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

w dniu 25 maja 2017 r. 
 

 
 

Sesja rozpoczęła się  o godz. 1000 i trwała do godz. 1140. 
 
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1. 
Radni nieobecni:  
- Jacek Kawka. 
 
W posiedzeniu udział wzięli: 
1. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn 
2. Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński  
3. Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Tomasz Miler 
4. Sekretarz Miasta i Gminy Gryfino Ewa Sznajder 
5. Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino Beata Blejsz 
6. Radca prawny Krzysztof Judek 
7. Sołtysi wg listy obecności – załącznik nr 2 
8. Zaproszeni goście wg listy obecności – załącznik nr 3. 
 
Ad. I. Sprawy regulaminowe. 
 
1/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 
 
Otwarcia obrad dokonała Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk. Przywitała wszystkich 
zgromadzonych na sesji – burmistrza, radnych, sołtysów, pracowników urzędu oraz 
zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności stwierdziła kworum, ponieważ na stan 
Rady 21 osób w posiedzeniu uczestniczyło 20 radnych.  
Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji i projektami uchwał – 
załącznik nr 4. 
 
W związku z przedterminowymi wyborami sołtysa, które odbyły się dniu 8 maja w Starych 
Brynkach Rada Miejska i Burmistrz powitali nowego sołtysa, którym został Pan Józef Stosio. 
Przewodnicząca pogratulowała wyboru nowo wybranemu sołtysowi i wręczyła mu 
legitymację. 

 
W związku z wpływem do Rady Miejskiej dodatkowych projektów uchwał:  
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2017-2025 – 

DRUK NR 9/XXXVII 
- w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/249/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 

września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności 
gruntowej przejazdu i przechodu w działce gminnej, oznaczonej numerem 199/1, 
położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 m. Gryfino – DRUK NR 10/XXXVII 

Przewodnicząca zaproponowała Radzie zmianę porządku obrad sesji i wprowadzenie  
ww. projektów uchwał po punkcie XI. 
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Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie zaproponowaną zmianę 
porządku obrad sesji.  
Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem zmiany porządku obrad. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 20 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem zmiany porządku obrad głosowało  
18 radnych, przy 1 głosie wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było. 
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania stwierdziła, że porządek obrad został 
zmieniony. 
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 5. 
 
2/ przyjęcie protokołu z XXXVI 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 XXXVI sesji.  
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 20 radnych,  
w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 19 radnych. 
Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i poinformowała, że protokół został przyjęty. 
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 6. 
 
Ad. II. Zgłaszanie wniosków komisji Rady. 
 
Przewodnicząca Rady odczytała wniosek Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki 
Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska wypracowany w dniu 24 maja 2017 r.  
o następującej treści: „Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, 
Inwestycji i Ochrony Środowiska wnioskuje o podjęcie długofalowych działań w kierunku 
stworzenia kąpieliska miejskiego nad Jeziorem Wełtyńskim.” 
Wniosek stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
Ad. III. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych. 
 
Interpelacje i zapytania złożyli następujący radni: 
 
Radny Piotr Zwoliński 
892/XXXVII/17 – czy istnieje możliwość uzupełnienia kilku elementów małej infrastruktury 

oraz dostawienia ławek na placu zabaw przy ul. Artyleryjskiej? 
893/XXXVII/17 – dwa miesiące temu zgłaszałem problem dotyczący przeglądu i renowacji 

ławek usytuowanych wzdłuż ulicy Jana Pawła II. Proszę o interwencję OSiR.  
894/XXXVII/17 – dostrzegam mankamenty związane z utrzymaniem porządku oraz 

wykaszaniem traw w Gryfinie. Proszę wzmocnić współpracę w tej dziedzinie 
ze starostą powiatowym, spółdzielniami oraz innymi zarządcami dróg. 
Jednocześnie mam pytanie: jaki jest stan taboru Przedsiębiorstwa Usług 
Komunalnych, bo słyszę o częstych awariach tego sprzętu? 

 
Radna Jolanta Witowska 
895/XXXVII/17 – mieszkańcy pytają, dlaczego tereny zielone w mieście są w tak fatalnym 

stanie? Jeszcze nigdy do tej pory nie było tak, jak obecnie. Niewykoszone 
trawy, trawa sięga po pas w niektórych obszarach miasta.  
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Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn – pani radna, proszę wymienić te 
obszary. 
Radna Jolanta Witowska - może przejdziemy się na spacer, panie burmistrzu? Ja nie będę 

wymieniała, bo to zajmie zbyt dużo czasu i nie chciałabym pomijać pewnych 
rejonów. Trawa jest po kolana, w niektórych miejscach po pas. Nieprzycięte 
krzewy, brak nasadzeń w gazonach kaskadowych, brak koniecznej 
pielęgnacji w zakresie utrzymania roślin, mówię tu o odchwaszczaniu, 
o niepodlewaniu. Z tego powodu rośliny wyglądają żałośnie. Jaki jest powód 
zaniechania tych obowiązków, jakie ma gmina? Brak działań w tym zakresie, 
to nie tylko straty wizerunkowe dla miasta, to także marnotrawienie 
publicznych pieniędzy. Wcześniej ktoś musiał te sadzonki zakupić, posadzić, 
pielęgnować. Robiliśmy nawet akcje z młodzieżą, żeby pokazać, że warto 
dbać o estetykę miasta. Fajna akcja, tylko dlaczego teraz to marnujemy? 
To również zagrożenie, jakie niesie to dla mieszkańców, zagrożenie jeśli 
chodzi o zdrowie i codzienny byt. Chyba każdy z nas wie, że niewykoszone 
trawy to idealne środowisko dla komarów, dla niebezpiecznych kleszczy. 
Bardzo proszę o wyjaśnienia i podjęcie działań, żeby ten problem po prostu 
zniknął.  

896/XXXVII/17 – praktycznie kończy się maj, a wszystkie fontanny w mieście są nieczynne. 
Dlaczego? 

897/XXXVII/17 -  proszę podmiot odpowiedzialny za utrzymanie we właściwej kulturze 
wałów przeciwpowodziowych o wykoszenie trawy. To także jest 
zapobieganie komarom i kleszczom. Nie odkomarzamy, nie robimy tego, to 
chociaż róbmy to, co możemy zrobić, jeśli nie mamy środków na inne 
działania, żeby zmniejszyć populację tych uciążliwych i niebezpiecznych dla 
nas stworzeń.  

898/XXXVII/17 – swego czasu na nabrzeżu postawiono wiatę, a w niej były rowery. Nie 
wnikam, czy było zaangażowanie, żeby nagłośnić sprawę możliwości 
wypożyczenia czy też nie, od pewnego czasu, w tym roku na pewno – 
chociaż sezon się już dawno rozpoczął, ale jeśli się nie mylę, to w ubiegłym 
roku już czy w ogóle nie było, czy nie było jeszcze tych rowerów. Proszę 
podjąć jakieś działania, albo doposażamy tę wiatę i tę usługę proponujemy 
mieszkańcom, a może nawet przyjezdnym, albo po prostu likwidujemy tą 
wiatę, bo nie jest to absolutnie wskazane, aby ona tak po prostu stała.  

 
Radny Bogdan Warda             
899/XXXVII/17 – mam interpelację, która się powtarza od 15 lat, składałem ją jako radny 

poprzednio, chodzi o ulicę Bałtycką, długi budynek i prosty odcinek ulicy 
Bałtyckiej, który jest wieczorami uczęszczany. Mieszkańcy proszą o to, żeby 
położyć próg zwalniający, przynajmniej jeden. Były kiedyś uzasadnienia, że 
tego nie można, ale to jest droga gminna i proszę w imieniu mieszkańców, 
żeby taki próg zwalniający tam zamontować.  

 
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Namieciński 
900/XXXVII/17 – mam interpelację, która nie dotyczy gminy, dotyczy bardziej powiatu. 

Półtora miesiąca temu powiat dokonał naprawy cząstkowej drogi od ronda 
w Gardnie w kierunku Wysokiej Gryfińskiej. Tą drogą jest teraz nasilony 
ruch samochodów ciężarowych, które wywożą ziemię z budowy Zalando 
i ta ziemia jest przewożona na działkę, która jest nieużytkiem. Ta droga 
została poprawiona, natomiast sposób jej poprawienia daje dużo do życzenia. 
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Okazało się, że to było smarowane jakąś substancją, smołą i zasypywane 
tzw. gresem. Po tej naprawie ten gres zalega na ulicy, a w szczególności na 
chodniku. Ten temat zgłaszałem do starostwa, do pana Durmy, który mnie 
zapewnił, że zostanie to w jakiś sposób poprawione, odesłał mnie do pana 
Skryckiego, pan Skrycki również mnie zapewniał o tym, że w przeciągu 
krótkiego czasu nastąpi poprawa stanu tej drogi. W związku z tym bardzo 
proszę, żeby wzmóc ten mój głos, o przekazanie mojej interpelacji do 
starostwa powiatowego, żeby zgarnąć – nie chcę mówić tutaj o angielskich 
drogach, mieliśmy kiedyś do czynienia z angielskimi drogami, gdzie część 
drogi została pozamiatana – żeby posprzątać to, co leży na chodnikach,  
a przede wszystkim żeby oczyścić też ten odcinek drogi powiatowej od 
ronda do budynku przy ul. Niepodległości 10a, to jest odcinek ok. 300 m, 
ponieważ pomiędzy jezdnią a krawężnikami zalegają duże ilości m.in. ziemi 
i tego gresu, którym były łatane te dziury. 

 
Wiceprzewodniczący Rady Zdzisław Kmieciak 
901/XXXVII/17 – wiele razy była poruszana sprawa budowy kolumbarium na gryfińskim 

cmentarzu. Od wielu lat ten temat powraca. Czy są plany w kierunku tej 
inwestycji? Czy PUK posiada wiedzę, jak często ludzie dopytują się 
o możliwość tej formy pochówku? 

902/XXXVII/17 – interpelacja dotyczy wystającej studzienki kanalizacyjnej na  
ul. Morenowej. W tej sprawie zgłaszałem interpelację i na dzień dzisiejszy 
PUK zabezpieczył tę przeszkodę w drodze palikami. Jest to doraźne 
rozwiązanie, utrudnia rolnikom i mieszkańcom przemieszczanie się 
maszynami rolniczymi i samochodami. Kiedy zostanie całkowicie 
rozwiązany ten problem? Między innymi na tej ulicy jest warsztat 
samochodowy, duże przedsiębiorstwo, ma niebywałe utrudnienia  
z przemieszczaniem się, wjazdem, wyjazdem, studnia pół metra wystaje nad 
drogą. Paliki naprawdę nie rozwiązują problemu.  

 
Radna Jolanta Witowska 
903/XXXVII/17 – swego czasu wzdłuż ulicy Armii Krajowej były zamontowane ławki, one 

służyły mieszkańcom, działkowiczom, którzy korzystali z tej drogi. 
Po remoncie fragmentu ulicy Armii Krajowej one zostały zdemontowane. 
Proszę o przywrócenie poprzedniego stanu.  

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn - zadała pani wiele pytań, ale nie 
leży to w mojej kompetencji, ponieważ jest to droga powiatowa, pani radna. Zwracam uwagę 
na to, że ja mogę działać tylko na miejscach, które podlegają władztwu samorządu gminy 
Gryfino. 
Radna Jolanta Witowska - dla mieszkańca Gryfina nie jest istotne czy to jest droga 

powiatowa, czy gminna. On oczekuje, żeby w mieście, w którym płaci 
podatki, miał stworzone choćby optymalne warunki. W dobrym tonie jest 
współpracowanie, pan popiera to, my również, dlatego ta współpraca 
pomiędzy organami powiat-gmina powinna być, i jest, i też w tym zakresie, 
bo nie zawsze nasza interpelacja jest odpowiednio odebrana i jest reakcja na 
nią, więc dlatego sięga się po taką formę, żeby tu głośno powiedzieć, 
a z urzędu niech idzie sygnał.   
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Radny Leszek Jaremczuk 
904/XXXVII/17  - zwracam się z prośbą o przyspieszenie wykoszenia placów zabaw 

i terenów gminnych przy świetlicach i drogach gminnych w sołectwach. 
Obecnie tereny są zarośnięte dość dużą trawą. W związku z tym proszę 
o przyspieszenie wykonania tych prac. 

905/XXXVII/17 – w związku z przebudową drogi wojewódzkiej nr 120 w Wełtyniu nie 
zostało ujęte w projekcie przebudowy drogi wykonanie zasuw wody  
w drodze. Obecnie sieć wodociągowa biegnie w drodze, w związku z tym 
PUK podjął się wykonania zasuw w drodze, za co bardzo dziękuję w imieniu 
mieszkańców i swoim. 

 
Radny Rafał Guga 
906/XXXVII/17 – chciałbym wzmóc głos pani radnej Witowskiej, bardzo wielu ludzi zwraca 

uwagę na wysoką trawę, na brak wykoszeń, na te wszystkie rzeczy, 
o których pani radna mówiła. Przyłączam się do głosu pani radnej.  

907/XXXVII/17 – 16 maja uczestniczyłem w wieczorze poetyckim, gdzie gryfinianie 
pokazywali swoją inną stronę. Jako przedstawiciel urzędu była też pani 
sekretarz. Bardzo sympatyczna impreza, okazuje się, że nasi mieszkańcy 
mają wiele ukrytych talentów. Padła tam taka propozycja, żeby zebrać te 
wiersze, które nasi gryfinianie piszą i wydać je w tomiku poezji. Bardzo 
proszę, żeby się zainteresować tą inicjatywą, wyjść także z taką propozycją, 
to może być tez działanie, które może promować bardzo fajnie naszą gminę.  

908/XXXVII/17 – ostatnio miałem kilka rozmów z członkami Towarzystwa Miłośników 
Historii Ziemi Gryfińskiej, którzy są trochę zaniepokojeni o swoją 
przyszłość. Mają bardzo duże eksponatów, większość z nich niestety leży  
w magazynach, bo nie ma gdzie ich wystawić. Ja ostatnio przy okazji 
imprezy charytatywnej w naszej szkole korzystałem z ich zasobów, są to 
naprawdę ciekawe, wartościowe eksponaty. Członkowie zadają pytania, co 
dalej, m.in. też do mnie jako radnego. Proszę, abyśmy razem usiedli i mogli 
się zastanowić, gdzie te wszystkie eksponaty w sposób całkowity 
wyeksponować.  

909/XXXVII/17 – sprawa ul. Flisaczej, nowo wykonanej, przy blokach GTBS-owskich - 
kiedy była dokonywana budowa tej drogi razem z nową nawierzchnią, 
zwracałem uwagę, że tam jest droga ślepa, która mogłaby prowadzić do 
PUK, ale niestety, została zrobiona jako ślepa, bez możliwości wjazdu do 
istniejących tam bram. Moje uwagi zostały niezauważone, albo nawet 
obśmiane, mówiąc delikatnie. Minął rok, może półtora i okazuje się, że 
awaria na ul. Targowej spowodowała, że PUK musi korzystać z tej drogi. 
Postawiono znak „zakaz zatrzymywania się” co m.in. zmusiło mieszkańców 
do niemożliwości parkowania tam samochodów. Swoją drogą ciekawostka – 
jest zakaz zatrzymywania się, a jest zrobiona strefa, takie pobocze 
dla samochodów. Mieszkańcy są bardzo rozczarowani, ponieważ zmniejsza 
się znowu o kilka miejsc możliwość parkowania samochodów, a sytuacja już 
była trudna. Ale doszło do pewnego absurdu - dwie bramy, które tam istnieją 
przy bazie PUK, które stoją obok siebie, stoją teraz bezczynnie, a drogę, 
którą przerobiono po to, żeby mógł tam ciężki sprzęt wjeżdżać, po prostu 
wycięto dziurę w płocie i wygląda to tak: brama jedna nieużywana, brama 
druga nieużywana i dziura w płocie, przez którą wjeżdża ciężki sprzęt. Tak 
trochę to absurdalnie wygląda. Proszę o to, żeby zastanowić się 
i przeprowadzić takie działania, które pozwolą zwiększyć ilość miejsc 
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parkingowych dla mieszkańców, ponieważ mieszkańcy w tej chwili nie mają 
gdzie zaparkować samochodów.  

910/XXXVII/17 – ja już wielokrotnie o tym mówiłem, niestety byłem zbywany tym, że 
stowarzyszenia są niezależne i nie można ingerować, natomiast 
w przedostatnim wydaniu „Gazety Gryfińskiej” ukazał się bardzo duży 
artykuł na temat Klubu Sportowego Energetyk Gryfino, w którym 
wypowiadały się osoby, które są zasłużone dla tego klubu. Panie burmistrzu, 
pan te osoby bardzo dobrze zna, ja bardzo dobrze te osoby znam, szanuję za 
dokonania i te głosy niestety potwierdzają to, o czym mówiłem. Ja wiem, że 
klub jest niezależny, jest autonomiczny, że gmina ma tutaj ograniczone 
możliwości, ale panie burmistrzu, to jest prośba, to nie jest żaden nakaz, to 
jest wielka prośba. Prosiłbym, na podstawie oczywiście tego, że gmina 
dotuje KS Energetyk, to jest argument bardzo ważny, żeby wymóc na Klubie 
Sportowym Energetyk przeprowadzenie normalnych wyborów, 
z możliwością normalnego naboru członków, a nie komplikowania przez 
wydawanie wielostronicowych deklaracji, które w ogóle nie mają nic 
wspólnego z Klubem Sportowym Energetyk czy w ogóle ze sportem, żeby 
wszyscy ci, którym na sercu leży KS Energetyk, a wiem, że panom też leży 
na sercu, mogli po prostu tam pójść i żeby wszystko zaczęło się odbywać  
w taki sposób jak powinno, bo widzimy wszyscy, że nie wygląda to tak, jak 
powinno. Nie ukrywam, że jak mam chwilę czasu, to jadę na mecze  
i to, co w gazecie, to jest jedno, ale to co się słyszy na stadionie to jest, panie 
burmistrzu, powiem szczerze, masakra. Prosiłbym, żeby panowie 
przemyśleli i jeżeli jest to możliwe, żebyśmy wszyscy zrobili coś, żeby ten 
klub stał się tą częścią, z którą identyfikują się mieszkańcy Gryfina.         

 
Ad. IV. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie za rok 2016 
– DRUK NR 1/XXXVII. 
  
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji do sprawozdania. 
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 9. 
 
Nikt z radnych nie złożył uwag i wniosków do sprawozdania. 
 
Ad. V. Sprawozdanie z działalności Centrum Wodnego „Laguna” w Gryfinie w 2016 
roku – DRUK NR 2/XXXVII. 
  
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji do sprawozdania. 
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 9. 
 
Przewodnicząca zapytała, czy radni zgłaszają uwagi i wnioski do sprawozdania. 
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Namieciński – uwag i wniosków do sprawozdania nie 
mam, ale skorzystam z tego, że jest pani dyrektor na sali. Często bywam w Centrum Wodnym 
„Laguna” i mam prośbę. Na basenie sportowym jest część torów, często jest tak, że te tory są 
zajęte przez kluby sportowe, stowarzyszenia. Zazwyczaj jeden albo dwa tory są wolne dla 
klientów komercyjnych. Niejednokrotnie spotkałem się z opinią ludzi korzystających  
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z Laguny, że wchodzą na Lagunę, płacą za bilety jak każdy, a mają ograniczone możliwości. 
W związku z powyższym proszę, jeżeli jest taka możliwość, żeby harmonogram tak ustawić, 
żeby jednak dwa, czy trzy tory były wolne dla osób korzystających komercyjnie z basenu 
sportowego. Wygląda to tak, że nagle 20, 30 osób pływa powiedzmy na dwóch torach. Jest 
prośba, jeżeli jest taka możliwość, żeby tak ten harmonogram ułożyć, żeby jednak klienci 
komercyjni mieli większe możliwości, bo płacimy, a mamy jakieś ograniczenie możliwości. 
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn – pani przewodnicząca, wysoka 
rado, pani dyrektor, chciałbym wam bardzo serdecznie podziękować za te 2,5 roku wspólnej 
pracy, ponieważ chciałem państwu powiedzieć, to wynika również z raportu, że załoga 
Laguny, dyrekcja we współdziałaniu z nami osiągnęła wybitny wynik. Obiekt jest 
remontowany, wszystkie pomieszczenia po kilkunastu latach zostały zagospodarowane. Jest 
też sukces z organizacją fitnessu i muszę powiedzieć, że jestem wybitnie usatysfakcjonowany 
ciężką pracą załogi, pani dyrektor. To jest załoga, która potrafiła się ograniczyć, nie wysuwała 
roszczeń płacowych przez wiele lat i patrzymy na was z wielkim podziwem i wiemy, jak 
trudne przed wami wyzwania, jakie są wyzwania przed miastem i gminą, że być może jeśli 
Szczecin wybuduje swoje obiekty wodne, to będziemy znowu w bardzo złej i trudnej sytuacji. 
Staramy się wspólnie temu zapobiec i proszę zwrócić uwagę, że w ostatnim czasie  
w Lagunie została zrobiona elewacja, że funkcjonują tam różnego rodzaju instytucje 
komercyjne i niekomercyjne, że funkcjonuje tam dom dziennego pobytu ludzi starszych. Pani 
dyrektor, proszę pozdrowić całą załogę. Dziękuję bardzo za waszą pracę. 
  
Ad. VI. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Gryfinie za 2016 r. – DRUK NR 
3/XXXVII. 
 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji do sprawozdania. 
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 9. 
  
Nikt z radnych nie złożył uwag i wniosków do sprawozdania. 
 
Ad. VII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu 
ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie 
ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino – DRUK NR 4/XXXVII. 
 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 9. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał w niej głosu. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości 
gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino – DRUK NR 
4/XXXVII. 
Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem ww. projektu uchwały. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 20 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
20 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że uchwała została podjęta.  
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 12. 
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UCHWAŁA NR XXXVII/348/17 stanowi załącznik nr 13. 
 
Przewodnicząca Rady ogłosiła 10-minutową przerwę na spotkanie klubu radnych GIS. 
Po przerwie przewodnicząca wznowiła obrady. 
 
Ad. VIII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu 
ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie 
ewidencyjnym Wełtyń II – DRUK NR 5/XXXVII. 
 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 9. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał w niej głosu. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości 
gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II – DRUK NR 5/XXXVII. 
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 14. 
UCHWAŁA NR XXXVII/349/17 stanowi załącznik nr 15. 
 
Ad. IX. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia  
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Gryfino, 
obowiązujących w okresie od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. – DRUK NR 
6/XXXVII. 
 
Radni wraz z materiałami na sesję otrzymali wniosek o zatwierdzenie taryf  dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacji sanitarnej 
z dnia 21.04.2017 r. – załącznik nr 16. 
 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 9. 
 
Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję. 
Radny Marcin Para – na ostatnim posiedzeniu Komisji Budżetu wspólnie z Komisją 
Rewizyjną na mój wniosek zaprosiliśmy pana prezesa, w zasadzie cały zarząd 
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych, omawialiśmy sprawy nie tylko uchwały dotyczącej 
taryf, ale także sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa, pan prezes przedstawił sprawę obu 
komisjom w sposób kompleksowy. Dziękuję bardzo za to spotkanie. Myślę, że radni poznali 
tę sytuację, jak ona na dzień dzisiejszy się przedstawia, ja tę wiedzę miałem wcześniej, gdyż 
byłem na spotkaniu u pana prezesa. Dzisiaj przystępujemy do głosowania nad zatwierdzeniem 
taryf za wodę, a tak naprawdę nie tylko zdroworozsądkowo na to patrząc, ale także zgodnie  
z przepisami prawa, rada jest tutaj w tym procesie ubezwłasnowolniona, bo tak na dobrą 
sprawę my głosujemy za czymś, na co nie mamy żadnego wpływu. Taryfę przygotowuje 
przedsiębiorstwo, które ma do tego uprawnienie, pan burmistrz i jego służby weryfikują 
poprawność wyliczeń w całym procesie, natomiast my nie mamy możliwości w żaden sposób 
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tego skorygować, musielibyśmy przeprowadzić dosyć duże działania analityczne i sprawdzić, 
czy w przedmiotowej taryfie, w metodologii wyliczania wszystkich elementów, które tam są 
wzięte pod uwagę są jakieś błędy. Nie jesteśmy w stanie tego zrobić tak naprawdę. Skrajne 
głosy pojawiały się przed chwilą, także podczas dyskusji w kuluarach, że tak naprawdę my 
nie powinniśmy w ogóle brać udziału w procesie głosowania tej uchwały, bo nie mamy 
żadnego realnego wpływu na jej tworzenie. My jesteśmy tylko tutaj od tego, aby ją 
przegłosować, a na dzień dzisiejszy, przy obecnym stanie prawnym nie mamy żadnego 
wpływu na jej kształt, na jej treść. Podając te argumenty, które przed chwilą przytoczyłem  
w imieniu klubu GIS, my będziemy głosowali jako klub GIS przeciwko, głównie z tego 
powodu. My nie mamy na to żadnego wpływu. 
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn – wysoka rado, chciałem 
poinformować, że w czerwcu będziemy zapoznawać się z raportem Przedsiębiorstwa Usług 
Komunalnych z wykonania budżetu za 2016 rok i zobowiązałem pana prezesa  
i przewodniczącego rady nadzorczej, aby na sesji czerwcowej został radzie przedstawiony 
stan Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych, ponieważ pan prezes pracuje od roku, ma wiedzę 
o sytuacji tego przedsiębiorstwa i ta wiedza zostanie również przedstawiona państwu radnym 
i oczywiście społeczeństwu gminy Gryfino. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków na terenie miasta i gminy Gryfino, obowiązujących w okresie od 1 lipca 2017 r. do 
30 czerwca 2018 r. – DRUK NR 6/XXXVII. 
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 17 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały nie głosował  
żaden radny. Głosów przeciwnych było 16, 1 radny wstrzymał się od głosu. 
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że uchwała nie została podjęta.  
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 17. 
 
Ad. X. Podjęcie uchwały w sprawie desygnowania radnych Rady Miejskiej w Gryfinie 
do pracy w Zespole do spraw budżetu obywatelskiego – DRUK NR 7/XXXVII. 
 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 9. 
 
Przewodnicząca Rady poprosiła o zgłaszanie kandydatur do pracy w zespole. 
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Namieciński zgłosił kandydaturę radnego Łukasza 
Kamińskiego. Radny Łukasz Kamiński wyraził zgodę na pracę w zespole. 
Radny Piotr Zwoliński zgłosił kandydaturę radnego Marcina Pary. Radny Marcin Para 
wyraził zgodę na pracę w zespole. 
Radna Małgorzata Wisińska zgłosiła kandydaturę radnego Rafała Gugi. Radny Rafał Guga 
wyraził zgodę na pracę w zespole. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
desygnowania radnych Rady Miejskiej w Gryfinie do pracy w Zespole do spraw budżetu 
obywatelskiego – DRUK NR 7/XXXVII wraz ze zgłoszonymi kandydaturami.  
Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem ww. projektu uchwały. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 20 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
19 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
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Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że uchwała została podjęta.  
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 18. 
UCHWAŁA NR XXXVII/350/17 stanowi załącznik nr 19. 
 
Ad. XI. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie 
Gminy Gryfino na rok 2017 – DRUK NR 8/XXXVII. 
 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 9. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał w niej głosu. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Gryfino na rok 2017 – DRUK NR 
8/XXXVII. 
Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem ww. projektu uchwały. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 20 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
20 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że uchwała została podjęta.  
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 20. 
UCHWAŁA NR XXXVII/351/17 stanowi załącznik nr 21. 
 
Ad. XII. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Gryfino na lata 2017-2025 – DRUK NR 9/XXXVII. 
 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 9. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał w niej głosu. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2017-2025– DRUK NR 
9/XXXVII. 
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  
14 radnych, przy 5 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 XXXVII/352/17 stanowi załącznik nr 23. 
 
Ad. XIII. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/249/16 Rady 
Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na 
ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej przejazdu i przechodu w działce gminnej, 
oznaczonej numerem 199/1, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 m. Gryfino – 
DRUK NR 10/XXXVII. 
 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 9. 
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Przewodnicząca otworzyła dyskusję. 
Radny Rafał Guga – panie burmistrzu, ponieważ droga, na której wyrażamy zgodę na 
ustanowienie odpłatnej służebności ma doprowadzać do działek 205/4 i 205/3, ale jest też 
działka 206 i widać, że ona też właściwie powinna być w taki sam sposób skomunikowana, 
tak mi się przynajmniej wydaje z tej mapy, więc mam pytanie – co z działką 206? 
Naczelnik Wydziału działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki 
Nieruchomościami Teresa Drążek - uchwała, którą rozpatrujemy to jest uchwała na 
wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „Regalica”, ponieważ państwo już podejmowaliście 
uchwałę we wrześniu, chcemy tą kolejną działkę dołączyć, bo ona nie była objęta uchwałą  
i jest to kompleksowa obsługa terenu stanowiącego własność spółdzielni Regalica, natomiast 
ta działka, o której pan mówi nie jest własnością spółdzielni. W uzupełnieniu powiem, że to 
ustanowienie służebności dla spółdzielni „Regalica” będzie połączone z ustanowieniem 
służebności przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Regalica” dla naszego budynku, naszej 
nieruchomości oznaczonej numerem 206, która jest również w pobliżu, ponieważ w tej chwili 
obsługa komunikacyjna naszej nieruchomości odbywa się przez działkę Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Regalica”. Działka, o której pan radny mówi nie jest własnością „Regalicy”, 
więc tutaj nie ma tego problemu na tę chwilę. Musiałbym sprawdzić, czyją jest własnością. 
Podejrzewam, że tam jest chyba trafostacja, najprawdopodobniej ENEI. My nie możemy 
ustanowić służebności do nieruchomości, która nie przylega do naszej, możemy ustanowić 
służebność tylko do tej nieruchomości, która przylega do naszej działki 192, 205/4, natomiast 
ponieważ działka 205/3 jest również przylegająca do 206/4 i jest obsługiwana przez nią, nie 
możemy jej pominąć. Z działki nr 206 nie mamy wniosku właściciela. Właściciel najpierw 
musiałby mieć ustanowioną służebność przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Regalica” i wtedy 
wystąpić do nas. 
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Namieciński – ze względu na to, że projektu uchwały 
nie było na komisji, ja chciałbym dopytać, czy znana jest kwota tej służebności, bo to jest na 
pewno kwota roczna. Czyli kwoty nie znamy? Jaka to będzie kwota? 
Radny Bogdan Warda - chciałbym zapytać pani naczelnik Drążek o nieruchomość na 
działce 206, czyli o tę wspólnotę, która jest na ul. Łużyckiej, za działką „Regalicy”. Jeżeli 
„Regalica” ustanowi służebność, bo jest to normalne, jeżeli jako „Regalica” będziemy mieli 
służebność dojazdu na  wysokości urzędu pracy, to na tych samych zasadach, była rozmowa  
z burmistrzem Milerem na ten temat, ustanowimy służebność dojazdu dla TBS-u. Takie 
pismo już dostaliśmy od TBS-u, jako „Regalica” i taką służebność zrobimy. Chciałbym 
zapytać co będzie ze służebnością dojazdu dalszą, czyli z działki 206 przez działkę 205/4,  
a potem mamy drogę na wysokości urzędu pracy. Czy ta wspólnota to jest budynek gminny  
i nie potrzeba ustanawiać służebności, czy taka służebność powinna być? 
Naczelnik Wydziału działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki 
Nieruchomościami Teresa Drążek - my sami dla siebie nie możemy ustanowić służebności. 
Na dzień dzisiejszy możemy poruszać się tylko po naszej działce 199/1 i mieszkańcy, 
najemcy tego budynku również mogą się po tej działce poruszać swobodnie, dlatego też 
mówimy tylko o służebności o spółdzielni „Regalica”, ponieważ gmina Gryfino jako sama dla 
siebie służebności nie może ustanowić. 
Radny Bogdan Warda - zadałem pytanie, bo nie byłem pewien, czy jest to budynek gminny, 
czy jest to wspólnota mieszkaniowa, w której nie ma większość udziałów gmina. Zadam 
jeszcze jedno pytanie - jeżeli spółdzielnia ustanowi służebność przejazdu, bo tam są też 
parkingi… 
Naczelnik Wydziału działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki 
Nieruchomościami Teresa Drążek -  … służebności przejazdu i przechodu, czyli będziemy 
mogli jeździć i chodzić. 
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Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
zmiany uchwały Nr XXVIII/249/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 września 2016 r.  
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej przejazdu  
i przechodu w działce gminnej, oznaczonej numerem 199/1, położonej w obrębie 
ewidencyjnym nr 5 m. Gryfino – DRUK NR 10/XXXVII. 
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  
11 radnych, przy 8 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było. 
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że uchwała została podjęta.  
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 24. 
UCHWAŁA NR XXXVII/353/17 stanowi załącznik nr 25. 
 
Ad. XIV. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym  
i z wykonania uchwał Rady. 
 
Informacja stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 
Radni otrzymali informację Burmistrza na skrzynki mailowe oraz w dniu sesji. 
Przewodnicząca zapytała, czy radni zgłaszają uwagi i zapytania do informacji. 
 
Radny Krzysztof Hładki – w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami  
w punkcie 3. jest: „Sporządziłem analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie 
gminy Gryfino w 2016 r.” Czy można prosić o bliższe informacje, co czeka mieszkańców 
Gryfina generalnie w zakresie selektywnej zbiórki odpadów i czy utrzymamy ceny na 
aktualnym poziomie? Jakie działania podejmuje gmina w kontekście zwiększenia selektywnej 
zbiórki odpadów, w szczególności chodzi o budynki wielorodzinne? 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Mariusz Tarka - zgodnie z przepisami 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach burmistrz sporządza analizę stanu 
gospodarki odpadami za poprzedni rok. Ta analiza została sporządzona i umieszczona na 
stronie Wrota Gryfina, czyli na głównym portalu gminy. Co do pana pytania w zakresie tego, 
co się zmieni w roku 2017 – 29 grudnia ubiegłego roku zostało opublikowane rozporządzenie 
Ministra Środowiska w sprawie ogólnych warunków segregacji odpadów i to rozporządzenie 
wskazuje kilka ważnych elementów, kilka ważnych rzeczy, które będą musiały ulec zmianie, 
niemniej jednak na dzień dzisiejszy kontrakt, który mamy jako gmina zawarty z firmą 
wywożącą odpady jest kontraktem ważnym i w tym czasie nie możemy zaburzać warunków 
w jakich spółka odbierająca odpady składała swoją ofertę. Do głównych zmian, które 
przewiduje rozporządzenie należy jednak powrót, czy zobowiązanie gmin do powrotu do 
segregacji odpadów biodegradowalnych w pełnym spektrum, czyli tak, jak robiliśmy to 
jeszcze do końca roku 2015, jak dobrze pamiętam, później ograniczyliśmy ten wachlarz 
wyłącznie do odpadów zielonych. Niestety będziemy musieli wrócić do poprzedniej wersji. 
To już stanowi samo rozporządzenie. Dodatkowo w terminie do końca tego roku firmy 
wywozowe odpady będą musiały dostosować pojemniki do segregacji tychże odpadów  
w postaci zamontowania odpowiednich informacji na tych pojemnikach, do czego służą 
konkretne pojemniki i konkretne urządzenia. Oprócz tego wojewódzki plan gospodarki 
odpadami uchwalony pod koniec ubiegłego roku nałożył określone zobowiązania na 
poszczególne gminy, na poszczególnych organizatorów systemu i te zobowiązania również są 
na etapie analizy. Tutaj możemy się spodziewać pewnych drobnych zmian. W kwestii 
wysokości cen za odbierane odpady i opłat płaconych przez mieszkańców na dzień dzisiejszy 
nie rozmawiamy. 
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Radny Piotr Zwoliński – mam jedno pytanie w zakresie inwestycji i rozwoju. Trwają prace 
związane ze zgłoszeniem przez gminę Gryfino dwóch projektów o dofinansowanie na 
budowę ścieżki rowerowej Gryfino-Wełtyń-Gardno. Chciałem dopytać o jakiej kwocie 
dofinansowania mówimy oraz na jakim etapie jest aktualnie procedura? 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński - wszystkie szczegółowe 
informacje otrzyma pan na piśmie panie radny. 
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn – wysoka rado, nie znalazło się 
to w raporcie, ale chciałbym poruszyć kilka spraw. Po pierwsze spotkałem się z panem 
Norbertem Grudniem, dyrektorem Zespołu Elektrowni Dolna Odra. Chciał być dzisiaj na 
sesji, ale czynności zatrzymały pana dyrektora. Mamy obietnicę, że w pierwszym możliwym 
terminie pan dyrektor przyjedzie, żeby się Radzie Miejskiej w Gryfinie przedstawić  
i powiedzieć kilka słów o sprawach istotnych dla naszej wspólnoty. Jednocześnie w ubiegłym 
tygodniu spotkałem się z nowym dyrektorem GDDKiA panem Łukaszem Lendnerem,  
w środę po niedzieli będziemy mieli wizytę pana dyrektora GDDKiA, będzie również pan 
poseł Artur Szałabawka, który bardzo nas wspiera w sprawach związanych z inwestycjami 
drogowymi na terenie gminy Gryfino i chciałem państwu zakomunikować, oczywiście prasę 
powiadomię o tym spotkaniu i będzie też chwila dla zadania pytań, że przedmiotem naszej 
umowy będzie omówienie inwestycji gminnej i GDDKiA w ulicy Łużyckiej. Chcemy się do 
tego dobrze przygotować, żeby dezorganizacja, jaka wystąpi w związku z naszym działaniem 
i GDDKiA miała jak najmniejszy wpływ na społeczność gminy Gryfino, ale najważniejszym 
przedmiotem rozmów będzie poważna rozmowa z poważnymi nadziejami na inwestycję 
związaną z obwodnicą miasta Gryfina i to jest sprawa jedna z bardziej ważnych. Proszę 
państwa, ja mam świadomość, że na terenie gminy Gryfino trawa porasta trawniki, porasta 
chodniki i że sprzątanie miasta i gminy nie jest na najwyższym poziomie. Spotykam się  
z mieszkańcami Gryfina przy zakupach, czy przy innych czynnościach i ostatnio pani 
kasjerka w sklepie pytała mnie, dlaczego trawnik przed jej domem jest porośnięty wysoką 
trawą i ustaliliśmy, że za strzyżenie tego trawnika odpowiada jedna ze spółdzielni 
mieszkaniowych. To są problemy, które spuentował najlepiej w swojej interpelacji pan radny 
Piotr Zwoliński pytając się o współdziałanie jednostek odpowiedzialnych za utrzymanie 
pewnych warunków estetycznych związanych z trawą, z porządkiem, ze śmieciami,  
o współdziałanie gminy, powiatu, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych. 
Padło pytanie ze strony pani radnej Witowskiej o wały. To jest takie sztandarowe pytanie  
o wały. Burmistrz akurat w kwestii wałów ma bardzo mało do powiedzenia, ponieważ należą 
one najczęściej do zarządu dróg wodnych i oczywiście tak, jak obowiązkiem radnego jest 
działanie na rzecz lokalnej społeczności, oczywiście można te problemy przekładać na 
burmistrza, mówić – niech pan napisze, niech pan się zwróci o to, a można to również zrobić 
samemu. Podkreślam to w sposób zdecydowany, że państwo radni macie uprawnienia do 
tego, żeby w różnego rodzaju miejscach w kwestiach związanych z utrzymaniem czystości 
interweniować i zgłaszać te sprawy. Ja zabiegam u pana starosty i u innych jednostek  
o współdziałanie w tym zakresie, bo mamy różne metody współdziałania, ale dowiecie się 
państwo w czerwcu od zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych, od przewodniczącego 
rady nadzorczej, jakie mamy problemy w tym przedsiębiorstwie i jakie mamy problemy  
z utrzymaniem stałej gotowości do świadczenia usług na rzecz przestrzegania czystości na 
terenie własności i terenów zarządzających przez gminę Gryfino. Wiem, że podstawą jest 
usprawnienie tego zagadnienia, ponieważ nie jestem zadowolony ze stanu czystości, ale nie 
tylko na drogach gminnych, tylko na drogach wszystkich zarządców i terenach przyległych do 
wspólnot mieszkaniowych, do spółdzielni mieszkaniowych. To jest problem nas wszystkich 
gryfinian i musimy w tym zakresie współdziałać. Przypominam państwu o sytuacji 
finansowej gminy Gryfino, o tym, że wychodzimy z poważnego kryzysu finansowego, że 
dbamy o te sprawy. Chciałbym też państwu powiedzieć, że rozmawiałem z wieloma osobami 
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w kwestii wsparcia naszych zabiegów o pozyskanie kwoty około 10 mln zł na remont 
Pałacyku pod Lwami. Jest to problem, który nas bardzo nurtuje. Uważamy tę substancję za 
wyjątkowo wartościową, ale gminy Gryfino na remont tego pałacyku nie stać, natomiast 
wykonywanie remontu przeznaczając co rok np. po 100.000 zł trwałoby łatwo policzyć ile lat 
i jakby to się skończyło. Szanowni państwo, zapraszam do współpracy, proszę nie czekać 
miesiąc czasu, żeby złożyć interpelacje, zaistnieć w prasie, sygnalizować pewne problemy od 
razu, bo my te problemy też widzimy, tylko np. w ostatnim czasie w Przedsiębiorstwie Usług 
Komunalnych „posypał się” sprzęt sprzątający, za miesiąc na sesji prawdopodobnie  
29 czerwca ta sytuacja zostanie państwu przedstawiona. Dzisiaj tylko sygnalizuję, że stoimy 
przed poważnymi problemami związanymi z koniecznością dokapitalizowania tego 
przedsiębiorstwa w wyniku wcześniejszej polityki związanej z zadłużeniem go ponad miarę, 
co było związane z inwestycjami w kanalizację w niektórych miejscowościach wiejskich  
i z brakiem możliwości finansowania tych elementów przez gminę Gryfino z oczywistych 
względów, które państwo znacie, czyli z tytułu braku możliwości kredytowych.  
 
Ad. XV. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. III. 
 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński – interpelacja w sprawie 
placów zbaw na terenie gminy Gryfino – już odpowiadałem na to pytanie podczas ostatniej 
sesji, te prace są wykonywane stale, w zasadzie nieustannie i dzielone są w zasadzie na trzy 
segmenty. Pierwszy to jest diagnoza i jesteśmy po tym etapie, drugi etap to bieżące 
utrzymanie i tutaj są różne formuły, w części miejscowości mamy podpisane umowy ze 
stowarzyszeniami tam działającymi, w części wykonujemy to sami lub poprzez jednostki 
organizacyjne. Trzeci element, czyli doposażanie placów zabaw – jesteśmy na tym etapie, 
przygotowujemy postępowania i proszę spodziewać się na terenie miasta i na terenie całej 
gminy Gryfino zmiany w tym zakresie także w użyciu środków zewnętrznych, w tym m.in. ze 
środków Dolnoodrzańskiej Inicjatywy Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
Co do pytania w sprawie Towarzystwa Miłośników Historii Ziemi Gryfińskiej to tak jak już 
pan burmistrz informował państwa o decyzjach, które podjął przygotowujemy Towarzystwo 
Miłośników Historii Ziemi Gryfińskiej tak jak i innym pozostałym stowarzyszeniom 
działającym na terenie gminy Gryfino centrum gryfińskich stowarzyszeń, które będzie 
uwzględniało także salę ekspozycyjną dla TMHZG. Myślę, że jestem też winien panu taka 
informację, że nie dalej niż wczoraj spotkałem się z panią przewodniczącą towarzystwa, 
rozmawialiśmy też o eksponatach, którymi dysponują. Pan jest z wykształcenia historykiem, 
ja jestem z wykształcenia historykiem, ja nie chcę tego zasobu w żaden sposób oceniać, bo go 
też w całości nie znam, natomiast myślę, że część z nich ma z nich sporą wartość, część 
umiarkowaną, a część powszednią, trzeba dokonać też kwerendy tych zbiorów i sale 
wystawiennicze zaprojektować pod te, które są największym walorem. 
Jeśli chodzi o Klub Sportowy Energetyk konsekwentnie stoję na stanowisku jako republikanin 
z poglądów, że w sprawy stowarzyszeń władza nie powinna się mieszać, powinna ze 
stowarzyszeniami współpracować. Ostatnio pani radna Wisińska podkreśliła, że władze 
miasta i gminy Gryfino nie patrzą na rodowody stowarzyszeń, tylko z nimi po prostu 
współpracują i jeśli projekty są dobre, to realizują to z wszystkimi gryfińskimi 
stowarzyszeniami, warunki są oczywiście takie, że jest pomysł, jest zapał i jest podział ról 
odpowiedzialności finansowej. Natomiast jeżeli chodzi o samą sprawę Klubu Sportowego 
Energetyk to powiem jeszcze jedną kwestię, jestem co do tego przekonany - życzliwych 
podpowiedzi w tym względzie słyszę wiele, czytam o nich też w prasie lokalnej. To jest taka 
próba kreowania polityki zastępowania wybranych demokratycznie władz klubowych, ja się 
od tego trzymam jak najdalej, zupełnie mnie te kwestie nie zajmują, proszę mnie do tego nie 
nakłaniać, ja swojego nastawienia w tym zakresie nie zmienię. To są wewnętrzne sprawy 
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stowarzyszeń i to w jaki sposób prowadzą swoją politykę jest także ich sprawą. Natomiast  
w kontekście przywoływanych przez pana rewelacji prasowych mogę dopowiedzieć tylko 
tyle, że ze znaczną częścią tych rewelacji, z którymi do tej pory się zapoznawałem, bo 
ostatnio nawet przestałem, absolutnie się nie zgadzam i wynikają one z elementarnego braku 
wiedzy, doświadczenia w kierowaniu jakimkolwiek stowarzyszeniem i próbą nacisku na 
ludzi, którzy pracują, po pierwsze społecznie, po drugie dokładają swoje pieniądze i tak było 
także w sytuacji KS Energetyk. Ja potrafię rozróżnić prawdziwych społeczników od tych, 
którzy mają usta pełne frazesów, natomiast w sytuacjach kryzysowych dla stowarzyszenia 
niewiele są gotowi zrobić. W ogóle powiedziałbym nawet, że moje doświadczenie uczy, że 
zwłaszcza jeśli chodzi o autonomię sekcji sportowych to jest tak, że autonomia istnieje  
w przypadku wydawania pieniędzy, natomiast w przypadku pozyskiwania pieniędzy 
autonomii nie ma i to jest pewna praktyka, z którą w szczególności w Klubie Sportowym 
Energetyk zmagałem się jako jego prezes, rozumiem też obecnego prezesa i powiem więcej – 
uważam, że cały zarząd Energetyka dokłada staranności, żeby klub prowadzić poprawnie,  
a to, że są także głosy krytyczne jest niezbywalnym prawem członków stowarzyszenia, 
kibiców i wszystkich pozostałych. Ja też uważam, że jest wiele rzeczy do poprawy, ale na 
pewno nie jest rolą władz samorządowych prowadzenie w zamian za władze stowarzyszenia 
ich własnej polityki. To byłoby sprzeczne z zasadami stowarzyszania się osób. Jeśli chodzi  
o deklaracje, które pan radny tutaj też wymienił jako bardzo poważny problem, to jeśli są 
takie kłopoty, to służymy i jeśli ktoś ma problem z wypełnieniem deklaracji, to nasze służby 
pomogą ją wypełnić. Ja ją znam, ona nie jest trudna, ale gdyby jednak pan radny uznał, że 
jednak są jakieś wątpliwości lub kłopoty, to zobowiązuję się także, że w ramach współpracy 
ze stowarzyszeniem będziemy je wyjaśniali i zachęcam do składania deklaracji. Ja jestem 
byłym prezesem klubu, nadal jestem członkiem szeregowym, mam swoje prawa, zabieram też 
głos w wewnętrznej dyskusji, natomiast jako członek stowarzyszenia, a nie jako osoba, która 
występuje w imieniu pana burmistrza w konkretnych sprawach, takie są też moje osobiste 
poglądy, takie też są poglądy pana burmistrza. Mam nadzieję, że spokój wokół tego 
stowarzyszenia i wszystkich innych, które funkcjonują od wielu lat, funkcjonowały od wielu 
lat i będą funkcjonowały będzie naszą wspólną troską, taką faktyczną. Wiecie państwo,  
że pan burmistrz, z resztą zapowiedział to na ostatniej sesji – powstanie gryfińskie centrum 
stowarzyszeń. Będzie się ono mieściło w budynku przy ul. Sprzymierzonych. Warunki, które 
chcemy zaproponować stowarzyszeniom będą godne, dobre i mogę też powiedzieć, że 
postulaty, które były zgłaszane przez stowarzyszenia przez wiele lat w przeszłości znajdą 
właśnie swoją realizację.  
Ponieważ pan burmistrz Miler musiał nas na chwilę opuścić, więc ja odpowiem też na 
interpelację, czy raczej pozwolę sobie odnieść się do interpelacji złożonych przez panią radną 
Witowską w zakresie wizerunkowym, w zakresie utrzymania zieleni, trawników i innych tego 
typu kwestii. Ja myślę, że sprawiedliwa ocena zważyłaby dobre aspekty i gorsze aspekty. 
Proszę zwrócić uwagę, być może to pani radnej uwadze umknęło, do tej pory na terenach 
wiejskich wykaszanie poboczy dróg odbywało się mniej więcej w sierpniu. Tak było przez 
wiele lat. Teraz przystąpiono do wykaszania tych dróg, na które pan burmistrz poprzez swoje 
rozmowy ma także wpływ. Polecam obserwację części dróg na tę chwilę powiatowych, także 
drogi krajowej nr 31. Pan burmistrz bardzo mocno zabiegał o to. Droga krajowa nr 31 także  
w kierunku Nowego Czarnowa wygląda w tej chwili dobrze. Nie było to standardem w latach 
minionych. Natomiast to współdziałanie jest też konieczne z innymi zarządcami 
nieruchomości, czy dróg.  
Odpowiadając na wcześniej składane pytania, bo też pojawiają się te interpelacje 
wielokrotnie, przypomnę państwu kończącym, mam nadzieję kilkumiesięczna historię 
rozsiewania plotek, pomówień i insynuacji – oświata jest bezpieczna, pan burmistrz podpisał 
gwarancje zatrudnienia ze wszystkimi związkami zawodowymi. Wszystkie organizacje 
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związkowe działające w gryfińskiej oświacie podpisały gwarancje zatrudnienia dla 
pracowników oświaty co najmniej do roku szkolnego 2020/2021. Czekam na kolejne sygnały 
o takich gwarancjach zatrudnienia z innych gmin, a w szczególności powiatów województwa 
zachodniopomorskiego 
 
Ad. XVI. Wolne wnioski i informacje. 
 
Radny Zenon Trzepacz – chcę wrócić do poprzedniej sesji rady miejskiej, na której była 
podejmowana uchwała o funduszu sołeckim mieszkańców Sobieradza. Mieszkańcy 
Sobieradza zaprosili mnie na spotkanie i prosili żebym przekazał ich głębokie niezadowolenie 
z faktu jaki miał miejsce. Osiem osób zagłosowało oczywiście za tym projektem uchwały, 
natomiast informacje, które krążyły wokół tego projektu uchwały, później po przyjęciu tego 
projektu uchwały, że będą mieli jeszcze nad czymś głosować, nie będę tutaj przytaczał 
sformułowań, jakich używali mieszkańcy, bo one nie nadają się w tym miejscu, natomiast to 
był taki precedens pierwszy raz w historii, rada miała oczywiście prawo tak zagłosować, tylko 
apeluję do państwa, żebyśmy czasami zastanowili się, czy robimy dobrze, czy nie 
powodujemy jakiejś niezdrowej atmosfery w środowisku. 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński – chciałbym wesprzeć 
głos pana przewodniczącego i powiedzieć też, że ja wyrażam nadzieję, że doszło do jakiegoś 
nieporozumienia, bo trudno mi też sobie wyobrazić, żeby była inna przyczyna. Państwo 
wyśmienicie znacie zasady funkcjonowania funduszu sołeckiego i wiecie kto jest uprawniony 
do jego określania i kto jest uprawniony do jego kwestionowania. Uprawnione do określania 
funduszu sołeckiego jest zebranie wiejskie, natomiast do potencjalnego, co się jeszcze nigdy 
nie zdarzyło kwestionowania postanowień zebrania wiejskiego jest burmistrz. Nigdy takiego 
zdarzenia nie było, pan burmistrz nie zakwestionował tego funduszu sołeckiego, nie było 
więc żadnej podstawy formalnej i prawnej ku temu, żeby kontestować tę sytuację. Ja szczerze 
mówiąc starałem się unikać komentarza do tej pory tej konkretnej sprawy. Tez przyjąłem to 
panie przewodniczący z zaskoczeniem, bo nadal mam wiarę i przeświadczenie, że fundusz 
sołecki i zasady jego redystrybucji są powszechnie i dobrze znane. Z faktu, że część 
mieszkańców nie biorących udziału w zebraniach wiejskich wyraża później niezadowolenie  
z decyzji podjętych przez zebranie wiejskie nie wynika fakt, że te postanowienia tracą moc, 
ale przypominam też, że jest prawo do zmiany funduszu sołeckiego, ale w tym samym trybie, 
w którym został uchwalony. Ja też interesuję się funduszem sołeckim i jego rozwojem, 
postępem, z resztą trzeba powiedzieć, że w wielu sołectwach następuje w tej chwili zmiana 
spojrzenia i dobra zmiana w zakresie wydatkowania tych środków, chciałbym żeby ten aspekt 
był wspierany, a w tej konkretnie sobieradzkiej sprawie chodziło o nakłady materialne. Nie  
o przejadanie środków, tylko o materialną, trwałą kwestię, która będzie służyła wszystkim 
mieszkańcom i to też budziło moje zdumienie, ale oczywiście wysoka rada ma prawo do 
swoich rozstrzygnięć, tym niemniej fundusz sołecki jest rzeczą delikatną, warto o tym 
rozmawiać otwarcie i nie kwestionować bez powodu postanowień samych mieszkańców. 
Radny Zenon Trzepacz – bardzo delikatnie postaram się to określić, że gdyby te pieniądze 
wreszcie były przeznaczone na konsumpcję, to na pewno ten wynik głosowania byłby inny, 
ponieważ wielu radnych przyjeżdżało do Sobieradza na imprezy tylko dlatego, że można… 
ale dalej nie będę tłumaczył. 
 
Przewodnicząca poinformowała, że radni w dniu sesji otrzymali materiały na sesję 
absolutoryjną - uchwałę Składu Orzekającego RIO w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu 
z wykonania budżetu za 2016 r. oraz sprawozdanie finansowe gminy Gryfino oraz że 
następna sesja Rady Miejskiej – sesja absolutoryjna planowana jest w dniu 29 czerwca br. 
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W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk 
zamknęła obrady XXXVII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie. 
 
Integralną część protokołu stanowią załączniki:  
 
1. Lista obecności radnych - załącznik nr 1 
2. Lista obecności sołtysów– załącznik nr 2 
3. Lista obecności zaproszonych gości – załącznik nr 3 
4. Porządek obrad sesji – załącznik nr 4 
5. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem zmiany porządku obrad - załącznik nr 5 
6. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem protokołu z XXXVI sesji - załącznik nr 6 
7. Wniosek Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji  

i Ochrony Środowiska - załącznik nr 7 
8. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie za rok 2016 –

załącznik nr 8  
9. Stanowiska komisji rady - załącznik nr 9 
10. Sprawozdanie z działalności Centrum Wodnego „Laguna” w Gryfinie w 2016 roku – 

załącznik nr 10  
11. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Gryfinie za 2016 r. – załącznik nr 11  
12. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości 
gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino – załącznik nr 12 

13. UCHWAŁA NR XXXVII/348/17 - załącznik nr 13 
14. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały sprawie wyrażenia zgody 

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

15. UCHWAŁA NR XXXVII/349/17 - załącznik nr 15 
16. Wniosek o zatwierdzenie taryf  dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacji sanitarnej z dnia 21.04.2017 r. – 
załącznik nr 16 

17. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia 
taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na 
terenie miasta i gminy Gryfino, obowiązujących w okresie od 1 lipca 2017 r. do 30 
czerwca 2018 r. – załącznik nr 17 

18. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie desygnowania 
radnych Rady Miejskiej w Gryfinie do pracy w Zespole do spraw budżetu obywatelskiego 
załącznik nr 18 

19. UCHWAŁA NR XXXVII/350/17 - załącznik nr 19 
20. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wykazu 

kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Gryfino na rok 2017 - załącznik nr 20 
21. UCHWAŁA NR XXXVII/351/17 - załącznik nr 21 
22. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2017-2025 – załącznik nr 22 
23. UCHWAŁA NR XXXVII/352/17 - załącznik nr 23 
24. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały 

Nr XXVIII/249/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 września 2016 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej przejazdu i przechodu 
w działce gminnej, oznaczonej numerem 199/1, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 
m. Gryfino – załącznik nr 24 

25. UCHWAŁA NR XXXVII/353/17 - załącznik nr 25 
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26. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym  
i z wykonania uchwał Rady - załącznik nr 26. 

 
 
Protokół sporządziła:  
           inspektor  
 
Agnieszka Grzegorczyk  
 

PRZEWODNICZĄCA RADY 
 

Elżbieta Kasprzyk 
 
 


