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

w dniu 1 marca 2018 r. 
 

 
 
 

Sesja rozpoczęła się  o godz. 1000 i trwała do godz. 1300. 
 
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1. 
Radni nieobecni: 
- Bogdan Warda. 
 
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. 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 protokołu z XLIII sesji. 
 
Przewodnicząca poinformowała, że zgodnie ze statutem, protokół z sesji był wyłożony do 
wglądu i zapytała, czy radni zgłaszają uwagi do protokołu. 
W związku z brakiem uwag Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie 
protokołu z XLIII sesji.  
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 19 radnych,  
w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 18 radnych. 
Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania. Protokół został przyjęty. 
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 5. 
 
Przewodnicząca poinformowała, że w dniu 1 marca obchodzony jest Narodowy Dzień 
Żołnierzy Wyklętych i poprosiła zgromadzonych na sesji o uczczenie minutą ciszy 
wszystkich żołnierzy poległych na różnych frontach i w różnych miejscach. 
 
Ad. II. Zgłaszanie wniosków komisji Rady. 
 
Komisje nie zgłosiły żadnych wniosków. 
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Ad. III. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych. 
 
Interpelacje i zapytania zgłosili następujący radni: 
 
Radny Jacek Kawka 
1077/XLIV/18 – chciałbym przypomnieć w pierwszym rzędzie o tych zaległościach, które 

burmistrz ma w stosunku do mojej osoby. 21 grudnia zgłosiłem 
interpelację, w której prosiłem o pisemną odpowiedź na temat gazetki, 
którą pan wydaje. Prosiłem o informację, kto jest redaktorem naczelnym 
tej gazetki, kto decyduje o składzie i doborze materiałów, ile kosztuje 
wydanie oraz ile kosztuje kolportaż. Minęło już prawie trzy miesiące 
od tego dnia, także proszę o w miarę szybką i dokładną odpowiedź na 
to pytanie.    

1078/XLIV/18 – również co do sprawy naboru pracownika na stanowisko specjalisty ds. 
komunikacji dostałem odpowiedź, że nie zostało rozstrzygnięte 
to postępowanie, ale to nie było kwestią mojego pytania. Ja pytałem o to, 
co taka osoba ma w urzędzie robić, prosiłem o zakres zadań dla tej osoby. 
Przypominam się również z tym pytaniem. 

1079/XLIV/18 – kolejna sprawa to stan zaawansowania wykonania harmonogramu 
budowy dróg, który był tak na początku kadencji reklamowany. Chciałbym 
się dowiedzieć, na jakim etapie są poszczególne zadania i kiedy 
są planowane do wykonania. Proszę o szczegółowy wykaz w każdym 
punkcie harmonogramu i informację, na jakim jest etapie każde z tych 
zadań. 

1080/XLIV/18 – chciałbym wiedzieć, bo ostatnio mieszkańcy zgłaszają się do mnie 
z pytaniami o to, czy to prawda, że ma być płatny parking przez Urzędem 
Miasta i Gminy Gryfino? Wydaje mi się to co najmniej dziwne, tego typu 
sposoby zapewniania miejsc parkingowych w mieście zazwyczaj dotyczą 
wielkich miast, Warszawa, Poznań, tego typu ośrodki posiłkują się takimi 
trybami rozwiązywania problemów z miejscami parkingowymi. Gryfino 
chyba takim miejscem nie jest, oczywiście zostały ostatnio zlikwidowane 
w różnych miejscach miejsca, ale to nie jest sposób na to, żeby poprawić 
w tym zakresie sytuację. Proszę o informację w tym zakresie. 

 
Radna Jolanta Witowska 
1081/XLIV/18 – w listopadzie ubiegłego roku złożyłam interpelację i do dziś nie 

otrzymałam odpowiedzi. Pytałam dlaczego nie można odsłuchać sesji 
korzystając z opcji wyboru określonego fragmentu nagrania? Proszę 
o odpowiedź na piśmie.  

1082/XLIV/18 – w kwietniu 2016 r. interpelowałam w sprawie stanu reklamy świetlnej na 
placu Barnima. Otrzymałam odpowiedź, że z uwagi na wysokie koszty 
utrzymania rozważa się jej demontaż i zastosowanie innego rozwiązania. 
Jakie decyzje zapadły w tej kwestii? 

1083/XLIV/18 – rok temu zgłaszałam potrzebę rewitalizacji oznakowania informacyjnego  
w mieście, tablice z nazwami ulic, witacze, tablice kierunkowe, 
informacyjne. Na jakim etapie jest realizacja zadania? Mam prośbę, 
z uwagi na fakt, że na terenie gminy znajduje się unikatowy obiekt 
przyrodniczy, mówię o Krzywym Lesie, proszę uwzględnić, żeby 
na tablicach znalazła się informacja w języku angielskim i niemieckim, 
bo docierają do nas także goście zagraniczni, nawet z bardzo odległych 
obszarów. 

1084/XLIV/18 – proszę również o działania, jakie podejmą państwo w sprawie poprawy 
estetyki ściany budynku, na którym jest szumny napis „Gryfino gotowe na 
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przyszłość”. Ja też to zgłaszałam - budynek przy zbiegu ulic Chrobrego 
i Kościelnej.  

1085/XLIV/18 – bardzo ważna sprawa, do której wracam bo długim okresie działalności, 
ale nie tu, na forum. Nasze miasto po zimowej odsłonie nie wygląda 
dobrze. Na osiedlowych trawnikach, miejskich chodnikach i terenach 
zielonych zalegają całe masy psich odchodów. Winę za ten stan ponoszą 
nieodpowiedzialni właściciele czworonogów, którzy ignorują ustalone 
zasady współżycia społecznego, a sprzątanie po swoim psie traktują jako 
coś nienaturalnego i dziwacznego. Sześć lat temu w trosce o czyste miasto 
i zdrowie mieszkańców rozpoczęłam realizację programu edukacyjnego 
„sprzątnij po swoim psie, to dobry zwyczaj”. To część programu 
„odpowiedzialny opiekun zwierząt”. Z grupą wolontariuszy podjęliśmy 
starania, które miały na celu zmienić świadomość i nawyki właścicieli 
psów w tym zakresie. Nasze liczne działania, pikiety, happeningi, warsztaty 
w szkole i przedszkolu, patrole ze strażą miejską i policją, rodzinne pikniki, 
zachęciły mieszkańców do rozmów o problemie a u wielu wykształciły 
właściwe nawyki. Dzięki naszej determinacji, regularnej pracy i wsparciu 
magistratu - polegał on na zakupie dystrybutorów, tablic, worków i druku 
ulotek, w mieście zrobiło się czyściej, w ocenie wielu mieszkańców. 
Z satysfakcją stwierdziliśmy - obaliliśmy mit „nie da się”. Doświadczenie 
jednak uczy, że nic nie jest dane raz na zawsze. Zdecydowanie trudniejsze 
pozostaje utrzymanie osiągniętych rezultatów. W mojej ocenie oprócz 
edukacji, należy także napiętnować naganne zachowania. Odpowiednimi 
instrumentami dysponują tu służby odpowiedzialne za utrzymanie 
czystości i porządku w mieście i gminie. Brak wsparcia z ich strony nie 
pomaga w realizacji projektu, a wręcz przyczynia się do nawrotu 
niepożądanych zachowań. Z przykrością powiem, że moje wielokrotne 
próby nawiązania współpracy w tym zakresie nie powiodły się. Przykłady 
licznych samorządów potwierdzają, że zaangażowanie służb do 
rozwiązania tego problemu przynosi efekty, większe, mniejsze, ale 
przynosi. Panie Burmistrzu, w imieniu mieszkańców miasta, którzy chcą 
żyć w czystej, bezpiecznej przestrzeni, którzy chcą, aby byli traktowani na 
równi z innymi, jeśli chodzi o przestrzeganie prawa, proszę, aby wpłynął 
pan na podległe panu służby. Proszę także o odpowiedź, jakie inne 
działania, oprócz zakupu woreczków i dystrybutorów podejmie pan, aby 
zminimalizować ten uciążliwy problem?           

 
Radny Jacek Kawka 
1086/XLIV/18 – chciałbym prosić o poważniejsze traktowanie, bo otrzymałem 28 lutego 

grafik dyżurów, w którym mój dyżur został wyznaczony na 26 lutego. 
Proszę o wcześniejsze informacje w tej sprawie.  

 
Radna Małgorzata Wisińska 
1087/XLIV/18 – od rodziców dzieci idących do tzw. zerówek w szkole podstawowej 

otrzymałam wniosek o przyjęcie dziecka i po przeczytaniu 6 stron uważam, 
że jest to za obszerny wniosek. Rodzice zbulwersowani są chociażby 
faktem, że muszą, wysyłając dziecko do szkoły, dostarczać dokument 
potwierdzający korzystanie rodziny kandydata ze świadczeń pomocy 
społecznej. Muszą oświadczać o samotnym wychowywaniu dziecka, muszą 
zaświadczać, że nie utrzymują kontaktu z drugim opiekunem prawnym 
dziecka. Nie wiem, czy ten wniosek nie jest po prostu zbyt pełny i nie 
zawiera zbyt dużo informacji, jeżeli chodzi o dziecko, które idzie 
do zerówki, czyli idzie realizować swój obowiązek szkolny. 
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Wiceprzewodniczący Rady Zdzisław Kmieciak 
1088/XLIV/18 – za pośrednictwem Urzędu Miasta i Gminy Gryfino kieruję interpelację 

do Starosty Powiatu Gryfińskiego, odnosząc się do odpowiedzi pana 
Starosty Powiatu Gryfińskiego odnośnie remontu drogi powiatowej 
ul. Szkolnej w Żabnicy, która nie zawiera konkretnych odpowiedzi.  
W imieniu mieszkańców Żabnicy uprzejmie proszę o bardziej 
sprecyzowaną odpowiedź, kiedy zostanie ogłoszony przetarg na powyższą 
inwestycję? W lutym 2018 r. zostały wycięte drzewa w związku z tą 
inwestycją. Kiedy zostanie wykonany remont tej drogi wraz  
z jednostronnym chodnikiem? Jest to odcinek ok. 600 m. Proszę o pisemną 
odpowiedź w ustawowym terminie.  

1089/XLIV/18 – w imieniu mieszkańców proszę o poprawienie stanu dróg ul. Widokowej, 
Akacjowej, Lipowej w sołectwie Czepino. 

 
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Namieciński 
1090/XLIV/18 – w styczniu wprowadzono najnowszą nowelizację ustaw samorządowych, 

co prawda ta nowelizacja zacznie obowiązywać dopiero w przyszłej 
kadencji, ale akty prawne regulujące wewnętrzną organizację jednostek 
trzeba uaktualnić jeszcze w tej kadencji. M.in. nastąpią takie zmiany, jak 
obowiązek powołania komisji skarg, wniosków i petycji, zasady tworzenia 
klubu radnych, zasady i tryb składania interpelacji i zapytań, zasady 
składania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, zasady 
przeprowadzania głosowań jawnych, zasady jawności obrad organów 
stanowiących, tryb rozpatrywania inicjatyw uchwałodawczych klubów 
radnych, indywidualne uprawnienia kontrolne radnych itd. Czy powstanie 
harmonogram prac jeszcze w tej kadencji i czy powstanie taki zespół 
w najbliższym czasie? 

 
Radny Marcin Para 
1091/XLIV/18 – interpelacja dotyczy organizacji ruchu na ul. Jana Pawła II. Zgłasza się 

do mnie wielu mieszkańców w sprawie pierwszeństwa przejazdu 
na ul. Reymonta, wielu kierowców zapomina, że organizacja ruchu została 
zmieniona. Czy ta organizacja ruchu jest docelowa czy istnieje możliwość 
powrotu do stanu pierwotnego? Bardzo proszę o rozważenie sprawy, bo to 
budzi kontrowersje, niepotrzebne zamieszanie i wygląda jeżeli chodzi 
o organizację ruchu, dosyć oryginalnie.  

1092/XLIV/18 – interpeluję w sprawie koncepcji zagospodarowania placu Barnima. 
Czy w najbliższym czasie będziemy występowali z jakąś koncepcją, 
co zamierzamy zrobić? Pojawiają się różne pomysły na zagospodarowanie 
tego terenu, to dosyć ważne dla nas miejsce. Cześć mieszkańców oczekuje, 
że będzie tam parking, część mieszkańców oczekuje, że będzie tam deptak, 
ciężko pogodzić te sprzeczne interesy. Kiedy będziemy mogli się zapoznać 
z koncepcją? Czy mamy jakieś wytyczne, czy mamy jakiś cel główny, 
do którego będziemy zmierzali? 

1093/XLIV/18 – zgłosiło się do mnie kilkunastu mieszkańców Górnego Tarasu, rodziców 
dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej Nr 2, zakładam, że odbyło 
się to na kanwie artykułu, który ukazał się ostatnio w jednej z lokalnych 
gazet. Powiem szczerze, że budzi to dosyć mocny niepokój, dlatego, że 
zamierzenia przedstawione przez SM Regalica są w ocenie mieszkańców 
niezbyt dla nich korzystne. Mam apel do kolegów radnych, którzy 
zasiadają w radzie nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej, ale także do 
burmistrza, żeby tą sprawę rozwiązać. Dzisiaj to wygląda tak, że 
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spółdzielnia, nie chciałbym używać jakichś mocnych stwierdzeń, „staje 
okoniem”, my też w tym rejonie robimy drogi i jakoś nikt specjalnie nam 
się do tych dróg nie dorzuca, korzystają z tego wszyscy mieszkańcy, 
natomiast tutaj widzę taką próbę „przeciągania liny”, niczemu dobremu  
to nie służy, ta sytuacja trwa tam od początku, kiedy ta droga tam 
powstała. Jak znam życie, pewnie będzie tak, że ucierpią na tym dzieci  
i rodzice. Mam do burmistrza i kolegów radnych prośbę, żeby spotkać się, 
tą sprawę załatwić, żebyśmy już więcej do tego drażliwego tematu więcej 
nie wracali.   

 
Radny Piotr Zwoliński 
1094/XLIV/18 – w imieniu części mieszkańców ul. Reymonta proszę o zdiagnozowanie 

problemu na wysokości posesji nr 20, tam 5 lat temu była potężna awaria 
podziemnej infrastruktury i w tej chwili znowu coś tam się zaczyna dziać, 
w jednej części jest zapadnięty asfalt, w drugiej części jest wybrzuszenie. 
Proszę, aby podległe służby sprawdziły, czy pod tym asfaltem nic 
niebezpiecznego się nie dzieje.  

1095/XLIV/18 – mieszkańcy ulic Reymonta, Kochanowskiego, Fredry, jak również Asnyka 
i Reja poprosili mnie o ustawienie małych koszy na śmieci przy głównych 
skrzyżowaniach z tymi ulicami, czyli przy skrzyżowaniu ulic: Reymonta-
Kochanowskiego-Fredry, Asnyka–Kochanowskiego i Asnyka-Reja, ponieważ 
spacerujący mieszkańcy pozostałej części Gryfina nie mają co zrobić, 
kolokwialnie mówiąc, z odpadami, które pozostawiają przy posesjach.  

1096/XLIV/18 – proszę o zestawienie ilości interwencji podjętych przez straż miejską 
od października do końca lutego w temacie nakładania grzywien w drodze 
mandatu karnego za spalanie śmieci w domach jednorodzinnych.  

 
Radny Rafał Guga 
1097/XLIV/18 – ostatnio dużo się mówi o zagrożeniu w naszym kraju zanieczyszczeniem 

powietrza, mówiąc w skrócie smogiem. Zagrożenie jest spore, wiąże się 
także z ostrzeżeniami płynącymi z UE. Z tego co się orientuję, w naszej 
gminie, a szczególnie na terenie naszego miasta są lokale nie podłączone 
do sieci ciepłowniczej, chociaż taka sieć przebiega w pobliżu i dlatego 
ogrzewane są przez piece. Chciałbym się dowiedzieć, czy gmina na bieżąco 
monitoruje stan powietrza, jeżeli tak, to jaki jest stan powietrza 
w Gryfinie? Czy są plany w urzędzie podjęcia działań w celu przyłączenia 
tych lokali do sieci ciepłowniczej? Jeżeli tak, to jaki jest termin realizacji 
tego zadania, koszty i czy istnieje jakiś harmonogram? Oczywiście mam na 
myśli budynki zarządzane przez gminę. 

1098/XLIV/18 – mam prośbę o przekazanie mi pisemnego wykazu, jakie deklaracje 
w sprawie zbiórki odpadów są złożone przez spółdzielnie mieszkaniowe, 
GTBS i wspólnoty mieszkaniowe na terenie naszej gminy. Proszę o taki 
wykaz wszystkich budynków wielorodzinnych w gminie. Proszę, żeby 
to było na piśmie.     

1099/XLIV/18 – interpelacja w sprawie ul. 11 Listopada już była, ale chciałbym ją 
rozbudować, a właściwie w sprawie wyremontowanej drogi, odnogi 
ul. 11 Listopada, prowadzącej do Szkoły Podstawowej Nr 2. Bardzo mnie 
zasmuciły doniesienia medialne o konflikcie, bo można takie wnioski 
wyciągnąć, pomiędzy Gminą Gryfino czyli urzędem, a SM Regalica. Według 
mnie to jest trochę sztuczny problem, bo można go rozwiązać przy 
odrobinie dobrej woli w 10 minut. Nie ukrywam, że ogólnie rozmawiałem 
z prezesem SM Regalica, wymieniłem jakieś myśli i odniosłem wrażenie, 
graniczące wręcz z pewnością, że pan prezes jest bardzo otwarty na dialog 
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w tej sprawie. Dlatego trzeba by było ten problem rozwiązać, żeby tego 
problemu nie było. 

1100/XLIV/18 – ostatnio w przestrzeni medialnej pojawiła się informacja o sporym 
problemie z utrzymaniem porządku publicznego w CW Laguna. Jest 
to związane z częstym przebywaniem tam młodzieży w wieku szkolnym 
i skutkami tej obecności. W efekcie został uniemożliwiony czy też bardziej 
prawidłowo, mocno utrudniony dostęp na widownię. A widownia 
w założeniu powinna być ogólnodostępna. Sam bywam tam z reguły dwa 
razy w tygodniu i faktycznie jako dla rodzica, którego dziecko uczy się 
pływać, jest to sytuacja mało komfortowa. W mojej ocenie problem 
pojawił się w momencie likwidacji etatów ochrony, ale sądzę, że też go 
można rozwiązać dosyć szybko, wystarczy przesunąć to wejście  
z domofonem trochę głębiej, tak, żeby odsłonić wejście na trybuny i wtedy 
problem zniknie. 

1101/XLIV/18 – w poniedziałek wraz z Komisją Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa 
Publicznego byliśmy z wizytą w siedzibie gryfińskiego Seniora +, widać tam 
fajną opiekę, atmosferę, szczególnie chciałbym podkreślić rolę pana 
Tadeusza Wasilewskiego, który bardzo ocieplił to pomieszczenie, czasem 
przez różnego rodzaju drobiazgi, ale także przez swoją osobowość, 
wprowadzając prawdziwie domową aurę. Stąd pojawia się pytanie czy to 
prawda, ze pan Wasilewski przestał pełnić funkcję kierownika tej 
placówki? Jeżeli tak, to jakie były przyczyny takiej decyzji? Przy okazji 
proszę o informację, ilu seniorów jest zapisanych, ilu uczęszcza regularnie, 
jaką odpłatność ponoszą seniorzy, ile dopłaca gmina Gryfino? Ilu teraz jest 
tam pracowników? Proszę o wykaz ilościowy etatów, godzin pracy 
zatrudnionych i wynagrodzenia.  

1102/XLIV/18 – chciałbym zwrócić uwagę ponownie na stan ul. Iwaszkiewicza na odcinku 
pomiędzy ul. Wojska Polskiego, a ul. Krasińskiego. Jest w bardzo złym 
stanie. Proszę o podjęcie działań poprawiających ten stan rzeczy.  

1103/XLIV/18 – trwa flagowa impreza w naszej gminie, promująca ją w całej Polsce, 
a nawet i szerzej, oczywiście wszyscy się domyślają, że mówię 
o Włóczykiju. Goście przybywający do GDK widzą drogę wewnętrzną 
i otoczenie tegoż domu kultury. Obawiam się, że opinie na ten temat, 
które wywiozą z sobą, nie będą jednak pochlebne. Podobne wrażenia 
mogą odnieść przebywając w klubie festiwalowym, czyli pubie Wrota 
do sławy. Plac przed lokalem jest dziurawy jak ser szwajcarski. Proszę 
o podjęcie działań, by poprawić estetykę tych miejsc, tak, by w przyszłym 
roku nic nie psuło wrażeń, związanych tylko z wrażeniami artystycznymi 
Włóczykija. 

 
Ad. IV. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 
stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę  – 
DRUK NR 1/XLIV. 
 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji rady do sprawozdania. 
Stanowiska komisji stanowią załącznik nr 7 do protokołu. 
 
Radni nie zgłosili uwag i zapytań do informacji. 
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Ad. V. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę 
Gryfino w drodze wykupu od osoby fizycznej nieruchomości gruntowej, położonej  
w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino – DRUK NR 2/XLIV. 
 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji rady do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji stanowią załącznik nr 7 do protokołu. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał w niej głosu. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały  
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Gryfino w drodze wykupu od 
osoby fizycznej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta 
Gryfino – DRUK NR 2/XLIV. 
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 8. 
UCHWAŁA NR XLIV/446/18 stanowi załącznik nr 9. 
 
Ad. VI. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących 
dochód budżetu Gminy Gryfino instrumentem płatniczym – DRUK NR 3/XLIV. 
 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji rady do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji stanowią załącznik nr 7 do protokołu. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał w niej głosu. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały  
w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochód budżetu Gminy 
Gryfino instrumentem płatniczym – DRUK NR 3/XLIV. 
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 10. 
UCHWAŁA NR XLIV/447/18 stanowi załącznik nr 11. 
 
Ad. VII. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/424/17 Rady Miejskiej  
w Gryfinie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 
2018 – DRUK NR 4/XLIV. 
 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji rady do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji stanowią załącznik nr 7 do protokołu. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał w niej głosu. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały  
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/424/17 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 21 grudnia 2017 
r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2018 – DRUK NR 4/XLIV. 
Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem ww. projektu uchwały. 



 8

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  
16 radnych, przy 4 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było. 
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że uchwała została podjęta.  
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 12. 
UCHWAŁA NR XLIV/448/18 stanowi załącznik nr 13. 
 
Ad. VIII. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok – DRUK NR 
5/XLIV. 
 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji rady do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji stanowią załącznik nr 7 do protokołu. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał w niej głosu. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały  
w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok – DRUK NR 5/XLIV. 
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  
16 radnych, przy 4 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było. 
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że uchwała została podjęta.  
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 14. 
UCHWAŁA NR XLIV/449/18 stanowi załącznik nr 15. 
 
Ad. IX. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Gryfino na lata 2018-2025 – DRUK NR 6/XLIV 
 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji rady do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji stanowią załącznik nr 7 do protokołu. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał w niej głosu. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2018-2025 – 
DRUK NR 6/XLIV. 
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  
16 radnych, przy 4 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było. 
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że uchwała została podjęta.  
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 16. 
UCHWAŁA NR XLIV/450/18 stanowi załącznik nr 17. 
 
Przewodnicząca ogłosiła 15-minutową przerwę w obradach. 
Po przerwie przewodnicząca wznowiła obrady. 
 
Ad. X. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/175/16 z dnia 3 marca 2016 r.  
w sprawie zasad przyznawania i wysokości nagród przyznawanych przez Burmistrza 
Miasta i Gminy Gryfino dla zawodników osiągających wysokie wyniki we 
współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym – DRUK NR 7/XLIV. 
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Przewodnicząca poinformowała, że dwie komisje: Komisja Spraw Społecznych i Komisja 
Planowania Przestrzennego otrzymały propozycję części klubów sportowych dotyczącą 
zasad przyznawania nagród dla sportowców – załącznik nr 18. 
 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji rady do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji stanowią załącznik nr 7 do protokołu. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński - zgodnie z ustaleniami, które 
zapadły na ostatniej sesji, pan burmistrz zorganizował spotkanie ze środowiskiem 
sportowym, którego wynikiem jest dokument przedstawiony wysokiej radzie, także z opinią 
prawną, która podnosi kilka ryzyk związanych z przyjęciem tego dokumentu, natomiast my 
stoimy na takim stanowisku – przedłożyliśmy państwu projekt uchwały, który jest 
wynikiem konsensusu środowiska sportowego i był dyskutowany ze środowiskiem 
sportowym w przeszłości i został zmodyfikowany o te zapisy, które budziły pewne 
wątpliwości i doprowadziły do wypłaty nagród dla części sportowców weteranów co części 
opinii publicznej nie przypadło do gustu. Po analizie formalnej i prawnej wprowadzamy 
korektę do stanowiska środowiska sportowego. To chcę na każdym kroku podkreślić – 
regulamin, który państwo przyjęliście był wydyskutowany ze środowiskiem sportowym  
i nie był autorskim pomysłem pana burmistrza. Dzisiaj korygujemy go o ten pewien 
negatywny aspekt przynajmniej w odczuciu części opinii publicznej. Wprowadzamy 
poprawkę do obowiązującego regulaminu, korzystając też z doświadczeń lat minionych, 
opinii zgłaszanych przez środowiska sportowe, bo ta autopoprawka konsumuje część 
opinii środowiska sportowego i jednocześnie przedstawiamy państwu propozycję 
wypracowaną przez inną część środowiska sportowego, którą macie państwo  
w dokumencie. Z naszego punktu widzenia wygląda to tak – oczywiście sprawa jest ważna, 
poważna i trzeba o niej rozmawiać odpowiedzialnie, natomiast trzeba też powiedzieć, że 
dotyczy 14.000 zł  z ogólnej sumy wydatków na sport w ciągu roku 3 milionów złotych, czyli 
mniej więcej 1/3 procenta ogólnych wydatków, które ponosimy co roku. Uważamy, że  
w tym aspekcie wystarczająca jest poprawka do obowiązującego regulaminu i nie 
przewracanie systemu, który honoruje wszystkich sportowców odnoszących wysokie 
osiągnięcia na arenie krajowej, czy na arenie międzynarodowej. Poza tym w dyskusjach też 
ze środowiskiem sportowym staramy się podkreślać, że Gala Sportu i nagrody dla 
sportowców zostały przywrócone, po drugie wysiłek w tej dziedzinie życia gminy Gryfino 
jest olbrzymi. Planowane są dwie wielkie inwestycje sportowe - pierwsza na stadionie przy 
ul. Sportowej, druga to budowa hali. Rosną także bardzo poważnie wydatki na 
stowarzyszenia sportowe. Wszystkie stowarzyszenia sportowe, które otrzymują dotację  
z gminy Gryfino uzyskują progres w dochodach, które uzyskują od gminy Gryfino i to jest 
trend, który utrzymuje się od trzech lat. Oczywiście to dla środowiska bardzo dobrze. 
Należy to zestawić jednak z innymi potrzebami i z innymi środowiskami i mieć też 
odpowiedzialność za pieniądze, które do tej sfery życia są przekazywane. Odnoszę 
wrażenie, że szacunek dla tego pieniądza jest, że środowisko sportowe docenia wysiłek, 
który rada i burmistrz w tym zakresie ponoszą i mam nadzieję, że tę atmosferę uda się 
utrzymać, ponieważ naszym zadaniem było przedstawienie stanowiska sformalizowanego 
bądź przez całe środowisko sportowe, bądź przez jego część, przedkładamy to wysokiej 
radzie, zwracając jednak uwagę na ryzyka prawne, które mogą pojawić się w przypadku 
przyjęcia uchwały w brzmieniu zaproponowanym przez część środowiska sportowego. Nie 
oceniamy tego z punktu widzenia zasadności, czy też niezasadności, przedkładając jedną 
poprawkę konsumującą problem występujący w ostatnich trzech latach. Trzeba też 
powiedzieć jak już jesteśmy przy sprawie nagród dla sportowców, bo to też jest często 
przemilczane, sposób finansowania sportu jest diametralnie różny od tego, który był  
jeszcze przed trzema, czy czterema laty. Po pierwsze, umowy ze stowarzyszeniami są 
podpisane tak, że ciągłość finansowania jest zapewniona, nie ma tzw. luki trzymiesięcznej, 
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czteromiesięcznej, a bywało, że pięciomiesięcznej w finansowaniu. Jest płynność 
finansowa, którą gmina gwarantuje. To jest pierwsza zasadnicza zmiana. Druga zasadnicza 
zmiana, którą wprowadziliśmy i to jest absolutna nowość, o którą kluby zabiegały, a  której 
nie mogły w przeszłości uzyskać, to jest przekazanie środków wprost do stowarzyszeń 
kultury fizycznej na utrzymanie obiektów sportowych, na których funkcjonują. Dotyczy to 
klubów w środowisku wiejskim. Trzeci, bardzo ważny filar, który jest gruntowną zmianą 
zasadniczą, to wsparcie wszystkich klubów, które poza bieżącą działalnością są 
organizatorami lub współorganizatorami imprez powszechnie dostępnych dla 
mieszkańców Gryfina. Małe granty są przyznawane praktycznie wszystkim klubom, które 
funkcjonują na terenie gminy Gryfino. Całe spektrum dodatkowych środków wpłynęło do 
stowarzyszeń w latach minionych i zamierzamy także tę politykę kontynuować. Myślę, że 
warto tu wspomnieć o Gryfińskim Festiwalu Triathlonowym. Warto też wspomnieć o tym, że 
drugi rok z rzędu sfinansowaliśmy bardzo ważne z punktu widzenia sukcesów młodych 
sportowców Hermesa przygotowania do startu w Mistrzostwach Polski. Dofinansowaliśmy 
także inne dziedziny sportu od karateków, poprzez piłkarzy, przez strzelców całe spektrum 
spraw, ale oczywiście za każdym razem jest to związane z dodatkowym działaniem,  
z którego też korzystają mieszkańcy. Reasumując, podtrzymujemy swój projekt uchwały, 
zgodnie z zapowiedzią z poprzedniej sesji pozostawiamy państwa rozwadze dokument 
przygotowany przez część środowiska sportowego i liczymy na najmądrzejsze z możliwych 
rozstrzygnięcie. 
Radny Rafał Guga – ja mam tylko takie pytanie do obsługi prawnej, ponieważ komentarz 
prawny, który mamy zapisany jest ucięty, jest bardzo niewyraźny, prosiłbym  
o przedstawienie tych zastrzeżeń, bo ja powiem szczerze mimo sprawdzania różnych, 
czasami nawet nieczytelnych prac nie wszystko mogłem tu rozczytać. Chodzi o ten 
dokument proponowany przez środowiska sportowe. 
Radca prawny Krzysztof Judek – uwaga sprowadzała się do tego, że art. 31 ustawy  
 o sporcie przewiduje, że j.s.t. może wydać uchwałę w sprawie przyznawania stypendiów 
sportowcom w sprawach dyscyplin mających szczególne znaczenie dla danej gminy. Brak 
jest w uchwale wskazania, o jakie dyscypliny chodzi. Z kolei w paragrafie 10 projektu 
stanowiło się, że burmistrz może przyznać nagrodę specjalną w dyscyplinie nieobjętej 
niniejszym regulaminem, a skoro wcześniej nie wskazuje się, jakie są objęte, więc jest tu 
pewna niekonsekwencja. 
Radny Rafał Guga – ja równocześnie sygnalizowałem, że w propozycji pana burmistrza, 
która była wcześniej złożona jest wykaz, czy odesłanie do wykazu dyscyplin sportowych. 
Tam też się zmieniła podstawa i trzeba byłoby to też uwzględnić w tej uchwale. 
Powołujemy się na starszy przepis, a jest już nowszy, czyli Dziennik Ustaw z 2016 roku, już 
nie będę rozwijał, pan mecenas zapewne znajdzie. 
Kierownik Klubu Sportowego Delf Marek Sanecki – nie jestem prezesem tylko 
kierownikiem Gryfińskiego Klubu Sportowego Delf i chciałbym wypowiedzieć się na temat 
tego regulaminu. Propozycja zgłoszona przez burmistrza uważam, że jest dobrą 
propozycją. Powtórzę niektóre argumenty – jest to propozycja wypracowana przez całe 
środowisko wcześniej, lata temu. Uważam, że regulamin się sprawdzał, z pewnymi 
wyjątkami dotyczącymi wynagradzania sportowców weteranów. W zeszłym roku po tych 
nagrodach rozpętała się burza, zasadnie trzeba powiedzieć. Nie chcę przypominać jaka 
była tego geneza, ale propozycja burmistrza można powiedzieć, że rozwiązuje ten problem. 
Jeżeli zostanie przyjęta ta zmiana, to tego problemu po prostu nie będzie. Z kolei 
propozycja zgłoszona przez część środowiska sportowego, podkreślę jest tylko częścią 
środowiska, a nie całości, według mnie ta propozycja tylko i wyłącznie komplikuje sprawę. 
Rozmawiałem wcześniej przed rozpoczęciem dyskusji z przedstawicielem igryfino. Jak mu 
mówiłem o pewnych moich zastrzeżeniach to on mówi – on nie wie co chodzi. Nie rozumie, 
to jest za bardzo zagmatwane. Mało kto, tak naprawdę kto nie siedzi w sporcie codziennie 
jest w stanie zrozumieć o co by tutaj chodziło. Reasumując, proponuję, żeby przyjąć 
poprawkę burmistrza i uważam, że ona rozwiąże problem, dla którego dzisiaj w ogóle ten 
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projekt uchwały stanął. Jedyne co bym zmienił w tym zapisie burmistrza to taki, że mogą 
być wynagradzani zawodnicy, którzy brali udział w zawodach sportowych o randze i  tu jest 
napisane „olimpiady” lub paraolimipady. Powinno być „igrzysk olimpijskich”, bo olimpiada 
to czteroletni okres pomiędzy kolejnymi igrzyskami. To taki błąd formalny. Inna rzeczą, 
którą bym jeszcze zmienił to zwiększył nagrody dla zawodników którzy zdobyli medale na 
igrzyskach olimpijskich, bo kwota 5.000 zł za pierwsze miejsce, czyli za złoty medal, 4.000 
zł za srebrny medal i 3.000 zł za brązowy to wydaje mi się, że jest bardzo mało biorąc pod 
uwagę jak trudno te medale zdobywać. Skończyły się niedawno igrzyska olimpijskie, 
Polska zdobyła dwa medale i nic nie wskazuje, żeby na kolejnych igrzyskach mieszkaniec 
gminy Gryfino miał szansę na zdobycie tego medalu. Oczywiście dążymy do tego  
i powinniśmy sobie życzyć, żeby takie medale zdobywać i żeby nie było czegoś takiego, że 
tak jak na tej komisji, która tutaj kiedyś obradowała i ktoś powiedział, że jak ktoś 
zdobędzie taki medal, to wtedy burmistrz może dodatkowo taką nagrodę przydzielić. 
Uważam, że ten projekt uchwały powinien uwzględniać sytuacje, które w najbliższym czasie 
może za cztery, może za sześć, może za osiem, może za dziesięć lat, ale powinniśmy do 
tego dążyć. 
Radny Rafał Guga -  ja chciałbym się do niektórych rzeczy odnieść. Tak, to na spotkaniu ze 
środowiskiem sportowym padło takie stwierdzenie, że jeżeli faktycznie dochowamy się  
w Gryfinie olimpijczyka, który będzie odnosił sukcesy to sądzę, że nikt nie będzie miał 
wątpliwości, to nie tyle, że burmistrz, ale całe środowisko, rada miejska, wszyscy będziemy 
na rękach nosić taką osobę. Ja chciałbym też przypomnieć, że my taka osobę mieliśmy 
jeżeli chodzi o paraolimpiadę, chociaż przyznaję rację, iż w starożytnej Grecji olimpiadą 
nazywano czteroletni okres między igrzyskami olimpijskimi, ale tylko w Olimpii. Padł 
bardzo słuszny argument na tym spotkaniu, że przecież taka osoba, która zdobywa złoty 
medal olimpijski otrzymuje potężną ilość nagród ze związków sportowych, jest odznaczana 
przez prezydentów i premierów i jeszcze dodatkowo otrzymuje dożywotnią emeryturę. My 
nie jesteśmy w stanie nawet procentowo „doskoczyć” do pewnego poziomu, to ma być 
tylko symbolicznie, żeby podkreślić, że promuje Gryfino, że jest naszym olimpijczykiem. 
Chciałbym, żeby też nie było wątpliwości, ponieważ padają tutaj takie określenia, to tak 
gwoli pewnego usystematyzowania tej dyskusji, że tylko część środowiska sportowego, 
więc ja sobie pozwolę odczytać kto podpisał ten projekt. Rozmawiałem z panem 
wiceprezesem Energetyka panem Bogdanem Kosmalskim. Mówi tak – jest pieczątka, która 
potwierdza, że to cały Energetyk jakby akceptuje, bo takie głosy słyszałem, że 
niekoniecznie, oczywiście Hermes, dodatkowo jeszcze sekcja kajakowa, Marlin Gryfino, 
Klub Strzelectwa Sportowego LOK Regalica, Klub Piłki Ręcznej w Gryfinie, czyli te 
największe można powiedzieć kluby gryfińskie, to tak gwoli usystematyzowania, żebyśmy 
się nie licytowali. Jeżeli chodzi o samą uchwałę pana burmistrza w zeszłym roku 
przegłosowaliśmy bez większej dyskusji, o ile dobrze pamiętam, jakby wszyscy byliśmy, 
sądzę, że pan burmistrz też, ufni, że właściwie dobry projekt przyjmujemy, później okazało 
się, że można pewne rzeczy tam obejść i się zrobiło małe zamieszanie, więc teraz trzeba 
pięćset razy sprawdzać zanim cos się teraz w tej kwestii przegłosuje, żeby później nie było 
mówiąc kolokwialnie „zadymy”. Panie burmistrzu, poprawka polega na tym, że 
wprowadzamy punkt 3. „Nagrody w klasyfikacji seniorów nie obejmują podziału na 
kategorie wiekowe” równocześnie są to takie dziedziny sportu, takie dyscypliny, które są 
wymienione przez Ministra Sportu. A co jeżeli zostaną zorganizowane np. mistrzostwa 
Polski weteranów w pływaniu przez Związek Pływacki. To wtedy nie mamy już jakby tego 
podziału na seniorów i ich można byłoby wtedy podciągnąć. Może nadinterpretuję, ale 
wolę się dopytać szczegółowo, żebyśmy później uniknęli takiego posądzenia, że znowu coś 
gdzieś nam umknęło. 
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn – środowisko sportowe oczekuje na 
rozstrzygnięcie w tym zakresie. W interesie środowiska sportowego jest podjęcie przez 
radę w najbliższym możliwym terminie określonej uchwały i my jako zarządzający gminą 
Gryfino przyjmiemy każdą uchwałę, którą wysoka rada przyjmie do realizacji, ale 
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chcielibyśmy, żeby ten proces legislacyjny zakończył się w miarę szybko i o to w interesie 
gryfińskiego sportu do państwa apeluję. 
Radny Marcin Para – odniosę się do tej propozycji. Tak naprawdę nie za bardzo wiem,  
w jakim trybie my nad nią mamy tutaj rozmawiać, bo to jest jakaś propozycja. Komisja 
Budżetu nie otrzymała tego dokumentu, podczas piątkowego posiedzenia członkowie 
komisji nie mogli się z tym zapoznać. To nie jest sprecyzowane, czy jest to uchwała, jest to 
nazwane propozycją. Jest nam na niej jakiś numer telefonu napisany. Nie wiem, czy to jest 
jakaś infolinia, pod którą można zadzwonić i twórcy tego dokumentu przedstawią o co tak 
naprawdę chodzi. Wcześniej radny Rafał Guga powiedział, że trzeba pewne rzeczy  
dogłębnie i dokładniej sprawdzać, więc  w mojej ocenie nie ma żadnego powodu, żebyśmy 
dzisiaj nad tą propozycją debatowali. Ja nie bardzo rozumiem kolegów ze środowiska 
sportowego nad czym się tak spieszą. To nie jest bieg na 100 metrów, gdzie akurat 
istotnym rezultatem i wynikiem jest czas, natomiast myślę, jak mamy rozmawiać  
o pewnych sprawach poważnie, to traktujmy się też poważnie. Mamy zastrzeżenia radcy 
prawnego, który mówi, że są tutaj pewne zapisy, które mogą budzić wątpliwości nadzoru. 
Nie wiemy, jakie to będą skutki finansowe, pewnie nie są to jakieś potężne kwoty, 
natomiast dla czystości sprawy i intencji dobrze by było, żeby ta propozycja się w jakiś 
sposób zmaterializowała, została przeprowadzona przez komisje, bo później okaże się, że 
my tutaj w pośpiechu stworzyliśmy jakiś paszkwil i później czyja będzie wina? Wiemy czyja 
– radnych i burmistrza. Apeluję do kolegów z części środowiska sportowego, bo zakładam, 
że te pięć czy sześć pieczątek tutaj przystawionych, to nie jest całość środowiska. Nie 
wiem, czy inni byli  zainteresowani, czy też nie, natomiast dobrze by było, żeby do dyskusji 
ich wciągnąć, z nimi porozmawiać. Jak nie będą zainteresowani, to wtedy można to 
przedstawić jako propozycję całego środowiska, natomiast wydaje mi się, że chyba na 
dzień dzisiejszy się to nie odbyło, także ja nie bardzo rozumiem w jakim kontekście 
mielibyśmy na ten temat rozmawiać. Myślę, że to co powiedział tutaj też Marek Sanecki, 
mamy poprawkę, która przygotował burmistrz, przegłosujmy projekt uchwały. Jeżeli 
pojawią się propozycje i ta propozycja będzie w dalszym ciągu aktualna, będą komisje, 
mamy sesję. W tamtym miesiącu wycofaliśmy projekt uchwały, który dzisiaj ponownie 
procedujemy, nie było jakiegoś wielkiego z tym problemu, zamieszania, a dzisiaj na chwilę 
przed sesją, ja to dostałem na maila, koledzy z komisji pewnie też, dzisiaj w formie 
pisemnej, na kilka minut przed sesją, więc naprawdę traktujmy się poważnie, jeżeli chcemy 
rozmawiać o pieniądzach, to musimy to zrobić w sposób rzetelny. Natomiast taka moja 
dygresja i uwaga odnośnie tego regulaminu – naprawdę mimo tego, że wiele lat 
uprawiałem sport i w tym sporcie byłem gdzieś zaangażowany, to widzę taki niebezpieczny 
trend w naszym środowisku sportowym, że jednak tak trochę wyciągają prezesi klubów 
sportowych te rączki po te pieniądze. Tak naprawdę wydaje mi się, że gmina Gryfino łoży 
naprawdę poważne środki, szykujemy się do dwóch inwestycji i czasem trzeba pomyśleć 
dogłębnie niż się pewne ruchy wykona. Wydaje mi się, że działacze klubów sportowych  
w gminie Gryfino nie mogą narzekać na ilość pieniądza, który płynie w ich kierunku. 
Naprawdę rozważmy to spokojnie, nie róbmy tutaj jakiegoś wielkiego zamieszania, bo to 
jest nikomu do niczego nie potrzebne. Proszę, żeby to zostało w jakiś sposób rozegrane, 
bardziej profesjonalny i bardziej rozsądny, bo dzisiaj to wygląda tak, że jest jakaś 
„wrzutka”, która się pojawia na sesji rady miejskiej kilka minut przed sesją i my mamy na 
ten temat rozmawiać. Nie za bardzo wiem nad czym mamy rozmawiać, bo w porządku 
obrad jest projekt uchwały przygotowany przez pana burmistrza, a to jest dla mnie jakimś 
dokumentem poglądowym, z którym mogę się zapoznać, jakoś specjalnie nie mam zamiaru 
się do merytoryki zagłębiać. 
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Namieciński – wzmocnię głos pana przewodniczącego 
Pary. W piątek odbyła się Komisja Budżetu i tego pisma części klubów sportowych, 
środowiska sportowego niestety nie dostaliśmy. Jesteśmy postawieni w takiej sytuacji, że 
nagle to pismo pojawiło się w tygodniu. Natomiast, szanowni radni, panie burmistrzu, my 
tutaj się nie samobiczujmy, bo jako rada miejska podnieśliśmy znacznie wydatki na sport  



 13

z kwoty 700.000 zł na 1.100.000 zł. Po drugie w perspektywie czeka nas budowa, czy 
rozbudowa stadionu, czeka nas budowa hali i o tym nie zapominajmy. Każdy z klubów 
dostał większe pieniądze i to są fakty, natomiast nie zapominajmy o jednej rzeczy – 
reprezentujemy nie tylko naszych mieszkańców ze środowiska sportowego, tylko 
reprezentujemy mieszkańców z całej gminy. Z resztą dzisiaj nawet przykład interpelacji, 
które składamy. Potrzeby są dosyć duże i my musimy w jakiś rozsądny sposób  
i profesjonalny się zachować. Nie samym sportem nasi mieszkańcy żyją. Są różne potrzeby. 
Są potrzeby na terenie gminy, są potrzeby na terenie miejscowości wiejskich i drodzy 
państwo na tym się skupmy. Jest konsensus, jest przygotowany projekt uchwały, w mojej 
ocenie osiągnięto jakieś porozumienie i ja akurat będę głosowała za tym projektem 
uchwały przedstawionym przez burmistrza i naprawdę drodzy państwo, my skupiamy się 
nad sprawami drobnymi, natomiast spójrzmy takim szerokim spojrzeniem na całą gminę. 
Nie mamy tylko sportu, mamy jeszcze inne dziedziny w gminie Gryfino. 
Radny Zbigniew Kozakiewicz – ja w sprawie formalnej, ponieważ spotkanie przedstawicieli 
klubów sportowych odbyło się i dziękuję panu burmistrzowi, że wysłał zawiadomienie dla 
36 osób, czy klubów sportowych. W sumie duża część wzięła w nim udział i te podpisy nad 
propozycją zmiany są głownie osób, trenerów, którzy uczestniczyli w tym spotkaniu, była 
część radnych, były w większości chyba kluby sportowe i teraz nie róbmy debaty na temat 
sportu, bo nie mamy na to czasu, a my mamy podjąć tylko decyzję, czy odrzucamy 
uchwałę, czy też nie, czy możliwość jest wycofania tej uchwały i procedujmy dalej. Jeżeli 
uchwała nie zostanie odrzucona, to konkretnie głosujmy nad uchwałą i nie ma co teraz 
robić debaty na temat sportu. Przedstawiciele klubów do poniedziałku – 19 lutego mogli 
wnosić swoje poprawki albo uwagi do obecnej uchwały i takie propozycje wpłynęły. Czy 
one będą odzwierciedlone w nowej uchwale, czy też nie, to w głosowaniu damy swoją 
decyzję. 
Radny Rafał Guga – chciałbym tylko sprostować mojego szanownego przedmówcę pana 
radnego Kozakiewicza - 15 podmiotów sportowych, ponieważ 21 to było radnych  
i faktycznie część przybyła, część nie, nie wiadomo z jakiego powodu, nie chcę tutaj 
wchodzić w to. Wypowiedź kilku radnych była taka, że są jeszcze inne rzeczy w gminie itd. 
inwestycje, które mogą być zakłócone. Pan burmistrz mówi, że obracamy się w kwocie 
14.000 zł i słuchając tych głosów, to odnoszę wrażenie, że ta kwota 14.000 zł mogłaby 
zakłócić te inwestycje budowę stadionu, hali, to trochę się dziwię. Żeby być też 
precyzyjnym bo odniosłem też takie mylne wrażenie, bo byłem na tym spotkaniu, ja 
rozumiem, że kluby sportowe otrzymały pewien termin – do 19 lutego, żeby złożyć to 
pismo, ta propozycja była w ogóle na stole na tym spotkaniu, później się dowiaduję, że w 
piątek komisja budżetowa tego projektu nie miała, ale też rewizyjna prawdopodobnie nie 
miała z tego co słyszę i powiem szczerze jestem trochę zdziwiony i mam pytanie – czy 
faktycznie te kluby sportowe, to pismo z tymi pieczęciami dotrzymały terminu i złożyły do 
19.02., a jeżeli tak to dlaczego tak późno to pismo trafiło? Szanowni państwo, wszystko 
rozumiem, ale ja nie chciałbym głosować przeciwko propozycjom wypływającym ze 
środowiska sportowego. To są ludzie, którzy na co dzień się tym zajmują i oni doskonale 
wiedzą co, jak i gdzie. 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński - odpowiedź na te pytania, 
które pan radny Guga przedstawia są proste. Część środowiska sportowego w sposób 
bezapelacyjny uważa, że propozycja pana burmistrza jest słuszna i nie widzi potrzeby, żeby 
demontować system, który został przez to samo środowisko sportowe stworzony. 
Doceniają też fakt spuentowania pewnych wydarzeń, które miały miejsce w przeszłości  
i nie chcą demontowania tego systemu, który z tą małą modyfikacją będzie kontynuował  
w sumie rozsądną politykę. Sprostuję także pewną informację, która tutaj padła. 14.000 zł 
to jest przedmiot zainteresowania tego projektu uchwały, czyli mówimy o 14.000 zł, które 
zostały wydane mniej więcej na sportowców weteranów, pozostałe środki w tym zakresie 
zostały przyznane na sportowców, którzy są czynni, biorą udział we współzawodnictwie  
i zmiana dotyczy kwoty, która wynosi 14.000 zł, czyli tak naprawdę mniej niż jednej trzeciej 
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procenta ogólnych wydatków na sport. Pan burmistrz to powiedział, ja także w stu 
procentach się z tą opinią zgadzam. Nie będziemy komentowali propozycji zgłaszanych 
przez część środowiska sportowego. Informujemy państwa, że jako przygotowujący projekt 
uchwały mając stały kontakt ze stowarzyszeniami mamy informacje, że ta część,  
a przynajmniej niektóre kluby sportowe, które nie podpisały się pod tym projektem 
uważają, że propozycja pana burmistrza jest dobra i jest wystarczająca. Wyraził to przed 
chwilą także pan Marek Sanecki, ale mogę powiedzieć śmiało, bo jestem po rozmowie  
z panem prezesem Grota Gardno, że w pełni akceptuje propozycję zgłaszaną przez pana 
burmistrza. Proszę nie wyciągać też pochopnych wniosków. Dyskusja była dobra, jest 
złożona propozycja, burmistrz złożył pewną deklarację, że przedłoży państwu wszystkie 
skonkretyzowane propozycje, a państwo w swojej mądrości rozpatrzycie i nasz wniosek  
i nasz projekt i ewentualne propozycje wypływające z części środowiska sportowego, daj 
panie Boże w przyszłości z całości środowiska sportowego. My wyszliśmy z założenia, że 
jeśli obowiązujące prawo jest konsumpcją ustalenia, które było w przeszłości, to 
modyfikujemy tylko to, co okazało się wadliwe i zamyka się kwotą 14.000 zł, czyli mniej niż 
jedną trzecią procenta ogólnych wydatków na sport. Czekamy na rozstrzygnięcie w tej 
sprawie, czeka także na to środowisko sportowe. Liczymy na państwa mądrość w tym 
zakresie. 
Radny Marcin Para -  z moich wyliczeń wynika, że sześć to nie jest większość z piętnastu, 
może mam jakieś inne wyliczenia, natomiast kwestia jest tego typu, że tutaj nie chodzi  
o pieniądze, tu chodzi o pewien sposób procedowania i traktowania się w sposób 
poważny. Ja nie rozumiem pośpiechu środowiska sportowego, które przygotowało jakąś 
propozycję. Trzeba to było przeprowadzić w sposób taki, jak stanowi obyczaj, 
przeprowadzić to przez komisje, przeprowadzić jakąś dyskusję i tu nie chodzi o to, czy rada 
miejska chce dać więcej tych pieniędzy na nagrody sportowe, czy też nie, bo to są kwoty 
nie jakieś znaczące, ale jednak są to pieniądze publiczne i należy się nad nimi pochylić 
rozsądnie i rozważnie. Z resztą sam kolega Guga mówił wcześniej, że trzeba oglądać kilka, 
a niektóre dokumenty pięćset razy, żeby podjąć decyzję, a dzisiaj chce od razu na ten 
temat rozmawiać, natomiast kwestia jest tego typu, że tu nie chodzi o to, czy my chcemy 
dać te pieniądze, czy nie, tylko o sposób załatwienia sprawy i myślę, że to jest kluczowa 
sprawa. 
Radny Czesław Skonecki – z uwagi na to, że byłem obecny na tym spotkaniu ze 
środowiskiem sportowców chciałbym zająć też stanowisko w tym temacie. Wysłuchując 
przedmów przedstawicieli środowiska sportowego odczułem, że faktycznie w tym 
środowisku jest konflikt. Odczuć można było to w kontrowersji wypowiedzi pana 
Saneckiego, który po zapoznaniu się z propozycją złożoną przez Klub „Hermes” i Klub Piłki 
Ręcznej określił to, że ta propozycja zrobiona jest „pod siebie”, inne osoby potwierdzały 
to, że to jest właściwe, dopiero później była taka sugestia pana radnego Kozakiewicza, że 
przyszły zaproszenia, wynikało, że każdy z zaproszonych powinien swoją propozycję 
przedłożyć i  faktycznie tylko jedna ta propozycja w formie pisemnej była złożona, którą na 
dzień dzisiejszy inne kluby sportowe zaakceptowały swoim podpisem. Wiadoma rzecz, że 
tam gdzie chodzi o pieniądze trzeba z rozwagą podejść do tematu. Chciałoby się wszystkim 
dać. Jak się ma, to się da na pewno, ale też była taka sugestia środowiska sportowego, że 
w tych propozycjach pewne określenia są na pewno nie w pełni zrozumiałe dla wszystkich 
radnych, dlatego też właściwym byłoby, żeby środowisko sportowe uczestniczyło  
w posiedzeniach komisji i ewentualnie doprecyzowało pewne określenia wynikające z tych 
propozycji. Niestety jeżeli chodzi o posiedzenia komisji żaden z przedstawicieli nie był 
obecny, nie wiem, czy byli zaproszeni, czy ewentualnie nie wiedzieli o tym. Jeżeli chodzi o 
obecność tych właśnie środowisk sportowych na komisjach, to pewno byłoby dobrze, żeby 
ewentualnie te aluzje, które miałyby być niezrozumiałe w pełni dla niektórych, były 
wyjaśnione. Bardzo wyraźnie pan burmistrz Nikitiński określił ten termin, żeby środowiska 
przedłożyły do 19.02. swoje propozycje, do których ewentualnie się odniesiemy dzisiaj 
ewentualnie w tym dokumencie, w tej uchwale. Komisja Rewizyjnie faktycznie obradując 
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nie miała tego dokumentu, a dowiedziałem się, że ten dokument został złożony wcześniej  
i powinniśmy mieć już na komisji. Faktycznie nie procedowaliśmy nad tym dokumentem 
dlatego też komisja przyjęła uchwałę jako dobrą, a Komisja Bezpieczeństwa była za 
wycofaniem tego, gdyż tego dokumentu, tych propozycji w ogóle nie posiadaliśmy. Zgoda 
buduje, szanowni państwo. Sądzę, że jak w tym środowisku sami się nie pogodzą ci 
przedstawiciele to, powinni wiedzieć, czego chcą i spójnym jednym głosem wypowiadać 
się. 
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Namieciński – my, jako rada musimy znaleźć złoty 
środek. Sytuacja wygląda tak, że z jednej strony mamy propozycję, czy projekt uchwały 
pana burmistrza. Pan Marek Sanecki powiedział, że to jest taka uchwała, można 
powiedzieć osiągająca kompromis pomiędzy środowiskiem sportowym. Z drugiej strony 
mamy propozycję części środowisk sportowych, która wpłynęła do rady. Abstrahując jeżeli 
nawet byśmy przyjęli tę propozycję części środowisk sportowych, to za chwilę może się 
okazać, za jakiś miesiąc czasu, że będziemy mieli kolejną propozycję tej części środowisk, 
która akurat pod tą propozycją się nie podpisała i sami sobie tutaj zrobimy taką małą 
„wojenkę”. W związku z powyższym uważam, że jeżeli jest osiągnięty kompromis  
w projekcie uchwały przedstawionym przez pana burmistrza, to powinniśmy go 
przegłosować, bo my nie mamy żadnej pewności, że za chwilę druga część tych środowisk 
sportowych nie złoży jakieś kontrpropozycji i przez długi okres czasu rada miejska będzie 
się zmagała z jedną, czy z drugą propozycją. Odbyło się spotkanie, przybyli 
przedstawiciele, ustalono określone ramy, te ramy się znalazły w projekcie uchwały i tyle  
w tej kwestii. 
Radny Rafał Guga – no właśnie – tutaj mówię do mojego szanownego przedmówcy pana 
przewodniczącego Tomasza Namiecińskiego, o to chodzi, żeby był kompromis, żeby nie 
było iluś propozycji, żeby to środowisko się dogadało i tylko o to chodzi, bo wcześniej pan 
radny Para mi zarzucił pewne rzeczy, których nie wypowiedziałem. Ja nie powiedziałem tak 
naprawdę co chcę, to jest pewna nadinterpretacja z pana strony, z resztą nie pierwszy raz 
skierowana wobec mnie. Ja powiedziałem czego bym nie chciał. Nie chciałbym głosować 
przeciwko środowisku sportowemu, a ja wcale nie odnosiłem się, którą propozycje 
popieram, czy nie popieram, której jestem przeciwny. Po prostu chciałbym, żeby było jak 
najbardziej zaspokojone jak się tylko da. Wracając do zadań z matematyki panie radny, 
skoro dla pana sześć nie jest większością z piętnastu, ale rozumiem, że dwa z piętnastu 
jest dla pana większością, bo jest tak naprawdę Pan Marek Sanecki, czyli Delf i pan 
burmistrz jeszcze wymienił Grot, czyli te kluby, które wypowiedziały się, że nie chcą. Dla 
mnie jednak sześć jest trochę bliżej piętnastu, niż dwa. Natomiast ja panie burmistrzu 
jeszcze nie uzyskałem odpowiedzi, czy ta propozycja części środowisk sportowych 
wpłynęła w terminie, czyli do 19.02., który to termin był wyznaczony, umówiony na tym 
spotkaniu. 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński – szanowni państwo, ja mam 
taką prośbę, myślę, że też wyrażę ja w imieniu całego środowiska sportowego. Staramy się 
to środowisko traktować z powagą i atencją. Złożyliśmy konkretny projekt uchwały, który 
był w przeszłości wypracowany przez to środowisko sportowe i został teraz uzupełniony  
o zmianę, która ma zapobiec pewnym nieprawidłowościom, które też obiektywnie 
zauważyliśmy przy pomocy czy to środowiska opinii publicznej, czy też wyrażonych przez 
Radę Miejską w Gryfinie. Natomiast szanowni państwo, w imieniu tego środowiska 
sportowego, którego czuję się częścią, jeśli macie państwo inną, rozsądną, znajdującą 
oparcie w środowisku sportowym propozycję, to ją złóżcie w sposób sformalizowany  
i przyjmijcie jako prawo miejscowe. O to poprosiłem w swojej pierwszej wypowiedzi, o to 
proszę także w tej wypowiedzi. Na tym polega proces legislacyjny, że jeśli nie zgadza się  
z projektem składanym przez kogokolwiek, czy grupę radnych, a wystarczy trzech radnych, 
żeby złożyć projekt uchwały, czy przez komisje, czy też w trybie uchwały obywatelskiej, to 
proszę o to, żeby z powagą, atencją i szacunkiem dla naszego czasu i spraw, które na nas 
czekają przedłożyć propozycję, która albo znajdzie większość w radzie albo jej nie znajdzie. 
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Bardzo proszę też panią przewodniczącą o to, żeby oczywiście nie ograniczając w żaden 
sposób dyskusji, bo to też nie o to chodzi, uznać jednak za fakt, że pełnoprawnym 
dokumentem, który może być procedowany przez Radę Miejską w Gryfinie w trybie 
przyjęcia prawa miejscowego jest projekt złożony przez burmistrza. Ja to także muszę 
powiedzieć, bo może nie jest to popularne co za chwilę powiem, szanowni państwo, 
bierzcie przykład z tych wszystkich zacnych obywateli gminy Gryfino, którzy nie szczędzą 
swojego prywatnego grosza dla środowisk sportowych i potrafią z prywatnej kieszeni 
wyłożyć więcej niż 14.000 zł i można to zrobić na wiele sposobów. Ten, który 
przedstawiamy jest jednym z tych sposobów, gdzie gmina honoruje sportowców, ale 
przecież nic nie stoi na przeszkodzie żadnemu z nas, żeby honorować tych, których chcemy 
uhonorować. Robią tak ludzie na terenie gminy Gryfino. Nie ma w tym zakresie żadnego 
zakazu, można rozszerzać tę formę pomocy w sposób dowolny i każdy może to zrobić. 
Podkreślę raz jeszcze - złożyliśmy konkretny, sformalizowany projekt uchwały. Jest to 
jedyny dokument, który ma rangę projektu uchwały. Jeśli wysoka rada ma inny dokument, 
który chciałaby poddać pod głosowanie to prosimy, przegłosujcie to. Jeśli będzie to 
brzmienie inne niż nasza propozycja ani pan burmistrz, ani ja się na to nie obrazimy. 
Będzie to obowiązujące prawo miejscowe, na które czeka środowisko sportowe. 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk - panie burmistrzu, jesteśmy w punkcie „dyskusja” 
nad projektem, który został przygotowany przez pana burmistrza. To tak w odpowiedzi. 
Radny Marcin Para – ad vocem do wypowiedzi radnego Rafała Gugi, ale obiecuję, że 
naprawdę ostatni raz, mogę nawet wnieść o samoukaranie jak trzeba będzie. To kolega 
nadinterpretuje moją wypowiedź, bo ja nigdzie nie stwierdziłem, że dwa z piętnastu to jest 
większość, licząc Marka Saneckiego i jakiś jeszcze inny klub, co oczywiście nie zmienia 
faktu, że w dalszym ciągu sześć to nie jest większość z piętnastu. 
Radny Zenon Trzepacz -  temat jest poważny, ale z zażenowaniem już od pewnego czasu 
przysłuchuję się tej dyskusji, bo panowie się tutaj pouczacie, jaka liczba jest większa, jaka 
liczba jest mniejsza i proponuje żebyście się w tym szaleństwie opamiętali, bo tutaj pan 
burmistrz powiedział przed chwilą, że są ważniejsze. Ja nie mówię, że to nie jest ważny 
problem dla mieszkańców gminy Gryfino. On jest ważny, ale są ważniejsze rzeczy. Panowie, 
trochę więcej szacunku, bo was nie jest dwóch, czy trzech, ale jest jeszcze 21 osób, 
radnych, goście, którzy muszą wysłuchiwać, przepraszam bardzo, powiem mocno, ale 
czasami to są dyrdymały. Wy się nie słyszycie, wy się upajacie swoją elokwencją, ale nie 
wszystkim ta wasza elokwencja odpowiada. Panie burmistrzu Pawle Nikitiński, ja panu 
dziękuje bardzo, bo pan mnie przekonał. Pan mnie przekonał swoimi argumentami i ja 
zagłosuję przeciwko wnioskowi Komisji Spraw Społecznych, jednocześnie zagłosuję za 
przyjęciem propozycji pana burmistrza. Apeluję o rozsądek, szanujmy siebie i naszych 
gości. 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk – mamy przygotowany projekt uchwały 
uzgodniony z całym środowiskiem sportowców, poprawiony o uwagi, które w międzyczasie 
wpływały jeśli chodzi o regulamin i mamy wnioski złożone przez część środowiska 
sportowego. Byłam również na tym spotkaniu ze sportowcami. Tam pan burmistrz 
poinformował wszystkich o tym, że kluby sportowe, które zechcą złożyć wnioski mogą to 
uczynić, te wnioski zostaną przekazane radnym, po oczywiście wcześniejszym 
zaopiniowaniu przez pana mecenasa i burmistrz ze swojego słowa się wywiązał. Wszyscy 
radni otrzymali te wnioski, złożone przez część środowiska sportowego. Na części komisji 
były te wnioski, na części nie. Komisja Spraw Społecznych w związku z tym zgłosiła wniosek 
o wycofanie projektu z porządku obrad. Poddam ten wniosek pod głosowanie, bo  
w zależności od woli państwa radnych będziemy glosować albo projekt zgłoszony przez 
pana burmistrza albo w późniejszym terminie projekt, który wpłynie do rady. Innego 
projektu nie mamy na dzień dzisiejszy. 
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Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie wniosek Komisji Spraw 
Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego o wycofanie druku nr 7/XLIV z porządku obrad. 
Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem ww. wniosku. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 20 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 20 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 6 radnych, przy 
14 głosach przeciwnych. Głosów wstrzymujących się nie było. 
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że wniosek został odrzucony.  
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 19. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały  
w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/175/16 z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie zasad 
przyznawania i wysokości nagród przyznawanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino 
dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym 
lub krajowym – DRUK NR 7/XLIV. 
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  
15 radnych, przy 1 głosie przeciwnym i 4 głosach wstrzymujących się.  
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że uchwała została podjęta.  
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 20. 
UCHWAŁA NR XLIV/451/18 stanowi załącznik nr 21. 
 
Ad. XI. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy 
Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego w roku 2018 – DRUK NR 8/XLIV. 
 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji rady do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji stanowią załącznik nr 7 do protokołu. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję.  
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński – wypowiedź nieczytelna 
(nieudzielona do mikrofonu). 
Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Grzegorz Jastrowicz - chcielibyśmy 
wnieść o sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej. W załączniku do uchwały w § 9  
w punkcie 2) W dziedzinie kultury fizycznej w szczególności: lit. a) chcielibyśmy, żeby 
brzmiał: „wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży”. 
Poprzednio było bez „i”. Proszę o uwzględnienie tej poprawki. 
Radny Jacek Kawka – chciałbym zgłosić podobną uwagę o charakterze redakcyjnym w § 12 
jest zapis liczby, która jest pewną niekonsekwencją, bo albo stosuje się spację pomiędzy 
poszczególnymi cyframi albo kropki, a tutaj po jedynce albo powinna być kropka, albo po 
pierwszych od lewej trzech zerach powinna być spacja, żeby było wiadomo, że chodzi  
o liczbę milion. W tej chwili to wygląda na tysiąc z trzema miejscami dokładności, także tu 
może być pewien problem. 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk - panie burmistrzu, czy to również w ramach 
autopoprawki zostanie uwzględnione, czy mamy glosować ten wniosek? Chodzi o kropkę 
przy zapisie milion złotych między zerami. 
Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Grzegorz Jastrowicz - żeby wszystkie 
wątpliwości rozwiać 1.000.000. Chodzi o milion złotych. 
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Namieciński - ale, żeby tej kropki nie było. 
Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Grzegorz Jastrowicz - dobrze. 
1000000,00. Jeden milion złotych. 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński – bardzo dziękujemy za ten 
głos. Czasami błędy redakcyjne się zdarzają. Wiemy, jaka jest intencja. Chodzi o milion 
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złotych. Sądzę, że wysoka rada ma pełną tego świadomość, ale traktujemy też ten wniosek, 
który został złożony jako naszą autopoprawkę tak, żeby dokument nie pozostawiał 
żadnych wątpliwości. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały  
w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  
w roku 2018 – DRUK NR 8/XLIV wraz z autopoprawkami. 
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 22. 
UCHWAŁA NR XLIV/452/18 stanowi załącznik nr 23. 
  
Ad. XII. Rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia prawa – DRUK NR 9/XLIV 
 
Wezwanie Zarządu Powiatu do usunięcia naruszenia prawa Uchwałą Nr XX/175/12 Rady 
Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębach Wełtyń, Gardno, 
Chwarstnica, Wirów, Wełtyń II – Jezioro Wełtyń – załącznik nr 24. 
 
Radni na sesji otrzymali projekt uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie odmowy 
uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa. 
 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji rady do wezwania. 
Stanowiska komisji stanowią załącznik nr 7 do protokołu. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał w niej głosu. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały  
Komisji Rewizyjnej w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia 
prawa. 
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 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
16 radnych, przy 1 głosie przeciwnym i 1 głosie wstrzymującym się 
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że uchwała została podjęta.  
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 25. 
UCHWAŁA NR XLIV/453/18 stanowi załącznik nr 26. 
 
Ad. XIII. 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 27 do protokołu. 
 
Zapytać czy radni zgłaszają uwagi i zapytania do informacji. 
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Namieciński – jesteśmy akurat po głosowaniu, 
natomiast pani przewodnicząca powiedziała, że komisje nie uwzględniły wezwania. Tak, 
nie uwzględniły z tego względu, że my po prostu mieliśmy tylko pisma, nie mieliśmy 
przygotowanego projektu uchwały akurat na Komisji Budżetu i pewnie było tak na 



 19

pozostałych komisjach. To w ramach wyjaśnienia, żeby nie było, że my nie pracujemy jako 
komisja. 
 
Ad. XIV.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. III. 
 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński – pozwolimy sobie 
odpowiedzieć na część interpelacji, zwłaszcza tę część, która znalazła już odpowiedzi, ale 
powtórzymy te odpowiedzi. Jeśli dostrzega się taką potrzebę, żeby jednak mimo wszystko 
to, co zostanie wypowiedziane sformalizować i przelać na papier, to oczywiście to zrobimy, 
nie ma żadnego problemu. Gryfiński Informator Samorządowy – informowałem o tym, 
padła taka interpelacja, odpowiedziałem na sesji w sposób jasny. Redaktor naczelny, skład 
redakcyjny, nakład i inne tego typu rzeczy, podawane są po rejestracji tytułu, co odbywa 
się wraz z pierwszym numerem. Tak stanowi prawo prasowe. 
Interpelacja nr 2 - nabór na stanowisko urzędnicze dotyczące spraw komunikacji. Na 
pytanie jaki wynik ma nabór w przypadku, kiedy nie dokonuje się takiego wyboru 
odpowiedź nie może być inna niż taka, że nie dokonano wyboru i nie będziemy tutaj 
szukali żadnej innej odpowiedzi, bo nie widzimy też okoliczności, dla której mielibyśmy 
podawać informację w innym brzmieniu. 
Bardzo niepokoi mnie też stawianie sprawy w ten sposób - i tu odpowiadam na 
interpelację nr 3 – szanowni państwo, parking przed urzędem będzie bezpłatny na czas 
załatwienia spraw urzędowych. Będzie płatny na czas prywatnego parkowania dla innych 
celów i taki jest postulat mieszkańców. Mieszkańcy oczekują, że będą mogli zaparkować 
przed urzędem, przed bankiem i spokojnie pójść załatwić swoje sprawy i proszę nie 
podawać informacji nieprawdziwej. Parking będzie bezpłatny dla załatwienia tych spraw, 
ale jeśli ktoś będzie chciał parkować tutaj przez bardzo długi czas, czyli w sprawach innych 
niż związane z załatwieniem spraw urzędowych będzie wnosił z tego tytułu opłatę i to jest 
postulat zgłaszany przez mieszkańców, którzy mają problem z zaparkowaniem przed 
budynkiem urzędu. Jeszcze raz podkreślę, parking na czas załatwienia spraw w Urzędzie 
Miasta i Gminy w Gryfinie będzie bezpłatny. Czas, który zostanie określony, będziemy o tym 
rozmawiali. Jesteśmy w procedurze wyboru, jesteśmy w procedurze, która ma ułatwić 
dostęp do urzędu, jesteśmy w procedurze, która ma ułatwić zaparkowanie w miejscu 
bezpośrednio przy instytucji publicznej. Ja mam nadzieję, że jesteśmy w stanie wokół 
spraw  oczywistych zbudować konsensus, a nie podawać jakiś nieprawdziwych informacji, 
o jakiś zwolnieniach nie wiadomo kogo itd. Szanowni państwo, podkreślamy to raz jeszcze, 
parking będzie bezpłatny na czas załatwienia spraw urzędowych i dla wszystkich na tych 
samych zasadach. 
Było pytanie pani radnej Witowskiej w sprawie dotyczącej możliwości odsłuchiwania sesji  
z dowolnym wybraniem momentu, ale jeżeli jest z tym problem, to zależy też od sprzętu, 
który pani używa. On się czasami rzeczywiście pojawia. Sprawdzimy to raz jeszcze. To jest 
błaha sprawa, którą technicznie można obsłużyć, nie zawsze z każdego sprzętu tak samo. 
Radna Jolanta Witowska - to nie jest błaha sprawa, po pierwsze…    
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński – błaha sprawa technicznie, 
pani radna. 
Radna Jolanta Witowska - ale tej opcji w ogóle nie ma. Kiedyś były dwa zapisy. 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński – bo trzeba dokonać 
pewnych zmian w swoim sprzęcie. Pokażemy taką ścieżkę dostępu, żeby to było też 
oczywiste. To jest sprawa techniczna. 
Radna Jolanta Witowska - ja poproszę na piśmie odpowiedź. 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński – pani radna Witowska 
podniosła też kwestię komunikatora na placu Barnima. Ważna bardzo sprawa, nie 
lekceważymy jej, zapraszamy do dyskusji w poprzedniej, w tej i w każdej innej sprawie, 
natomiast ja wiem, że to trudno na ten poziom przenieść dyskusję, bo ona jest mało 
medialna, mało też można też takich szybkich efektów osiągnąć, ale my przed tą dyskusją 
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nie osiągniemy, ale my to powtarzamy mimo wszystko, mimo ceny, którą za to płacimy, bo 
taka jest prawda i potrzeba mieszkańców. Szanowni państwo, będziemy naszą gminę 
budowali od fundamentów, nie od dachu, czy od okien, będziemy to robili konsekwentnie  
i będziemy zachęcali do współpracy w tym zakresie. Oczywiście, że to nie wyklucza 
możliwości reakcji w sprawach mniejszej wagi. To nie jest wykluczone, natomiast 
podnosicie państwo szereg fundamentalnych spraw, które znajdują też wyraz  
w określonych dokumentach. Najważniejsze dla nas to zbudowanie solidnych, silnych, 
mocnych fundamentów gminy Gryfino. Wyraz, który daliście państwo w uchwale 
budżetowej dotyczący dróg na terenie gminy Gryfino jest tego najlepszym przykładem. 
Poruszyła pani też kwestie, które się łączą ze sobą, czyli czystości w mieście i reakcji 
potencjalnych straży miejskiej na zachowanie części mieszkańców, bo też chcę jasno 
powiedzieć – my nie chcemy prowadzić polityki sanacyjnej wobec obywateli. Ja wiem też, 
że pani tego nie oczekuje, natomiast to są rzeczy, o których warto rozmawiać. Zapraszam 
panią, zawsze jesteśmy gotowi do rozmowy, ale w konglomeracie spraw, które prowadzimy 
i które prowadzi też straż miejska są takie, których na co dzień nie podnosimy, a które są 
bardzo istotne. Oczywiście to, co pani przed chwilą powiedziała jest ważne, trzeba się tym 
zajmować, ale wedle gradacji pewnych spraw. Jeżeli mamy w ostatnich dwóch latach także 
współudział Straży Miejskiej w Gryfinie w pomocy pogorzelcom, w tym faktycznej, realnej 
pomocy ludziom, którzy stracili swój majątek, dobytek w Daleszewie. Jeśli mamy głębokie 
zaangażowanie naszych wszystkich służb w odbudowanie spalonego dobytku w Drzeninie, 
jeśli mamy teraz kolejne zaangażowanie naszych służb, wielu służb w odbudowanie 
pogorzelców w Szczawnie, to mówiąc obiektywnie przy tym stanie osobowym nie będziemy 
realizowali wszystkiego łącznie, a także trzeba powiedzieć jasno, że na terenie gminy 
Gryfino odnotowujemy wyraźny deficyt funkcjonariuszy policji, którzy są zastępowani przez 
straż miejską w wielu dyżurach i w wielu obowiązkach. Jesteśmy też po rozmowie z panem 
komendantem w tej sprawie, który oczekuje współpracy z Radą Miejską w Gryfinie w tym 
zakresie. Myślę, że na najbliższej sesji będziemy o tym rozmawiali. 
Wniosek o przyjęcie do przedszkola, który przedstawiła pani radna Wisińska - my  
w znacznej mierze podzielamy pani pogląd, co najciekawsze, tylko, że wniosek, który 
składamy wynika z litery prawa powszechnego i nawet jeśli chcielibyśmy go mocno 
zmodyfikować, to byłoby to nie chcę powiedzieć, że zupełnie niemożliwe, bo w pewnych 
aspektach może być, ale w pewnych niestety nie. To tak jak z kryteriami naboru do 
przedszkoli, jesteśmy pod rygorem dwóch tak naprawdę kryteriów, czyli mocno 
ustawowych i tych, które ustanawia Rada Miejska w Gryfinie, tym niemniej wniosek 
przeanalizujemy raz jeszcze i postaramy się zauważyć te aspekty, które mogłyby 
doprowadzić do jego skrócenia. 
Była także interpelacja o naszą placówkę bardzo ważną, cieszącą się dużą popularnością, 
ważną dla mieszkańców gminy Gryfino, powołaną przez Radę Miejską w Gryfinie i przez 
pana burmistrza, czyli Senior +. Ja odpowiem trochę humorystycznie panie radny. Jeśli pan 
był w siedzibie Seniorze+ i pytał pan o funkcjonowanie, chwali pan też pana Tadeusza 
Wasilewskiego, cieszy nas to, że pan wysoko ocenia naszą pracę, to mógł pan także 
zapytać pana Tadeusza, dlaczego nie jest kierownikiem, ale skoro pan nie zapytał, to ja 
panu odpowiem. Nie jest kierownikiem z tego powodu, że złożył rezygnację. Pisemnie 
złożył rezygnację z pełnionej funkcji. To nie jest jakaś tajemnica. Nikogo do wyrażania 
swojej woli ani nie przymusza, ani nie nakłania, ani nie będzie wskazywał kierunków. Pan 
Tadeusz z przyczyn, których jako reprezentujący pracodawcę podać nie mogę, złożył 
rezygnację, natomiast chciał pozostać w placówce. Przychyliliśmy się do tej prośby ceniąc 
też jego dorobek i to jest cała wielka tajemnica tej sprawy. Proszę zapytać, z resztą myślę, 
że pan Tadeusz też nie będzie miał żadnych powodów tego ukrywać. Pan Tadeusz złożył 
pisemną rezygnację z funkcji. 
Radny Rafał Guga - czy dostanę pisemną odpowiedź panie burmistrzu? 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński – Włóczykij i ranga imprezy 
miejskiej i innej – szanowni państwo ja myślę, że trzeba tutaj wspólnego dorobku  
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i budowania takich płaszczyzn, gdzie możemy mówić wspólnym językiem. Ja też spotykam 
podróżników, którzy przyjeżdżają do Gryfina i oni są Gryfinem zachwyceni. Zachwyceni 
nawet przy tych deficytach, których jesteśmy świadomi, ale przecież te deficyty, zwłaszcza 
w drogownictwie nie wzięły się z przypadku, wzięły się z pewnej polityki, która 
konsekwentnie była realizowana. To była polityka zadłużania gminy, a nie polityka 
budowania gminy. Dzisiaj ta polityka się zmienia, ale czas wymyślono po to, żeby nie 
wszystko działo się naraz. Chciałem pana także poinformować, że w odróżnieniu od lat 
minionych Włóczykij jest wspierany finansowo przez gminę Gryfino i jest wspierany przez 
sponsorów, których pomagamy także do tej imprezy pozyskać, co jest zupełnym 
odwróceniem proporcji z lat, w których państwo mieliście wpływ na sprawy gminy. 
Podróżnicy i ci z którymi się kontaktujemy bardzo cieszą się z tego zaangażowania samego 
miasta, sponsorów, będą przyjeżdżali do Gryfina. Współpraca z organizatorami jest 
wzorowa, co też podkreślają na każdym kroku. Gmina ma dobrą perspektywę rozwoju, 
ustabilizowane już w tej chwili finanse i wytyczone plany na przyszłość. Proszę cieszyć się 
tą imprezą, dobrze ją promować, a te deficyty, które my także dostrzegamy zgodnie  
z planem, z harmonogramem i czasem, także usuniemy. 
Z interpelacji, które wynotowałem to wszystkie odpowiedzi, których mogłem odpowiedzieć 
w tym trybie, pozostałe zostaną udzielone pisemnie w tej części, która dotyczyła mojego 
pionu. Oddaje głos panu burmistrzowi Milerowi. 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Tomasz Miler - ja również krótko o Włóczykiju, 
bo nie mogę tego przemilczeć jako osoba obecna tam przez ostatnich kilka dni i ktoś, kto 
odbył wiele rozmów z gośćmi naszego miasta. Oni też tak jak my widzimy kostkę 
zapadniętą w jednym miejscu, ale są pełni podziwu dla tego, jak wiele dróg udało nam się 
w ostatnich trzech latach przebudować, bo z perspektywy kogoś, kto przyjeżdża tutaj raz 
do roku zmiana jest zasadnicza i bardzo duża. 
Odnośnie innych pana interpelacji dotyczących jakości powietrza to jest temat bardzo 
popularny u nas w Polsce. Na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska 
mamy bieżący monitoring. Stacje pomiarowe co prawda nie są zlokalizowane u nas  
w gminie, tylko na terenie Szczecina i Widuchowej, ale łatwo ocenić stan powietrza także  
u nas, wyrywkowe badania zdarzają się. Muszę pana uspokoić, teraz przez komórkę 
sprawdziłem jesteśmy wielokrotnie poniżej poziomów, które są uznawane za 
niebezpieczne. Chciałbym także podkreślić, że jako gmina robimy bardzo wiele w ostatnim 
czasie, żeby ta jakość powietrza się poprawiła, choćby wprowadzamy teraz program dopłat 
dla tych, którzy zdecydują się na bardziej ekologiczne źródła ogrzewania swoich domów. 
Mamy nadzieję z panem burmistrzem, że ten program będzie kontynuowany i przyniesie 
wymierne korzyści. Trzeba podkreślić także proces termomodernizacji zarówno placówki 
oświatowej, w której pan pracuje, co się przyczyni do zmniejszenia ilości energii zużywanej. 
Ostatnio pozyskaliśmy prawie milion złotych na termomodernizację budynku przy moście 
ul. Piastów 23, gdzie będzie wymiana źródła ciepła i właśnie to, co pan powiedział, czyli 
podpięcie do sieci miejskiej zakładamy. Zyskamy zarówno zmianę estetyki, jak i tą 
zasadniczą zmianę w zakresie ogrzewania także myślę, że tutaj jest się czym pochwalić. 
Odnośnie ul. 11 Listopada i dojazdu do Szkoły Podstawowej nr 2 powiedział pan, że  
w dziesięć minut ten problem można rozwiązać i jest jakiś konflikt. Ja żadnego konfliktu 
nie widzę. Jeżeli tylko uda nam się porozumieć, a nasze stanowisko jest jasne, za tę 
służebność możemy wnieść opłatę tak jak z resztą spółdzielnia wnosi opłatę na naszą 
rzecz. Ostatnio składaliśmy służebność w okolicy ul. Łużyckiej i Powiatowego Urzędu Pracy. 
Nie będzie żadnego problemu, jesteśmy do tych rozmów otwarci i przygotowani. Ja  
z panem prezesem Wardą o tym rozmawiałem mówiąc, że wypracujemy jednolity 
mechanizm i będziemy go stosować w obydwie strony, natomiast wydaje mi się, że tutaj 
ewentualne oczekiwania idą w inną stronę – abyśmy jako gmina dopłacali do remontu 
substancji spółdzielni. W tych artykułach prasowych pan prezes dość jasno wyraził, tutaj 
nasze zdania są inne, bo ja uważam, że o ile np. na tej drodze dojazdowej do SP2 
rzeczywiście jest wydatek spółdzielni, to po drugiej stronie tych samych bloków my 
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projektując drogę, projektujemy także miejsca postojowe, bo tam z kolei granice są 
dosunięte do pasa drogowego i na tych inwestycjach ci mieszkańcy skorzystają. Mam 
nadzieję, że do tych zapowiedzi, które pan prezes formułuje, ustawienia jakiś szlabanów, 
barierek, wygrodzeń nie dojdzie, bo uważam, że to byłoby największe wywołanie konfliktu, 
niepotrzebnego na Górnym Tarasie. Byłoby to działanie na szkodę spółdzielni. Mam 
nadzieję, że tak się nie stanie. Mam nadzieję, że w sprawie służebności dojdzie do 
porozumienia w 10 minut, nie wiem, czy ten czas tak krótki jest potrzebny, bo chciałem 
przypomnieć, że przez ostatnie trzy kadencje to pan był przewodniczącym klubu radnych 
BBS. Ówczesny pan burmistrz, pan prezes Warda z tego co pamiętam także był członkiem 
tego ugrupowania. Jakoś przez 12 lat się nie znalazło 10 minut, żeby to rozwiązać. 
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn – ja się ogromnie cieszę z wniosku 
zgłoszonego przez pana radnego Rafała Gugę o wykorzystywaniu Dolnej Odry i ciepłociągu 
do celów miejskich i strasznie żałuję, że wtedy, kiedy z burmistrzem Nikitińskim  
w poprzednich kadencjach prosiliśmy o to, żeby chociażby na nabrzeżu podłączyć 
budowane tam budynki pod tą sieci zastosowano rozwiązania typu ogrzewania gazowe, 
typu pompa cieplna, a budynek, który się znajduje, zamieszkały przez mieszkańców Gryfina 
nie został podłączony do sieci gazowniczej. My teraz te wszystkie braki i mankamenty 
będziemy na bieżąco usuwać. Co więcej, wielce szanowny panie radny 30.000 zł jakie rada 
uchwaliła na wsparcie wymiany instalacji wpływających negatywnie na środowisko 
będziemy prosić wysoka radę, żeby zwiększyć te kwotę do kwoty odpowiadającej złożonym 
wnioskom. Także środowisko będzie się w gminie Gryfino cały czas poprawiać,  
a współpraca z Dolną Odrą w zakresie wykorzystania ciepłociągu jest na bardzo wysokim 
poziomie i cieszę się, bo były takie czasy w tym zakresie pojawiały się różnego rodzaju 
poglądy jak choćby uniemożliwienie Lagunie prowadzenia działalności w okresie kiedy 
miała największe możliwości.  
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk - pan radny Jacek Kawka i pani Radna Jolanta 
Witowska… Ja chciałabym tylko zapytać w jakim trybie państwo chcą zabrać głos, bo 
jesteśmy w punkcie odpowiedzi na interpelacje?  
Radny Jacek Kawka – ja w trybie odpowiedzi na interpelacje. Mam prośbę. Proszę 
odsłuchać sobie moją wypowiedź co do interpelacji i ewentualnie odczytać protokół. 
Proszę o szczegółową odpowiedź pisemną na moje interpelacje.   
Radna Jolanta Witowska – panie burmistrzu, ja odniosę się do pańskich odpowiedzi.  
W ogóle to poproszę o odpowiedź na moje interpelacje na piśmie, ale odniosę się w tej 
chwili na świeżo. Podjęłam się tego arcyważnego, arcytrudnego zadania w głębokiej 
wierze, że można, a przede wszystkim należy zadbać o przestrzeń miejską, o równe 
traktowanie obywateli, o prawo do życia w czystym i bezpiecznym mieście. Nie dla lansu, 
nie dla własnych korzyści, chociaż częściowo też, bo chce żyć w takim mieście, ale 
wizerunkowo, ale to co nam grozi ze strony przebywania w takiej przestrzeni jest po prostu 
wielkim zagrożeniem i na to nie ma zgody. Nie ma zgody na zawłaszczanie przestrzeni 
przez ignorantów, nie ma zgody na różne traktowanie obywateli, bo jednych się toleruje za 
takie zachowanie, a ci, którzy się dopominają normalności, czystej przestrzeni są 
niezauważani. Proszę się nie uśmiechać panie burmistrzu, bo ja mówię o sprawach 
ważnych. Mówiłam to też wielokrotnie u pana w gabinecie. Niestety nie było reakcji, 
dlatego stąd moje takie już dzisiaj wystąpienie. Nie ma zgody na to, żeby służby, których 
statutowym obowiązkiem jest przestrzeganie, kontrolowanie obywateli, żeby było czysto  
i bezpiecznie nie robiły tego. Tłumaczy pan problemami, katastrofami, proszę tego nie 
przywoływać, nikt ich nie kwestionuje, ale one nie są ani codziennie, ani co miesiąc. Ja się 
nie dopominam o nic nadzwyczajnego. Ja tylko chcę aby tak, jak kiedyś, bo się zdarzyło  
w naszej współpracy, co wymieniłam, służby porządkowe były z nami na patrolach, były 
także to patrole mieszane z policją. Mieszkańcy, którzy mieli świadomość, że mogą być  
w każdej chwili skontrolowani, byli pouczani, otrzymywali ulotki, woreczek. Ci mieszkańcy 
mieli świadomość, że to się może zdarzyć i mieli się na baczności. Brak reakcji jest 
przyzwoleniem. Nie ma zgody na takie przyzwolenie i proszę nie mówić, że straż jest tak 
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bardzo zajęta. Chodzi o działanie raz na trzy tygodnie, żeby się pojawili raz tu, raz tam. 
Przykłady są w naszych samorządach w Polsce, że sprawę da się rozwiązać, tylko trzeba 
chęci. Panie burmistrzu, pan mi mówi, że ja pewno nie jestem zwolenniczką takiego 
właśnie sankcjonowania złych zachowań, karania. Nie, ja uważam, że czas na edukację -  
sześć lat to jest wystarczający czas i kto faktycznie jest odpowiedzialny, kto jest świadomy 
zagrożeń jakie z tego wynikają, każdych zagrożeń: prawnych, zdrowotnych itd. nawet takich 
dotyczących złych relacji z sąsiadami, bo to też jest problem, każdy kto jest tego świadomy 
zaczął przestrzegać, w mniejszym, w większym stopniu. Ignoranci robią to nadal i na to nie 
ma zgody. Dlatego ja bardzo proszę. Ja rozmawiałam ostatni raz 18 grudnia z panem 
Nikitińskim na dyżurze. Prosiłam pana. Wcześniej również prosiłam, byłam u pana 
komendanta. Nie da się. Są przykłady, że da się i dlatego bardzo proszę. To jest statutowy 
obowiązek straży miejskiej, żeby ten porządek pilnować. To jest zadanie własne gminy, 
więc ja nie oczekuję, nie żądam rzeczy niemożliwych. To się nam obywatelom, którzy są 
wrażliwi, świadomi zwyczajnie należy. Kwestia tej nieszczęsnej reklamy – dwa lata stoi. 
Naprawdę wstyd panowie. To jest faktura, która jest pogięta, omszała, zacieki są. Jeśli 
twierdzicie, że będziecie chcieli całościowo ten wizerunek zmienić, bo wiem, że w takim 
kierunku prace idą, zatem proszę może częściowe rozwiązanie zastosować. Po prostu może 
zdemontować, bo to nie jest dobry wizerunek. Tak na marginesie, tam jest właśnie 
informacja, która mówi o tej naszej unikatowej „perełce” jaką jest Krzywy Las. Niestety to 
nie jest miły obraz. 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński – pani radna, co prawda 
jesteśmy w trybie odpowiedzi na interpelacje, a pani dosyć barwnie tutaj oceniła naszą 
pracę, ale muszę powiedzieć pani taką rzecz - proszę mi wybaczyć te słowa, ale dzisiaj 
obchodzimy 25-lecie powołania straży miejskiej i kiedyś moje zdanie co do pracy straży 
miejskiej może nie było takie samo jak pani, ale było podobne. My będziemy prowadzili 
politykę, która zmierza do edukacji i współpracy z mieszkańcami. Nie będzie w Gryfinie 
represji, nikt nas do tego nie nakłoni. Co więcej, pragnę zwrócić pani uwagę, że 
środowiska, którym bliski jest los zwierząt, a także osoby fizyczne, którym bliski jest los 
zwierząt są przez gminę Gryfino w zakresie edukacji stale wspierane i będą stale 
wspierane. Natomiast proszę to przyjąć też do wiadomości, może to nie jest łatwa 
okoliczność, ale pani nie mówi o wszystkim, pani mówi o części rzeczy. Ja jestem skłonny 
powiedzieć też, że jest pewna zasada w relacjach między ludźmi, która powinna 
obowiązywać i ja tylko przypomnę, bo to wynika też z aktów prawa powszechnego i aktów 
prawa miejscowego – zwierzchnikiem Straży Miejskiej w Gryfinie jest burmistrz i burmistrz 
wyznacza zadania Straży Miejskiej w Gryfinie. Burmistrz dostrzega problemy zgłaszane 
przez panią, zgłaszane przez inne środowiska i niech mi pani wierzy, że tych problemów  
i zjawisk jest bardzo wiele. Nie tylko w Gryfinie, także we wszystkich sołectwach i straż 
miejska wykonuje solidnie swoje obowiązki. Nie twierdzę, że idealnie i nie twierdzę, że nie 
ma płaszczyzny do rozmowy, natomiast myślę, że powinniśmy o tym rozmawiać przede 
wszystkim bez emocji, z poszanowaniem tej pracy, która jest wykonywana i tej służby, 
która jest wykonywana. Dalecy jesteśmy od tego i zachęcamy panią także do takiego 
spojrzenia na sprawę, że wszyscy jesteśmy jako gmina sumą mieszkańców, którzy 
ustanawiają prawo miejscowe, respektują prawo miejscowe lub starają się edukować tych, 
którzy prawa miejscowego jeszcze nie respektują i żebyśmy nie szli w stronę 
represjonowania mieszkańców, bo to jest niedobry kierunek. Niedobry i on nie przyniesie 
efektów, natomiast zgadzam się z tym, że akcje edukacyjne, że kwestia większego 
zaangażowania się też samych mieszkańców, że kwestia wsparcia także służb gminnych  
w tym zakresie to jest proces, który jest przed nami i który musimy wspólnie realizować. Tu 
jest między nami pełna zgoda, natomiast jak sądzę narzędzia, które chcielibyśmy w tym 
zakresie stosować są trochę inne. Ja myślę, że pani przez łagodność swojego charakteru 
jest też skłonna do modyfikacji swojej represyjnej polityki. Pani radna ja mówię poważnie. 
Jeżeli chce pani nas nakłonić do tego, żebyśmy szli w politykę represji wobec 
mieszkańców, nie zgodzimy się, ale nie będziemy też odstępowali od wsparcia, którego 
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udzielamy zwierzętom, ich właścicielom, całej polityki z tym związanej. Pani wie, że w tym 
zakresie robimy już wiele, więcej niż było robione i że zamierzamy robić więcej i to jest ta 
ważna część.    
Radna Jolanta Witowska - proszę nie odbiegać od tematu, bo ja konkretnie… 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński – ale pani radna, pani 
pozwoli, ja też słuchałem, bardzo cierpliwie pani wypowiedzi. Oddam już głos panu 
burmistrzowi Milerowi, bo nasza dyskusja niczego nie zmieni. Nie będzie polityki 
represyjnej wobec mieszkańców. Będzie edukacja, współpraca i postęp. Być może nie 
będzie on szybki, natomiast my go dostrzegamy. Szkoda, że nie potrafimy tego zrobić 
razem. 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Tomasz Miler - odnośnie tej tablicy na placu 
Barnima i ogólnie całego systemu informacji miejskiej chciałbym odpowiedzieć, że prace 
się już rozpoczęły, bo nie wiem, czy pani zauważyła, ale widocznie nie, że część 
oznakowania, które zostało już tak sfatygowane zębem czasu została usunięta. Wszystko 
wskazuje na to, że przy modernizacji placu Barnima, być może wcześniej także i ta tablica 
podzieli ten los. Mamy w końcu odpowiednie środki zabezpieczone w budżecie, aby te 
prace wykonać. Podchodzimy do tego systemowo, czyli w opracowaniu są kolejne 
dokumenty, które są już gotowe, związane z szeroko rozumianym wizerunkiem gminy  
i miasta i tylko takie działanie przyniesie skutek, a nie doraźne i życzeniowe usuwanie, 
nieusuwalnie, malowanie, czyszczenie. Tutaj potrzeba prac systemowych i od razu 
odpowiem przy tej okazji na interpelację pana radnego Pary, bo się to łączy – w przypadku 
placu Barnima lada moment zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie dokumentacji 
projektowej, a jesienią tego roku zamierzamy złożyć wniosek zakładający pozyskanie 
pieniędzy na rewitalizację tej chyba jednej z najważniejszych w przestrzeni publicznych 
miasta.  
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk - pani radna proszę zgłaszać się. 
Radna Jolanta Witowska - zgłosiłam się. 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk – ale ja pani nie udzieliłam jeszcze głosu. 
Radny Zenon Trzepacz – dziękuję bardzo za głos. To co powiedział przed chwilą pan radny 
Janusz Skrzypiński, od dłuższego czasu jest taka praktyka, radni są wyświetleni na liście  
i trwa dyskusja pana burmistrza jednego z jednym radnym. Może wprowadźmy taką 
zasadę, jesteśmy wszyscy równi wobec prawa, ja nie odbieram prawa panu burmistrzowi 
Sawarynowi, ale może trochę byśmy więcej rzeczy załatwili przy tej okazji. Straż miejska 
dzisiaj kończy 25 urodziny, to jest srebrne wesele, ja się bardzo cieszę. Ja działania straży 
miejskiej oceniam na bardzo wysokim poziomie dlatego, że ja mam bezpośredni kontakt 
ze strażą miejską. Straż miejska wspomaga mieszkańców wsi, rozwiązuje problemy,  
o których ja państwu nie będę tutaj mówił, bo psie kupy to jest margines tego wszystkiego. 
Ja sobie nie wyobrażam, żeby strażnik miejski latał po trawniku za psem, który nawali 
jakiegoś kloca. Ja mam propozycję – wprowadźmy w mieście 500 zł od pieska, zatrudnimy 
wtedy dwudziestu strażników i będą wam pilnować tych trawników. Ja chodzę po 
trawnikach i nie jest tak tragicznie i nie przesadzajmy, bo to nie jest kataklizm żaden, nie 
zagraża nam żadna cholera ani nic innego poza tym. Szanowni państwo, panie burmistrzu, 
ja czekam z niecierpliwością na następny numer informatora samorządowego, mieszkańcy, 
moi wyborcy też czekają na ten numer. Szanowni państwo, jest gorączka przedwyborcza, 
już się zaczęła, dlatego z pewnym niepokojem obserwuję zachowania niektórych radnych, 
których desperacja w szukaniu słabych punktów u pana burmistrza pcha ich do tego, że 
nawet próbują dokonywać zwolnień niektórych prezesów w niektórych spółkach 
komunalnych. Apeluję o opamiętanie, bo pan burmistrz zatrudnia tych prezesów. Ja 
uważam, że funkcjonują i pracują bardzo dobrze i pan burmistrz dokona oceny, a stawianie 
takich wniosków do pana burmistrza, uważam, że jest co najmniej nie na miejscu, także 
skupmy się lepiej na rozwiązywaniu problemów mieszkańców, a za to odpowiada pan 
burmistrz. Ja zapraszam państwa radnych żebyście chociaż z raz poszli na sesję rady 
powiatu, żebyście zobaczyli, jaka tam jest kultura, jak się tam rozwiązuje problemy 
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powiatu. Może tych problemów jest mniej, ale ja podejrzewam, że tam wielu z radnych  
z rady miejskiej jakby poszli na taką sesję do powiatu to by ich normalnie pozostali 
wynieśli najwyżej na plecach i by pokazali gdzie jest ich miejsce. Tam też są problemy, ale 
tam są ludzie, którzy szanują swój czas i siebie nawzajem. Czytam generalnie prasę lokalną 
i media elektroniczne w internecie i przeraża mnie to, jak się przytacza opinie niektórych 
radnych co do jakości wykonanych jakiś usług. Ja nie wiedziałem, ja nikomu nie odbieram 
zdolności, ale że są tacy fachowcy w naszej gminie. Panie burmistrzu, może trzeba 
wykorzystywać ich do oceny inwestycji wykonanych, w jakim są stanie, bo my tracimy 
właściwie wartość, która jest nam bardzo potrzebna jak się okazuje. Apeluję o trochę 
takiego, wiecie, ja już jestem może stary, może mam wypaczony pogląd na niektóre 
sprawy, może ja trochę odbiegam od was tutaj, ale proponuję, żeby jednak skupić się  
i poważnie podchodzić do wielu rzeczy, a straż miejska pracuje rewelacyjnie. 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk - ja również apeluję o kulturę wypowiedzi, 
również zwracam państwa uwagę, wszystkich radnych, jesteśmy w punkcie „odpowiedzi na 
interpelacje i zapytania radnych”. Za chwilę będą wolne wnioski, będzie możliwość jeszcze 
zgłaszania uwag, ale proszę bardzo, zgłosiła się pani Jolanta Witowska.   
Radna Jolanta Witowska – właśnie panie burmistrzu, ja właśnie w sprawie mieszkańców, 
tej znacznej grupy mieszkańców występuję ze swoimi interpelacjami. Proszę nie 
pomniejszać rangi problemu, proszę mi tutaj nie opowiadać, że ktoś tutaj wymaga od 
straży miejskiej, aby biegała za kimkolwiek, proszę sobie nie żartować. Sam pan prosił 
mnie o różne pomoce, żeby problem eliminować, pamiętamy to oczywiście, ale nie będę 
już więcej dyskutowała. Panie burmistrzu, mówi mi pan, że właśnie dzisiaj mi pan obiecuje, 
że pan się tym problemem zajmie. Jest czwarty rok tej kadencji. Przed chwilą pan 
powiedział, że podejmiecie państwo działania, zatem ja bardzo proszę o informację 
pisemną, jakie działania przez te trzy lata podjęliście państwo w zakresie rozwiązania tego 
problemu pomijając zakup woreczków i dwóch dystrybutorów rocznie, bo tak to wygląda. 
Nie mówię teraz o bardzo pożądanej akcji sterylizacji i kastracji, która jest mądrym 
wyjściem przeciwdziałania bezdomności zwierząt. Ja się konkretnie na tym problemie, na 
tej akcji skupiłam i bardzo proszę, aby nie imputował tutaj pan, że straż ma tyle innych 
spraw, że na załatwianie tego problemu już nie ma czasu, bo to jest zwykła nieprawda. 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński – czasami przesłanki lub też 
szczątkowa wiedza o pracy ludzi powoduje, że też oceny mogą być szczątkowe i rozumiem, 
że w tym aspekcie pani ocenia straż miejską, natomiast dzisiaj obchodzimy 25-lecie 
powołania tej formacji i raz jeszcze podkreślę, wielu z tych strażników pracuje bardzo 
ofiarnie, często w trudnych bardzo warunkach. Bywa, że czasami niebezpiecznych. Ja 
jestem pełen szacunku zarówno dla nich jak dla ich pracy, a także pełnego szacunku dla 
mieszkańców, którzy nawet jeśli są jeszcze problemy, bo one obiektywnie są, są dla nas 
nadal partnerami, będą partnerami. Chcemy także z panią, z wszystkimi pozostałymi 
rozwiązywać te problemy i będziemy je rozwiązywali, ale biorąc pod uwagę wszystkie 
aspekty i proszę mi wybaczyć, ale powiem to zdanie – ja na co dzień współpracuję ze 
strażą miejską, czasami o 23:00, czasami o 1:00, a czasami o 3:00 w nocy, kiedy trzeba 
ratować ludzkie życie lub zdrowie i wiem, ile wysiłku kosztuje codzienna praca. Ja wiem, że 
to budzi pani zdziwienie, bo pani wypowiedź wskazuje na to, że wiedza o pracy straży 
miejskiej jest niepełna. Odnoszę się do swoich osobistych doświadczeń, swojego 
osobistego także zaangażowania, także pana burmistrza i burmistrza Milera, bo tych 
zdarzeń na terenie miasta i gminy jest bardzo wiele, bardzo różnych i czasami trzeba także 
podejmować decyzje i prace w godzinach późnonocnych. To jest rzecz jak sądzę, dla 
wszystkich, którzy znają specyfikę pracy straży miejskiej oczywista. Nie chcę rozwlekać tej 
dyskusji, bo pani ma prawo do swojego stanowiska, ma pani prawo je prezentować, ale 
proszę też nie odbierać nam prawa do pełnej oceny działań podejmowanych przez 
formację, która nam podlega. 
Radny Janusz Skrzypiński – właściwie nie w tym punkcie powinienem to mówić, ale skoro 
rozmawiamy już o straży miejskiej, rada miejska powinna przygotować taki list  
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i podziękowanie dla straży miejskiej z okazji 25-lecia jej powołania i jej pracy. To jest jedna 
z jednostek w województwie zachodniopomorskim, jedna z nielicznych, która pracuje  
w systemie trzyzmianowym. Mieszkańcy gminy Gryfino, jeśli mają rzeczywiście problem  
i jakąś potrzebę, jest dyżurny, do którego dzwonią i ta straż miejska jest. Niezależnie od 
tego chcę państwu powiedzieć, że otrzymujemy roczne sprawozdanie z działalności i pracy 
straży miejskiej, ono jest obszerne i tam jest wyartykułowane wszelkie działanie, jakie 
straż miejska podejmuje w czasie tego roku, także proponuję państwu bardziej śledzić te 
działania w tym sprawozdaniu i będziemy mieli wtedy obraz pracy straży miejskiej. Pani 
przewodnicząca, jest taki mój apel, żeby prezydium rady przygotowało taki list 
gratulacyjny dla tej jednostki z podziękowaniami za pracę na rzecz mieszkańców gminy 
Gryfino. Oczywiście, że oczekiwania są duże mieszkańców tylko, że zgłaszane problemy  
i możliwość tego załatwienia w ciągu dnia staje się wręcz nieraz niemożliwa.  
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk - przypominam, że można to było zgłosić  
w wolnych wnioskach. Jesteśmy w odpowiedziach na interpelacje i zapytania radnych.  
Radny Rafał Guga – ja też bym chciał w sprawie wyjaśnienia swoich akurat interpelacji, 
które składałem, ale jednak pokusa też jest silna więc na początek chciałem powiedzieć, że 
słuchając pana radnego Zenona Trzepacza muszę niestety z panem radnym się zgodzić. 
Tak, nastała gorączka wyborcza stanowczo i ja się bardzo cieszę z pana cennego 
moralizatorskiego głosu, który za każdym razem pan zabiera, bo czuję się za każdym razem 
taki uspołeczniony. Naprawdę bardzo panu za to dziękuję. Pomału zmierzając do rzeczy, 
które mnie interesują powiem jeszcze tylko tyle, że biedna radna Jolanta Witowska 
dowiedziała się dzisiaj na sesji, że jest za represjonowaniem ludności. Sądzę, że się tego 
nie spodziewała. A propos moich interpelacji, panie burmistrzu, biorąc pod uwagę, że 
zgłaszałem różnego rodzaju interpelacje, a  w odpowiedzi słyszę całe wywody dotyczące 
także historii, to może konkretnie prosiłbym jednak o konkretną odpowiedź na piśmie na 
konkretnie zadane pytania – konkretnie zadaną odpowiedź. Pogłębiając to, co panowie 
mówili to chciałbym się dowiedzieć, czy dostanę na piśmie odpowiedź na resztę pytań, 
które dotyczyły Seniora+, czy dostanę odpowiedź na to, czy ten plac przed pubem Wrota 
do sławy i droga wewnętrzna i otoczenie Gryfińskiego Domu Kultury będą w przyszłym 
roku zrobione, usłyszałem o wielu rzeczach tylko nie konkretnej odpowiedzi, czy będą te 
przyłącza do sieci ciepłowniczej oprócz tego budynku na nabrzeżu. Jeżeli tak to kiedy, 
które budynki itd., bo o to pytałem, a usłyszałem o wielu różnych rzeczach. Na końcu  
w sprawie drogi do Szkoły Podstawowej nr 2, panie burmistrzu Miler, pan kiedyś był 
redaktorem gazety, która to teraz opisała i to w tej gazecie można wyczytać, jako czytelnik 
odniosłem wrażenie konfliktu, tam jest stanowczy dwugłos i jednak bym prosił, żeby tutaj 
nie minimalizować tej kwestii tylko po prostu nie chciałbym, żeby doszło do otwartego 
konfliktu. Kiedyś pan na pewno by tego tematu tak nie odpuścił i nie prezentował takiego 
stanowiska  
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński – na resztę pytań, 
wątpliwości, sugestii personalnych nie będziemy odpowiadali. Widać rzeczywiście, że 
kampania wyborcza jest w realizacji, ale to trzeba przeżyć spokojnie. Udzielimy oczywiście 
odpowiedzi pisemnie, w zasadzie moglibyśmy zacząć odpowiadać pisemnie przed sesją, bo 
wiele z tych pytań pojawia się także w przestrzeni internetowej. Kampania ma swoje 
prawa, będziemy oczywiście to brali pod uwagę, wcale nas to nie martwi, normalna 
demokracja, na resztę pytań odpowiemy pisemnie. 
 
Ad. XV. Wolne wnioski i informacje. 
 
Radna Jolanta Witowska - chcę powiedzieć panie burmistrzu, że ja znam świetnie pracę 
straży miejskiej, ponieważ współpracuję z nimi nie tylko w temacie tym poruszanym. 
Jestem regularnie u nich do tego stopnia, że nawet mają mnie dość. Takie padły z ich…, tak 
oczywiście. Ja jestem bardzo zaangażowana, jeśli chodzi o te sprawy i mam świadomość  
i proszę nie sprowadzać wszystko do tego, że wszystko jest ważne, tylko ten problem 
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przeze mnie poruszany nie, bo straż ma ręce urobione po łokcie. Proszę zatem o bardzo 
szczegółowe informacje na temat działań jakie podjęła straż miejska w ciągu tych trzech 
lat tej kadencji i również jakie państwo podjęliście działania w tym temacie. 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk - ja tylko chcę przypomnieć, że co roku dostajemy 
sprawozdanie z działalności straży miejskiej. 
Radny Zbigniew Kozakiewicz – chciałbym posiąść informacje, na jakim etapie są 
przygotowania do ogłoszenia przetargu na budowę stadionu i hali sportowej? 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Tomasz Miler – kwestia przetargu na halę to 
kwestia kilku dni, prawdopodobnie dzisiaj do Wydziału Zamówień Publicznych trafi 
stosowny wniosek w tej sprawie. 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński – w przypadku stadionu, 
ponieważ nadzoruję ten proces, to jest kwestia myślę nie dłuższa niż trzech tygodni kiedy 
ogłosimy postępowanie. 
Radny Łukasz Kamiński – w związku z tematem, który poruszył pan burmistrz, czyli 25-lecia 
powołania straży miejskiej czuję się w lekkim obowiązku podziękować włodarzom za to, że 
ta straż miejska jest, pomimo różnych głosów, które sugerowałyby jej odwołanie. Warto 
zauważyć, że mamy dziewięciu strażników i trzech dyżurnych, którzy są 24 godziny na dobę 
do dyspozycji mieszkańców, w sytuacjach kryzysowych działają, nadzorują 42 
miejscowości, które są na terenie naszej gminy i za to bardzo serdecznie dziękuję 
wszystkim strażnikom, jak i komendantowi straży miejskiej.  
 
Przewodnicząca Rady poinformowała, że kolejna sesja Rady Miejskiej w Gryfinie 
planowana jest na dzień 29 marca 2018 r.  
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk 
zamknęła obrady XLIV 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 protokołu z XLIII sesji - załącznik nr 5 
6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę  
– załącznik nr 6 

7. Stanowiska komisji rady - załącznik nr 7  
8. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Gryfino w drodze wykupu od osoby fizycznej 
nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino – 
załącznik nr 8 

9. UCHWAŁA NR XLIV/446/18 - załącznik nr 9 
10. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie dopuszczenia 

zapłaty podatków i opłat stanowiących dochód budżetu Gminy Gryfino instrumentem 
płatniczym – załącznik nr 10 

11. UCHWAŁA NR XLIV/447/18 - załącznik nr 11 
12. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany 

Uchwały Nr XLII/424/17 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie 
uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2018 – załącznik nr 12 

13. UCHWAŁA NR XLIV/448/18 - załącznik nr 13 
14. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmian budżetu 

Gminy Gryfino na 2018 rok – załącznik nr 14 
15. UCHWAŁA NR XLIV/449/18 - załącznik nr 15 
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16. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2018-2025 – załącznik nr 16 

17. UCHWAŁA NR XLIV/450/18 - załącznik nr 17 
18. Propozycja części klubów sportowych dotyczącą zasad przyznawania nagród dla 

sportowców – załącznik nr 18 
19. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem wniosku Komisji Spraw Społecznych  

i Bezpieczeństwa Publicznego - załącznik nr 19 
20. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany 

uchwały Nr XIX/175/16 z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości 
nagród przyznawanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla zawodników 
osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym – 
załącznik nr 20 

21. UCHWAŁA NR XLIV/451/18 - załącznik nr 21 
22. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

Rocznego programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018 – 
załącznik nr 22 

23. UCHWAŁA NR XLIV/452/18 - załącznik nr 23 
24. Wezwanie Zarządu Powiatu do usunięcia naruszenia prawa Uchwałą Nr XX/175/12 Rady 

Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębach Wełtyń, Gardno, 
Chwarstnica, Wirów, Wełtyń II – Jezioro Wełtyń – załącznik nr 24 

25. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie odmowy 
uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa - załącznik nr 25 

26. UCHWAŁA NR XLIV/453/18 - załącznik nr 26 
27. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym  

i z wykonania uchwał Rady - załącznik nr 27. 
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