, który jest od lat w niektórych instytucjach, że całość działalności, nie mówię 
tutaj o Stowarzyszeniu „Jestem i Pomagam”, ale niektórzy wyobrażają sobie, że jak się założy 
stowarzyszenie to całe koszty tego stowarzyszenia zostaną przerzucone na gminę Gryfino. 
Nie do tego jesteśmy powołani. Mamy wspierać, najchętniej robię to swoimi prywatnymi 
datkami. Przez dwa lata wiele stowarzyszeń świetnie funkcjonujących otrzymało ode mnie 
takie datki, a robię to nie dlatego, żeby siebie popularyzować, tylko żeby właśnie 
popularyzować te stowarzyszenia, a jednocześnie pokazać, że osoby pełniące mandat 
publiczny mogą też być darczyńcami i mogą takie stowarzyszenia wspierać i do tego bym 
chciał zachęcić, natomiast oczekiwanie, że wszystkie koszty działalności poniesie gmina 
Gryfino, to z uwagi na to, jak państwo wysłuchalibyście swoich wszystkich interpelacji  
i popatrzyli na budżet Gryfina, to pamiętajcie, że budżet ten nie jest bankomatem ani nie jest 
cylindrem magika i nie można z niego wyciągać pieniędzy w nieskończoność, bo takiej 
możliwości po prostu fizycznie nie ma. Ten budżet jest taki sam, jak budżet każdej rodziny  
i porusza się w określonych ramach i można sobie pozwolić tylko na to, co jest 
pierwszoplanowym kosztem, bo inaczej się nie da. Te zdrowe zasady gospodarowania 
pieniądzem muszą być, bo gdybyśmy spełnili wszystkie oczekiwania, to koszty 
funkcjonowania samorządu gryfińskiego musiałby przerzucić się na obywateli Gryfina  
i wtedy byśmy musieli zapytać, czy jesteście państwo w stanie finansować różnego rodzaju 
działalności, które nie wynikają z obowiązku samorządu gryfińskiego. To są elementy, które 
musicie państwo wziąć pod uwagę, bo nawet jak pytacie o tablicę na budynku przy małej 
fontannie, to przecież ja wiem, że ta tablica jest od wielu lat i nie jest estetyczna, ale jeśli 
państwo żądacie ode mnie, żebym ja tam zrobił nową tablicę za duże pieniądze, to 
odpowiadam – nie, bo ta substancja najprawdopodobniej w określonym czasie będzie musiała 
być rozebrana i zastąpiona nowymi, porządnymi mieszkaniami dla ludzi w Gryfinie. Trzeba 
patrzeć na sprawy Gryfina w perspektywie wielu lat. Jeśli się żąda od władz Gryfina 
wydatkowania pieniędzy na prowizorkę, to tak jak mówimy, w prowizorki nie wchodzimy. 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikiti ński - chciałbym jeszcze 
dopowiedzieć, zatrzymując się przy problematyce społecznej, bo tak ją traktuję, informuję też 
pana radnego o tym, że w tej sferze, w której działa kilka gryfińskich stowarzyszeń 
prowadzona jest w tej chwili w Ośrodku Pomocy Społecznej pełna diagnoza problemów, 
dysfunkcji, deficytów, czy nawet zjawisk patologicznych. Będzie ona wykonywana w formie 
ankietowej, zostaniecie państwo z tą diagnozą zapoznani i do niej będziemy chcieli też 
dobierać adekwatne narzędzia, a ten efekt synergii działań gminy i stowarzyszeń 
chcielibyśmy mieć maksymalny, stąd ta współpraca jest też niezbędna i ta współpraca w tym 
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zakresie jest, powiedziałbym nawet, że ona się rozwija i będzie się rozwijała w dalszym 
ciągu.  
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk - pozwolę sobie dodać tylko krótko informację 
jeśli chodzi o rewitalizację Pałacyku pod Lwami. Od początku śledzę cały proces, wszystkie 
spotkania, podpisywanie umów partnerskich. Wiem, że wniosek został złożony, że przeszedł 
pozytywną ocenę merytoryczną, że tak naprawdę jesteśmy przy końcówce, ale to co 
najważniejsze – przez wiele lat w poprzedniej kadencji rokrocznie, pan radny pewnie pamięta 
o tym, po stronie wydatków i po stronie dochodów były zapisywane środki w budżecie. Po 
stronie dochodów były zapisywane środki, które mieliśmy otrzymać z różnych instytucji 
zewnętrznych, po stronie wydatków były zapisywane pieniądze na projekty i rozpoczęcie 
realizacji i niestety te budżety nie były realizowane przez naszego poprzednika. Nic nie 
zostało zrobione. Pieniądze były przeznaczane na stworzenie projektu, który spowoduje 
remont kapitalny tego obiektu. Nic w tej kwestii przez wiele lat nie zostało zrobione mimo, że 
rokrocznie rada wyznaczała w budżecie spore pieniądze, mało tego burmistrz wskazywał po 
stronie dochodów, że otrzymamy dofinansowanie. Projekt nie został przygotowany i nic nie 
zostało zrobione. To doprowadziło do takiego stanu, że tak naprawdę w tej chwili trzeba 
wydać ogromne pieniądze, aby próbować odbudować obiekt. Mam nadzieję, że w końcu się 
to uda i że będzie to ważne miejsce w naszej gminie. 
Radny Rafał Guga - żeby być też do końca uczciwym, faktycznie tam jedną część niewielką 
wykonano, gdzie było Centrum Informacji Turystycznej, natomiast my z Komisją Spraw 
Społecznych wielokrotnie chodziliśmy i wielokrotnie zwracaliśmy uwagę nie tylko na to, że 
ten budynek się dewastuje wręcz, ale zaczyna stwarzać zagrożenie dla jakichkolwiek 
użytkowników i takie wnioski pamiętam, że bardzo często szły, niestety nie zostały nigdy 
uwzględnione i z tym się zgadzam. 
 
Ad. XII. Wolne wnioski i informacje.  
 
Radna Małgorzata Wisińska – przyłączę się do dyskusji o stowarzyszeniach, ale myślę, że 
będzie to „wisienka na torcie”. Chciałam bardzo podziękować panom burmistrzom za 
umożliwienie skorzystania z małego grantu turystycznego. W ten sposób 46 dzieci  
i młodzieży z naszych terenów miedzy 18, a 22 kwietnia mogło zwiedzać gminę 
Raciechowice, a także inne ciekawe miejsca naszego kraju. Jeszcze raz bardzo dziękuję. 
 
Przewodnicząca Rady przypomniała radnym o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych 
za 2016 rok, zaprosiła radnych, sołtysów, gości, mieszkańców na Dni Gryfina, które odbędą 
się w dniach 1-3 maja na nabrzeżu w Gryfinie. Poinformowała, że szczegółowy program 
tegorocznej imprezy jest na stronach internetowych urzędu, Gryfińskiego Domu Kultury oraz 
na plakatach. Przewodnicząca zaprosiła również wszystkich na mszę świętą w intencji 
Ojczyzny w dniu 3 maja o godz. 10:00 w kościele na Górnym Tarasie oraz na obchody 
upamiętniające Międzynarodowy Dzień Zwycięstwa, które odbędą się 8 maja o godzinie 
12:00 na cmentarzu w Gryfinie. Poinformowała, że następna sesja Rady Miejskiej planowana 
jest w dniu 25 maja. 
 
Ponieważ nikt więcej nie zabrał głosu, Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk zamknęła 
obrady XXXVI sesji Rady Miejskiej w Gryfinie. 
 
Integralną część protokołu stanowią załączniki:  
 
1. Lista obecności radnych - załącznik nr 1 
2. Lista obecności sołtysów– załącznik nr 2 
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3. Lista obecności zaproszonych gości – załącznik nr 3 
4. Porządek obrad sesji – załącznik nr 4 
5. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem protokołów z XXXIV i XXXV sesji - 

załącznik nr 5 
6. Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2016  – 
załącznik nr 6  

7. Stanowiska komisji rady - załącznik nr 7 
8. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok – załącznik nr 8  
9. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie opłat za 
świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Gryfino – załącznik nr 9 

10. UCHWAŁA NR XXXVI/344/17 - załącznik nr 10  
11. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyznania 

dotacji na remont zabytkowego obiektu sakralnego w roku 2017 – załącznik nr 11 
12. UCHWAŁA NR XXXVI/345/17 - załącznik nr 12 
13. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmian budżetu 

Gminy Gryfino na 2017 rok – załącznik nr 13 
14. UCHWAŁA NR XXXVI/346/17 - załącznik nr 14 
15. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2017-2025 – załącznik nr 15 
16. UCHWAŁA NR XXXVI/347/17 - załącznik nr 16 
17. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym  

i z wykonania uchwał Rady - załącznik nr 17. 
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