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

w dniu 29 marca 2018 r. 
 

 
 

Sesja rozpoczęła się  o godz. 1000 i trwała do godz. 1315. 
 
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1. 
 
W posiedzeniu udział wzięli: 
1. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn 
2. Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński  
3. Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Tomasz Miler 
4. Sekretarz Miasta i Gminy Gryfino Ewa Sznajder 
5. Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino Beata Blejsz 
6. Radca prawny Krzysztof Judek 
7. Sołtysi wg listy obecności – załącznik nr 2 
8. Zaproszeni goście wg listy obecności – załącznik nr 3. 
 
Ad. I. 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 21 radnych.  
Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji i projektami uchwał – 
załącznik nr 4. 
 
2/ przyjęcie protokołu z XLIV 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 XLIV sesji.  
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 21 radnych,  
w głosowaniu wzięło udział 21 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 20 radnych, 
przy 1 głosie wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było. 
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i poinformowała, że protokół został przyjęty. 
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 5. 
 
Przewodnicząca poinformowała, że do rady wpłynął dodatkowy projekt uchwały -  
w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok – DRUK NR 11/XLV. 
Przewodnicząca zaproponowała zmianę porządku obrad i wprowadzenie tego projektu pod 
obrady po punkcie XIII. porządku obrad. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 21 radnych,  
w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem zmiany porządku obrad głosowało 
19 radnych, przy 1 głosie wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było. 
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i poinformowała, że porządek obrad został 
zmieniony. 
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 6. 
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Przewodnicząca ogłosiła 15-minutową przerwę na zapoznanie się z projektem uchwały. 
Po przerwie przewodnicząca wznowiła obrady. 
 
Ad. II. Zgłaszanie wniosków komisji Rady. 
 
Komisje nie zgłosiły żadnych wniosków. 
 
Ad. III. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych. 
 
Interpelacje i zapytania zgłosili następujący radni: 
 
Radny Jacek Kawka 
1109/XLV/18 – około dwa tygodnie temu tu, w tym miejscu, odbyło się spotkanie 

z mieszkańcami w sprawie odoru z kanalizacji ściekowej. W trakcie tego 
spotkania padła propozycja ze strony zastępcy burmistrza Milera jak 
rozwiązać ten problem i kiedy. Byłem też na tym spotkaniu  
i dowiedzieliśmy się, że rozwiązanie tego problemu będzie kosztowało 
ogromne pieniądze, a najbliższy termin to prawdopodobnie przyszły rok. 
Chciałem w swojej interpelacji zapytać, czy został rozważony następujący 
sposób rozwiązania tego problemu, który wymagałby nakładu kilku 
tysięcy, a czas to nie więcej jak kwartał. Rozwiązanie to polegałoby na tym, 
że należałoby zastosować włazy gazoszczelne, biofiltry oraz zawory 
zwrotne. Proszę o odpowiedź, czy było to rozważane, jeżeli tak, to dlaczego 
nie zostało wzięte pod uwagę do wdrożenia? 

1110/XLV/18 –  mieszkańcy ul. Jana Pawła II zwrócili się do mnie z prośbą, żeby uzyskać 
odpowiedź na pytanie, czy gmina wykonywała ostatnio wzdłuż tego ciągu 
jakieś prace polegające na układaniu linii zasilających, kabli? Czy gmina to 
robiła, ile to kosztowało i w jakim trybie został wyłoniony wykonawca?  

1111/XLV/18 –  interpelacja dotyczy planowanego uruchomienia parkingu przed urzędem 
miasta. Mieszkańcy chcieliby się dowiedzieć, ile kosztowałoby 
uruchomienie infrastruktury obsługującej tą instalację i jaki byłby 
ewentualny koszt eksploatacji?     

1112/XLV/18 –  interpelacja dotyczy ul. Łużyckiej. Mieszkańcy chcieliby się dowiedzieć, 
kiedy gmina przystąpi do wykonania zadania, którego się podjęła 
w ramach współpracy z GDDKiA i PGE? Z tego, co pamiętam, w tym roku 
miała wykonać swoją część tego zadania.  

 Proszę o odpowiedzi pisemne.  
 
Radny Zbigniew Kozakiewicz 
1113/XLV/18 –  wracam do interpelacji sprzed roku. Chodnik po lewej stronie ul. Piastów 

w kierunku mostu kończy się przejściem dla pieszych przy ul. Energetyków. 
Zaraz za przejściem wpadamy w dużą dziurę przy studzience, która 
stanowi zagrożenie dla zdrowia pieszych, osób starszych, osób z wózkami. 
Dalej w kierunku Odry, wielki plac, w tej chwili jest to dziki parking, ale 
wygląda tragicznie. Jest to niechlubna wizytówka naszego miasta, dziury, 
nierówny teren, wystające kamienie, cegłówki, wygląda to nieładnie, jest 
sporym zagrożeniem, do tego przy ładnym nabrzeżu. Proszę 
o zagospodarowanie terenu, proponuję, żeby zrobić tam tymczasowy 
parking do momentu, aż nie zrealizujemy koncepcji nabrzeża, tego pasa 
nadodrzańskiego. Na pewno poprawi to wizerunek i bezpieczeństwo.  

 
 
 



 3

Radny Czesław Skonecki 
1114/XLV/18 – moją interpelację składam w imieniu społeczności działkowców, 

na ostatnim walnym zebraniu działkowców ogrodów Vista Bella przy  
ul. Czechosłowackiej działkowcy zwrócili się z prośbą o uzyskanie 
informacji na temat remontu ulicy Czechosłowackiej. Kiedy ten remont 
miałby przebiegać, w jakim terminie i czy będzie tam wykonywana 
kanalizacja? Działkowcy tego rejonu są zainteresowani, żeby ogród 
włączyć do tej kanalizacji, jeśli miała by być ona budowana.     

1115/XLV/18 –  teren działek Vista Bella jest zalewany nie tylko przez opady 
atmosferyczne, ale też blisko jest ciepły kanał, jest tam przepompownia, 
która nie działa. Podobno były już ustalenia z gminą i było obiecane, że ta 
przepompownia będzie pracowała, co by spowodowało, że ci działkowcy 
mieliby jakieś plony, bo w tej chwili wszystko jest pod wodą, jest 
zalewane.    

1116/XLV/18 –  burmistrz był obecny na walnym zebraniu działkowców przy ul. Wojska 
Polskiego, na pewno przypomina sobie prośby o wyrównanie, położenie 
jakiegoś tłucznia, którym można by wyrównać drogę polną wzdłuż 
rurociągu, który biegnie od Wełtynia. Kiedy trochę popada, ten teren jest 
nie do pokonania. Ja osobiście byłem tam wczoraj, jest tragedia. Proszę, 
jeśli byłoby to możliwe o trochę tłucznia, czy żużlu, którym można by było 
wyrównać ten teren, a działkowcy sami by to wyrównali.  

 
Radna Jolanta Witowska 
1117/XLV/18 –  czy i w jaki sposób monitorowany jest na bieżąco poziom wód gruntowych 

na terenie starego miasta? Ile i gdzie zlokalizowane są odwierty 
do monitorowania wód gruntowych? Jak często dokonywane są odczyty 
poziomu wód gruntowych w tych odwiertach? Jakie wnioski wynikają 
z analizy przeprowadzonych pomiarów?  

 
Radny Marcin Para 
1118/XLV/18 –  moje zapytanie dotyczy interpelacji, którą złożyłem w poprzednim 

miesiącu, nie dostałem na nią odpowiedzi, dotyczyła ona ul. Jana Pawła II 
i organizacji ruchu, która została zmieniona kilkanaście miesięcy temu. 
Mieliśmy ten temat rozważyć, chciałbym dostać informację, czy 
to pozostanie w takim stanie jaki jest obecnie, czy zostanie przywrócone 
do stanu pierwotnego?  

1119/XLV/18 –  moja interpelacja dotyczy Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz 
Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Infrastruktury Drogowej, 
Wojewoda 22 marca 2018 r. ogłosił, że posiada w woj. 
zachodniopomorskim 27 mln na to zadanie. Nabór wniosków jest do 
15 kwietnia. Jednym z podstawowych kryteriów jest to, że musimy 
posiadać projekt budowlany i pozwolenie na budowę. Czy zgłaszamy 
którąś z naszych dróg? Jeśli jest taki pomysł, to chciałbym go poznać. 
Z moich informacji wynika, że posiadamy pozwolenie na budowę 
na ul. Iwaszkiewicza i 11 Listopada, myślę, że to chyba najrozsądniejszy 
pomysł.   

1120/XLV/18 –  kolejna kwestia dotyczy nierozwiązywalnego problemu od bodajże kilku 
lat, który stanowi sklep PSS Społem przy ul. Żeromskiego o nazwie Gama, 
w sąsiedztwie naszego przedszkola im. Calineczki. Ja w niedzielę 
przemieszczając się w tym rejonie zrobiłem zdjęcia, jakie tam substancje 
wydostają się z tego komina. Rozmawiałem też z komendantem Straży 
Miejskiej, który twierdzi, że niestety żadnych formalnych podstaw nie ma, 
oni palą określoną substancją. To jest jedna sprawa, ona jest powiedzmy 
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sobie, nierozwiązywalna. Ja bym miał inną propozycję: tam jest sieć 
ciepłownicza, więc może burmistrz pokusił by się, to taka moja prośba, 
myślę, że też mieszkańców - ten problem pojawia się też w restauracji 
Zalipie, której właścicielem też jest PSS Społem, żeby porozmawiać z panią 
dyrektor, zaprosić ją na spotkanie, poprosić przedstawicieli PGE 
o informację, jakie by były to koszty. Ja zdaję sobie sprawę, że PSS nie jest 
w jakiejś wybitnej sytuacji finansowej, natomiast myślę, że takie spotkanie 
rozwiałoby wątpliwości, bo może nie są to takie wielkie koszta, a sytuacja 
zostanie na lata unormowana. Dzisiaj Straż Miejska nie ma żadnych 
możliwości prawnych, żeby wyegzekwować cokolwiek od zarządcy 
budynku, mieszkańcy tego nie wiedzą, piszą artykuły do gazety, zgłaszają 
to nam, radnym jako propozycje interpelacji, natomiast można zrobić krok 
dalej, skontaktować się z panią dyrektor, zorganizować spotkanie 
i zaprosić ją i spróbować tą sprawę rozwiązać. Bardzo bym prosił 
burmistrza o takie działanie w tej sprawie.          

 
Radny Piotr Zwoliński 
1121/XLV/18 – w ubiegłym roku dokonano inwestycji remontu chodników przy 

ul. Sienkiewicza, Wyspiańskiego. Obecnie trwa proces wyboru wykonawcy  
na remont chodników przy ul. Reymonta. Mieszkańcy ul. Okrężnej i Prusa 
pytają, czy istnieje taka możliwość, aby w tym roku przystąpić również do 
remontu tych chodników? 

1122/XLV/18 – ponawiam interpelację odnośnie tzw. sięgaczy przy ul. Jana Pawła II 
na wysokości Szkoły Podstawowej nr 3 i kościoła, o ułożenie płyt 
na zjazdach tych sięgaczy.             

1123/XLV/18 – w gminie Gryfino jest program nowych nasadzeń, mieszkańcy proszą 
o pisemną informację, gdzie, kiedy, jakie będą nasadzenia, wykaz, który 
mógłbym przekazać mieszkańcom.   

 
Radny Leszek Jaremczuk 
1124/XLV/18 –  moja interpelacja dotyczy drogi powiatowej łączącej byłą cegielnię Wełtyń 

z Wirowem, droga ta obecnie jest w bardzo złym stanie, są bardzo duże 
wyrwy w asfalcie. Proszę o pomoc w starostwie w sprawie naprawy tej 
drogi. 

 
Radna Małgorzata Wisińska 
1125/XLV/18 – w 2016 r. z funduszu sołeckiego został zrobiony projekt ulicy Krótkiej 

w Chwarstnicy. Niedługo, po dwóch latach, straci on ważność. Chciałabym 
wiedzieć, czy gmina skorzysta z projektu i kiedy to nastąpi?  

1126/XLV/18 – od dwóch lat zgłaszam fakt niszczenia infrastruktury gminnej 
w miejscowości Sobiemyśl przez autobusy PKS-u. Brak jest reakcji ze 
strony gminy. Proszę o zainteresowanie się tą sprawą.  

 
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Namieciński 
1127/XLV/18 – w nawiązaniu do interpelacji radnego Jaremczuka, droga powiatowa, 

odcinek w Gardnie od boiska do ronda, ta droga jest po okresie zimowym 
w złym stanie technicznym, w związku z tym proszę o przekazanie tej 
interpelacji do starosty z prośbą o doraźną naprawę drogi. Jest tam 
mnóstwo wyrw i one zagrażają bezpieczeństwu osób z niej korzystających.  

1128/XLV/18 –  interpelacja dotyczy ul. Ogrodowej, odcinek wspomnianej drogi 
powiatowej wzdłuż boiska, wzdłuż bloków na osiedlu w Gardnie, ja 
zgłaszałem tą interpelację wcześniej. Ze względu na to, że ta droga jest  
w złym stanie technicznym, proszę o gres bądź jakiś inny materiał, 
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mieszkańcy sami są w stanie sami załatać dziury, które powstały po 
okresie jesienno-zimowym.       

 
Wiceprzewodniczący Rady Zdzisław Kmieciak 
1129/XLV/18 –  w imieniu kadry oraz pensjonariuszy DPS w Dębcach proszę o naprawę 

stanu nawierzchni drogi gminnej w Dębcach. Chodzi o odcinek drogi od 
posesji DPS do skrzyżowania w kierunku Żabnicy. Osoby niepełnosprawne 
oraz poruszające się na wózkach inwalidzkich mają ogromny problem 
pokonując ten odcinek drogi, w którym są liczne dziury i nierówności.  

1130/XLV/18 –  ponawiam interpelację odnośnie oświetlenia na ul. Topolowej w Czepinie 
oraz ul. Polnej w Żabnicy. Kiedy będą montowane punkty świetlne? 
Wiceburmistrz Tomasz Miler odpowiedział na jedną z moich interpelacji 
ogólnikowo. Proszę o konkretny termin realizacji. 

1131/XLV/18 –  w Starych Brynkach został uszkodzony chodnik przez samochód PUK przy 
oczyszczalni ścieków. Mieszkańcy proszą o naprawę uszkodzonego odcinka 
chodnika.  

1132/XLV/18 –  kiedy zostanie rozebrana nieczynna kotłownia w Starych Brynkach oraz 
budynek gminny starej piekarni w Czepinie? Powyższe zadania są zapisane 
w budżecie na 2018 rok, mieszkańcy dopytują się o datę realizacji.  

1133/XLV/18 –  w imieniu mieszkańców Czepina proszę o poprawę stanu przejezdności 
drogi na ul. Leśnej w Czepinie. Wysokie pobocza drogi porośnięte są gęsto 
drzewami i krzewami. Ulewne deszcze powodują osuwanie się drzew co 
zagraża bezpieczeństwu. Ponadto wystające na drogę gałęzie uszkadzają 
samochody. Proszę o interwencję w tej sprawie czyli wycięcie 
zagrażających upadkiem drzew oraz przycięcie gałęzi.  

1134/XLV/18 -  interpelację kieruję do GDDKiA Oddział Szczecin za pośrednictwem Urzędu 
Miasta i Gminy w Gryfinie w Gryfinie. W Czepinie na ul. Piaskowej 4 po 
opadach deszczu tworzą się ogromne kałuże, które przejeżdżające 
samochody rozchlapują na elewację budynku. Proszę o interwencję 
w powyższej sprawie administratora drogi czyli GDDKiA.    

1135/XLV/18 –  interpelację kieruję do Starosty Powiatu Gryfińskiego za pośrednictwem 
Urzędu Miasta i Gminy Gryfino. W związku z zebraniem mieszkańców 
ul. Szkolnej w Żabnicy w dniu 13 marca 2018 r. termin wyznaczył pan 
Starosta Wojciech Konarski, który nie przyjechał na zebranie w sprawie 
remontu ul. Szkolnej w Żabnicy. W zastępstwie uczestniczył Wicestarosta 
Jerzy Miler. Podczas zebrania mieszkańcy zadali pytanie, kiedy zostanie 
ogłoszony przetarg na powyższą inwestycję oraz czy są na to środki 
finansowe. Pan Jerzy Miler odpowiedział mieszkańcom, że pieniądze na  
inwestycje są. Więc pytanie mieszkańców Żabnicy, kiedy zostanie 
ogłoszony przetarg? 

 
Radny Janusz Skrzypiński 
1136/XLV/18 –  ja mam taką prośbę do pani przewodniczącej, żeby jednak stosować te 

przepisy Kodeksu wyborczego, który został uchwalony i który obowiązuje, 
a tam jest napisane, że interpelacje składa się w formie pisemnej. 
Ograniczyłoby to wystąpienia i na pewno ułatwiłoby to prace i pani 
przewodniczącej i burmistrzowi. Z drugiej strony chciałbym też 
powiedzieć, szanowni państwo, uchwaliliśmy budżet, w tym budżecie były 
określone środki na inwestycje, jeśli składamy interpelacje, to żeby też 
wskazywać środki, z jakiego działu mają iść na załatwienie tych spraw.  
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Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk – panie radny, ten zapis obowiązuje od nowej 
kadencji rady miejskiej, na chwilę obecną stan prawny jest taki, że interpelacje można  
składać w formie ustnej i pisemnej.     
 
Radny Jacek Kawka  
1137/XLV/18 – chciałem powiedzieć, że interpelacje w formie pisemnej składa się 

w okresie międzysesyjnym, panie radny, pan na pewno o tym wie, ale 
widzę, że pan zapomniał. Chciałbym się przypomnieć ze swoimi 
interpelacjami, bo na odpowiedzi czekam już od trzech miesięcy. 

 
Wiceprzewodniczący Rady Zdzisław Kmieciak 
1138/XLV/18 –  ja się odniosę do radnego Skrzypińskiego, uważam, że każdy radny wie, 

jakie ma obowiązki i wie, że jeśli jest w punkcie porządku obrad 
dotyczącym zadawania interpelacji, to takie prawo ma. Uważam 
za niezasadne pana wystąpienie. 

 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk – bardzo proszę, żebyśmy nie prowadzili polemiki 
w tym punkcie.  
 
Radny Rafał Guga 
1139/XLV/18 –  prosiłem o pisemne odpowiedzi na moje interpelacje na poprzedniej sesji, 

nie otrzymałem odpowiedzi na trzy interpelacje: na interpelację 
o podłączeniu budynków komunalnych do sieci ciepłowniczej, o złym 
stanie nawierzchni ul. Iwaszkiewicza i o złym stanie nawierzchni 
na przejeździe pomiędzy ul. Szczecińską i ul. Flisaczą, nieopodal pubu 
Wrota do sławy. 

1140/XLV/18 – na poprzedniej sesji składałem interpelacje w sprawie deklaracji 
od zarządców poszczególnych nieruchomości, jakie spływają do gminy, 
dostałem odpowiedź, że te dane nie mogą być mi przekazane, ponieważ są 
zawarte w indywidualnych aktach podatkowych, tj. w deklaracjach 
złożonych przez podmioty i stanowią tajemnicę skarbową. Z tego, co się 
orientuję, to podatki nie są tajemnicą, ale jeżeli faktycznie przyjąć takie 
stanowisko, to chciałbym przypomnieć, że na sesji trwała dyskusja 
i padały określenia jakie deklaracje np. wieżowce poskładały, w takim 
wypadku nie mam wątpliwości czy wtedy nie została naruszona tajemnica 
skarbowa przy takiej interpretacji.  

1141/XLV/18 – dzisiaj zgłosiła się do mnie pani sołtys Chwarstnicy z prośbą 
o zainterweniowanie w Starostwie Powiatowym i przyłączę się do tego 
trendu, który zaprezentowali wcześniej radni, proszę o taką interwencję 
w sprawie poprawy oznakowania drogi powiatowej, która zaczyna się jako 
ulica Armii Krajowej i dalej, prowadzi w kierunku Chwarstnicy. Chodzi 
dokładnie o kierunkowskazy informujące, jak dojechać do poszczególnych 
miejscowości. Pani sołtys mówiła o błądzących tirach, które gubiły drogę, 
powoduje to duże problemy komunikacyjne.  

1142/XLV/18 – na poprzedniej sesji zgłosiłem interpelację i dostałem odpowiedź 
w sprawie Dziennego Domu Senior+. Z treści tej odpowiedzi wynikają 
sprzeczne informacje, pytałem się o poziom zatrudnienia. Otóż 
wymienione są etaty dwóch opiekunów, psychologa, kierownika, zastępcy, 
kierownika ds. kulturalnych, pół etatu fizjoterapeuty, ¼ psychologa, 
¼ pielęgniarki, co daje 8 osób zatrudnionych na 6 pełnych etatów. 
Natomiast w dalszej części odpowiedzi napisane jest tak: „osoby 
zatrudnione zostały na podstawie umów o pracę, w placówce jest 
7 pełnych etatów, pozostałe to cząstkowe etaty”. Próbowałem to liczyć na 
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różne sposoby, ani mi 7 etatów nie wyszło, zostałem zaskoczony, że 
jeszcze są jakieś dodatkowe, cząstkowe. Proszę o rzetelną informację, ile 
osób i w jakim wymiarze etatowym zatrudnionych jest w placówce.  

1143/XLV/18 –  mija pierwszy kwartał roku, dlatego chciałbym się dowiedzieć, na jakim 
etapie jest realizacja zadania pn. rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej 
dla działek o numerach 244, 245, 247, 248, 249, 250/1 i 278/5 w obrębie 
ewidencyjnym Gryfino 1 przy ul. Flisaczej. Czy uda się to zadanie 
zrealizować w tym roku?              

1144/XLV/18 – w związku z udzieloną mi odpowiedzią na interpelację złożoną 
na poprzedniej sesji w sprawie CW Laguna i zamknięcia wejścia na galerie 
i trybuny w tym obiekcie, mam kilka dodatkowych pytań. Pada takie 
stwierdzenie w odpowiedzi, że pomimo wzmożonego monitoringu balkonu 
widokowego i trybun nie przyniosło to jakichś efektów. Chciałbym się 
dowiedzieć, co to znaczy „wzmożony monitoring”, czym się różni 
od monitoringu standardowego? W związku z próbami dewastacji obiektu 
ile było interwencji straży miejskiej i policji w przeciągu ostatnich kilku 
miesięcy, bo taki okres jest wymieniony w odpowiedzi? Jeżeli dochodziło 
do prób dewastacji obiektu, tak jak jest napisane w odpowiedzi, dlaczego 
nie postanowiono przywrócić ochrony obiektu w formie pracowników 
fizycznych? Jeżeli „nie skutkowały m.in. prośby do nauczycieli ze szkół”, 
chciałbym wiedzieć, czego państwo po takich prośbach od nauczycieli 
oczekują, szczególnie w godzinach popołudniowych i wieczornych? 
Nadmienię tylko, że do mnie osobiście taka prośba nie dotarła, 
do nauczycieli pytanych przeze mnie, także nigdy. My oczywiście jesteśmy 
chętni do współpracy, ale zależy co państwo rozumieją, jak takie zadania 
mielibyśmy realizować. Czy jest zatrudniony pracownik, a jeżeli nie, to kto 
na co dzień obserwuje monitoring balkonu widokowego i trybun, 
w godzinach pracy obiektu ze szczególnym uwzględnieniem godzin 
popołudniowych i wieczornych oraz weekendów i dni świątecznych?         

1145/XLV/18 –  z datą 22 marca 2018 r. na stronach CW Laguna ukazał się komunikat 
o skażeniu mikrobiologicznym wody pitnej wewnętrznej instalacji cieplnej 
bakterią legionella sp. Dyrekcja postanowiła wyłączyć ciepłą wodę 
w prysznicach, pod natryskami basenowymi. Stąd mam kilka pytań: jakie 
działania podjęto w celu usunięcia skażenia, oczywiście oprócz wyłączenia 
ciepłej wody? Ja odnoszę się do komunikatu ze strony CW Laguna. Czy 
brak ciepłej wody pod prysznicami nie powoduje, że klienci ze względu na 
zimną wodę nie rezygnują z wzięcia prysznica przed skorzystaniem 
z basenu, co jest wymagane, co znowu nie zwiększa ryzyka przeniesienia 
bakterii, które mogą naturalnie występować na skórze ludzkiej, skażenia 
wody w basenach? Jaki jest poziom skażenia, skoro na wniosek 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie wyłączono 
instalacje ciepłej wody? Nadmienię, że według Rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., a więc dosyć świeżego, w sprawie jakości 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 
2294, takie działania przy skażeniu bakterią legionnella podejmuje się, gdy 
jej obecność wynosi powyżej 1.000 jednostek tworzących kolonię jtk w 100 
ml badanej wody. Jakie działania ma zamiar podjąć gmina w związku 
z programem gminnym nauki pływania dla uczniów klas trzecich szkół 
podstawowych w ramach godzin wf-u w związku z tą informacją na 
stronach CW Laguna? Ja tylko nadmienię, że ze względu na to, że moja 
córka ma astmę oskrzelową, ja na razie nie będę wysyłał jej na zajęcia 
pływania, bo czytając o tej bakterii wiem, że jest dużym zagrożeniem dla 
osób, które mają różnego rodzaju problemy z oskrzelami, płucami itd.  
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1146/XLV/18 –  na grudniowej sesji zgłosiłem interpelację w sprawie oznakowania drzew 
pod kątem ewentualnej wycinki nieopodal ul. Sportowej i Ks. Popiełuszki. 
Interpelacja była inspirowana głosami zaniepokojonych mieszkańców. 
Otrzymałem odpowiedź, że te oznakowania mają na celu wskazać 
osobniki, których stan fitosanitarny jest niedostateczny, przez 
co zagrażają one bezpieczeństwu. Gryfiński TBS informuje, że zastosuje się 
w całości do wydanej decyzji urzędu i usunie tylko wskazane drzewa. 
Jakież było moje zaskoczenie, kiedy zobaczyłem, że właściwie chyba 
wszystkie drzewa zostały tam wycięte. Proszę o przekazanie mi decyzji 
Urzędu Miasta i Gminy w stosunku do tych drzew.  

1147/XLV/18 –  w lutym 2018 r. taki podmiot istniejący w Gryfinie UKS Akademia Piłkarska 
Gryfino zwróciła się do gminy Gryfino w ramach grantu o kwotę 6.200 zł. 
Z tych pieniędzy miał zostać sfinansowany zakup sprzętu sportowego, 
bramki, piłki, kamizelki, a także organizację turnieju piłkarskiego drużyn 
pięcioosobowych. Niestety, akademia do dnia dzisiejszego nie dostała 
żadnej odpowiedzi. Dlaczego nie ma takiej odpowiedzi? Jaka jest decyzja 
w sprawie dofinansowania? Nadmienię, że z mojej wiedzy wynika, 
że Akademia Piłkarska nie otrzymuje żadnej dotacji z gminy, a przecież 
do tej pory mówiło się, że środki na sport mają być przekazywane, 
szczególnie na sport dzieci i młodzieży.  

1148/XLV/18 –  już kilka lat temu o tym mówiłem, chciałbym do tego powrócić, w mojej 
ocenie jest bardzo niesprawiedliwe naliczanie wysługi lat do pensji 
zasadniczej pracowników administracji i obsługi, zatrudnionych 
w gryfińskiej oświacie. Otrzymywałem zawsze odpowiedzi, że to jest 
zgodne z prawem, ale niestety powoduje trochę niesprawiedliwą sytuację, 
że nowo zatrudniony, młody pracownik otrzymuje większą zasadniczą 
pensję, niż pracownik z długoletnim stażem. Proszę o przyjrzenie się 
sprawie i zmianę zasad naliczania wysługi lat u tych pracowników.  

 
Radny Zenon Trzepacz                     
1149/XLV/18 – ja mam prośbę do pana Burmistrza, żeby się nie dał zwariować 

po dzisiejszych interpelacjach, bo jeszcze mamy parę miesięcy pracy 
w samorządzie, żebyśmy wytrzymali do końca. A w związku z tym, że 
są święta, użyję takiego sformułowania: Boże, słyszysz i nie grzmisz. 

 
Radny Janusz Skrzypiński 
1150/XLV/18 –  ja w formie uzupełnienia, rzeczywiście, ta ustawa obowiązuje od nowej 

kadencji, natomiast w starej ustawie jest forma pisemna i ustna. 
Ja mówiłem o tej pisemnej, żeby ułatwić prace pani przewodniczącej, 
burmistrzom, Biurze Obsługi Rady.  

 
Radna Jolanta Witowska 
1151/XLV/18 –  otrzymałam odpowiedź tylko na część interpelacji złożonych na 

poprzedniej sesji i mam odpowiedź na interpelację dotyczącą braku 
możliwości odsłuchania nagrań z sesji z opcją wyboru określonego 
fragmentu. Otóż burmistrz informuje mnie, że „zaistniała sytuacja  
spowodowana jest stanem technicznym systemu do obsługi i nagrywania 
posiedzeń rady. System jest wyeksploatowany przez lata użytkowania, nie 
daje obecnie gwarancji, że każdorazowo opcja podzielenia nagrania 
według kolejnych punktów porządku obrad i nazwisk poszczególnych 
mówców, będzie możliwa do wykonania i zamieszczenia na stronie BIP.  
Z uwagi na to nagrania z posiedzeń Rady Miejskiej są upubliczniane 
w formacie mp3”. Mam prośbę, zanim udzieli pan odpowiedzi na 
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interpelację, proszę zasięgnąć informacji u źródła, a nie sugerować, że 
sprzęt jest popsuty lub cokolwiek innego.    

 
Radny Rafał Guga 
1152/XLV/18 –  zainspirowany słowami radnego Trzepacza, żeby nie przeszkadzać w pracy 

burmistrzowi dzisiaj na sesji, oczywiście proszę o odpowiedzi na piśmie. 
 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński - za chwilę w imieniu pana 
burmistrza złożę prośbę do  wysokiej rady, ale zanim to zrobię chciałbym szanownym 
państwu też przez pryzmat własnego doświadczenia bycia radnym Rady Miejskiej  
w Gryfinie zakomunikować, że skoro państwo wypowiadacie ustnie ważne w waszym 
przekonaniu i bardzo często obiektywnie sprawy, to my pozwalamy się korzystać z własnej 
wiedzy i ułatwić pracę urzędu i odpowiadać państwu ustanie w sposób wyczerpujący  
i proszę mi wierzyć, że będziemy z tej formuły korzystali, bo jeśli ktoś składa interpelacje  
w sprawie Centrum Wodnego Laguna i mówi o rzekomym problemie i nie czyta ostatniego 
zdania z komunikatu i robi to celowo w tej interpelacji, a w komunikacie jest wyraźnie 
zawarte zdanie, że korzystanie z Centrum Wodnego Laguna nie zagraża zdrowiu klientów, 
to można się zastanawiać na ile ta interpelacja ma charakter merytoryczny, a na ile ma 
charakter wywołania pewnej sensacji. Ja nie zgadzam się z takim podchodzeniem do 
sprawy, bo wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za nasze jednostki organizacyjne, nie tylko 
burmistrz i jego zastępcy.  
Po drugie, pani przewodnicząca, w związku z licznymi głosami, które są zgłaszane przez 
mieszkańców gminy Gryfino pisemnymi, ustnymi i wszelkimi innymi postanowiliśmy  
z panem burmistrzem, że przed podjęciem decyzji o wyznaczenia obwodów do głosowania 
po podjęciu ewentualnym dzisiaj przez państwa uchwały w tym zakresie skonsumujemy 
wszystkie wpływające do nas ustne i pisemne wnioski i bardzo proszę panią 
przewodniczącą w imieniu pana burmistrza, żeby projekt, który został przedłożony 
pierwotnie został z dzisiejszej sesji wycofany, pozwolił nam jeszcze w tym zakresie 
przeprowadzić szerokie konsultacje ze środowiskami, które o to się ubiegają i przedłożymy 
to w czasie przewidzianym przepisami, czyli 30 dni po podjęciu uchwały przez Radę 
Miejską. Zgadza się to także z kalendarzem pracy Rady Miejskiej w Gryfinie. Nie będzie tu 
niebezpieczeństwa nieprzyjęcia tej uchwały. Wysoką radę też proszę o przyjęcie tej prośby 
i przegłosowanie zmiany porządku obrad. Co do okręgów to myślę, że tu nie ma większych 
problemów, z resztą jesteśmy zobligowani też do podjęcia tej uchwały, natomiast co do 
obwodów, spotkamy się z mieszkańcami, wysłuchamy ich, już mamy kilka spotkań 
umówionych. Chcemy te głosy dokładnie, czasami są one sprzeczne, więc trzeba będzie 
zważyć na ile możliwa jest w ogóle tutaj korekta, stąd prośba do wysokiej rady. 
Szanowni państwo, ponieważ zostałem przez pana burmistrza upoważniony do 
odpowiadania na interpelacje w moim pionie. Na wszystkie interpelacje składane ustnie 
jeśli odpowiedź zostanie udzielona ustnie i będzie ona wyczerpująca, nie będzie 
powielania w formie pisemnie, ponieważ to jest strata mojego czasu, państwa czasu  
i czasu naszych urzędników. Jeśli interpelacja zostanie złożona pisemnie w takiej formie 
zostanie także udzielona odpowiedź. 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk - bardzo dziękuję panie burmistrzu za tę decyzję  
o wycofaniu dzisiaj z porządku obrad tego punktu, tylko chciałam dopytać jeszcze pana 
mecenasa, czy w takiej sytuacji musimy przegłosować zmianę porządku, jeśli burmistrz 
wycofuje swój projekt? 
Radca prawny Krzysztof Judek - jeżeli burmistrz wycofuje swój projekt, to sprawa jest 
bezprzedmiotowa i można przechodzić do kolejnego punktu, nie trzeba zmieniać porządku 
obrad.   
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk - czyli nie będziemy dzisiaj procedować nad 
punktem XI. tj. druk nr 8/XLV. 
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Radny Rafał Guga – ja na początku chciałem pochwalić decyzję pana burmistrza, bo 
miałem składać nawet taki wniosek a propos różnych głosów, które się pojawiały 
w stosunku do obwodów. Wracam do interpelacji, panie burmistrzu, żebyśmy byli 
precyzyjni. Ja powiedziałem wyraźnie tak, jak jest w komunikacie. Nie powiedziałem, że 
jest woda basenowa skażona, tylko powiedziałem, tak jak w komunikacie, może przytoczę 
ten komunikat ze strony, mam zrobione zdjęcie. „22 marzec 2018 rok Centrum Wodne 
Laguna informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie po zapoznaniu 
się z wynikami badań próbek wody, pobranych w dniu 12 marca 2018 r. stwierdził, że woda 
pitna wewnętrznej instalacji cieplnej wody użytkowej w Centrum Wodnym Laguna, nie 
nadaje się do pryszniców, tj, nie spełnia wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
…, które wcześniej przytaczałem, z uwagi na obecność bakterii legionella sp. Do czasu 
wykonania działań naprawczych ciepła woda pod prysznicami w CW Laguna zostaje 
wyłączona. Korzystanie z usług CW Laguna nie zagraża zdrowiu klientów”. I dokładnie 
o tym mówiłem, że skoro nie ma ciepłej wody, jest tylko zimna pod prysznicami, ludzie, 
którzy powinni z tego korzystać, najczęściej z tego rezygnują, co zwiększa ryzyko 
wnoszenia różnego rodzaju innych skażeń już do basenów. Stąd były moje pytania. Ja 
rezygnuję w takim wypadku z prowadzania swojego dziecka, bo nie chciałbym, ani żeby się 
kąpała pod zimnym prysznicem, a tym bardziej, żeby bez spłukania się tą wodą wchodziła 
do basenu. Nigdzie nie powiedziałem, panie burmistrzu, że woda w basenach jest skażona, 
wymieniłem właśnie tą instalację prysznicową.  
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński – pani przewodnicząca, ja 
wiem, że to jest nie do końca to miejsce, ale krótko tylko powiem też kierując te słowa do 
pozostałej części rady, bo widzę, że w tym konkretnym przypadku to nie przyniesie 
żadnego efektu, my z powagą traktujemy funkcjonowanie naszych jednostek, z powagą  
i szacunkiem odnosimy się do wszystkich korzystających z Centrum Wodnego Laguna. 
Żadnego najmniejszego zagrożenia dla żadnego klienta w Centrum Wodnym laguna nie ma, 
także dla pańskiej córki. 
Radny Marcin Para – pani przewodnicząca, tak bez trybu ad vocem do tego, co mówił 
radny Guga - bilety w Centrum Wodnym Laguna podczas sytuacji, która się zdarzyła były  
w tym dniu ulgowe. Każdy mając informacje na ten temat podejmuje decyzje na własne 
ryzyko. Ja byłem w poniedziałek na basenie, woda pod prysznicami była zimna, bilety były 
ulgowe, więc zostało jeszcze na możliwość skorzystania z uroków okolicznego lokalu 
gastronomicznego, który był obok. Każdy podejmuje decyzje na własną odpowiedzialność, 
więc nie ma sensu tutaj „bić piany”. 
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Namieciński – potwierdzam drodzy państwo, byłem na 
basenie w piątek. Rzeczywiście tak było. Naprawdę, żyję i nikomu się nic nie stało. Prawda 
jest taka, że była informacja i oczywiście można było wejść na Lagunę, albo można było nie 
wejść. Bilety były sprzedawane w cenie ulgowej, ja nie wiem w ogóle dlaczego my o tym 
mówimy i z tego robimy jakiś wielki problem. Zobaczcie, ja tutaj siedzę, jestem, nic mi się 
nie stało. Panie Rafale, jeżeliby pan chciał, była możliwość oczywiście skorzystania  
z ciepłej wody w części parowej, bo tam akurat ciepła woda leciała, także można było  
z tego skorzystać. Ja to zrobiłem, niech pan zobaczy, jestem tutaj i tyle. 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk - ja tylko chcę powiedzieć państwu, że jesteśmy  
w punkcie interpelacje, nie toczymy tutaj debaty na temat funkcjonowania Centrum 
Wodnego Laguna.  
Radny Jacek Kawka – szanowni państwo, nie dziwcie się rodzicowi, że się martwi o swoje 
dzieci. To chyba nie… 
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Namieciński – przecież można było wejść albo nie 
wejść, panie Jacku, nie wiem po co pan tutaj robi… jak ktoś nie ma ciepłej wody… 
Radny Jacek Kawka – poczekam cierpliwie. 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk - szanowni państwo jesteśmy na sesji rady 
miejskiej. Proszę o zachowanie powagi. 
Radny Jacek Kawka – państwo nie dziwcie się, że ktoś się martwi… 
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Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Namieciński – zajmijmy się sprawami mieszkańców,  
a nie.. 
Radny Jacek Kawka – ale pan Guga jest mieszkańcem i jego dzieci również. 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk - może potrzebujemy parę minut przerwy? 
Radny Jacek Kawka – ja już kończę, jeszcze jedno zdanie. Nie dziwmy się temu, że rodzic 
się martwi o swoje dzieci, a po drugie proszę państwa, bakterie tego typu są szkodliwe,  
a to ze statystyki tylko wynika, że jest tak, jak jest. A statystyka jest nieubłagana panie 
Tomaszu. Pan jest jednym ze stu, a dwóm innym mogło coś się stać także lepiej dmuchać 
na zimne.  
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk - pan radny ad vocem? 
Radny Rafał Guga - ja w swojej interpelacji. 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk – ale już zgłosił pan tą interpelację, zabierał pan 
głos, proszę bardzo. 
Radny Rafał Guga  - ja się bardzo cieszę, że radny Para i radny Namieciński są w pełnym 
zdrowiu tutaj z nami, ja chciałabym tylko zwrócić uwagę na to, co mówiłem w swojej 
interpelacji, że basen jest objęty programem nauki pływania dla dzieci klas trzecich szkół 
podstawowych i te dzieci muszą dojeżdżać na basen, gdzie właściwie nie mogą korzystać  
z pryszniców. To są małe dzieci a jest zimna woda. Szanowni państwo, jeśli dla państwa to 
nie jest żaden problem, przykro mi, dla mnie, moja córka jest akurat w trzeciej klasie, to 
jest duży problem. Szczególnie w okresie nie najwyższych temperatur, żeby dzieci 
korzystały z zimnej wody. Problem istniej kawałek czasu, dlatego mam prawo zapytać, nie 
wiedziałem, że państwo próbujecie mi to prawo odbierać. 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk – nikt nie odbiera panu głosu. Zabiera pan głos 
trzeci raz w tej samej sprawie w interpelacjach więc proszę tutaj nie sugerować, że ktoś 
panu odbiera głos. 
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn – podzielając opinie pani 
przewodniczącej w zakresie zachowania pewnej powagi. Bakterie legionella pojawiają się 
często w rurach plastikowych. Jest to normalna rzecz, która w systemach wodociągów  
i kanalizacji się zdarza. Sprawa jest jawna, jest zabezpieczona, były podjęte działania, 
został przywrócony normalny stan. Oczywiście możecie państwo prowadzić debatę  
w formie jaką chcecie przyjąć. Wiele waszych pytań wywołuje uśmiech, ponieważ sprawa 
jest zabezpieczona, każdy dysponuje wolną wolą, może dokonać różnego rodzaju 
rozwiązań. Ja dziękuję za te pytania, czasami nam się przydają do wyciągania wniosków  
i nabrania dystansu do wielu spraw. Panie Rafale, to pana wola, czy będzie pan chodził  
z córką na basen, czy nie będzie. Jeśli raz czy dwa razy do roku wystąpi taka awaria, myślę, 
że pan codziennie nie chodzi, to akurat niech ten dzień pan ominie i będzie wszystko 
zachowane w należytym porządku. 
Radny Zenon Trzepacz – zawiązała się grupa inicjatywna. Chcę państwa poinformować, że 
na następną sesje przygotujemy projekt uchwały zmieniającej Statut Gminy Gryfino, bo 
uważam, że należy postępować zgodnie z projektem obrad i zaproponujemy wprowadzenie 
punktu „polemika”, żeby pani przewodniczącej oszczędzić zdrowia i nerwów, a żeby 
wszystko było zgodnie ze statutem i zastanowimy się również nad innymi propozycjami. 
Mamy ciekawe spostrzeżenia. Robi się bardzo gorąco, a po co tutaj mamy się denerwować? 
Wiceprzewodniczący Rady Zdzisław Kmieciak – ja uważam, że brniemy za daleko, to nie są 
już interpelacje, prosiłbym o zakończenie, jeśli są konkretne interpelacje, proszę zadawać, 
jeśli nie, to zakończyć.  
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk  
1153/XLV/18 – mieszkańcy sołectwa Żórawie zwracają się z prośbą o uporządkowanie 

stanu oznakowania ulic w tej miejscowości, chcę przypomnieć, że w 2016 r. 
podjęliśmy uchwałę o nadaniu nazw ulicom oraz wprowadziliśmy zmianę 
numeracji domów. Obecnie stan nie odpowiada temu, co uchwaliliśmy, 
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wprowadza bałagan informacyjny, w związku z powyższym proszę o pilne 
zajęcie się sprawą.  

1154/XLV/18 -  proszę o przekazanie interpelacji do starostwa, dotyczy ona ul. Armii 
Krajowej, a właściwie już drogi poza terenem miejscowości Gryfino 
w kierunku Borzymia. Chcę zwrócić uwagę, że droga jest w fatalnym stanie. 
Było tam prowadzonych wiele prac związanych najpierw z naprawą stanu 
ul. Armii Krajowej, obecnie prowadzone są przy tej drodze dwie 
inwestycje, jedna to inwestycja Enea, druga to ścieżka rowerowa. Droga ta 
w związku z tym bardzo ucierpiała i sprawia wielkie utrudnienia dla 
korzystających z tej drogi. Bardzo proszę o przekazanie takiej informacji 
dla Starosty, aby w ramach bieżącego utrzymania dróg zechciał 
ponaprawiać, połatać dziury na tej drodze.       

 
Przewodnicząca ogłosiła 10-minutową przerwę w obradach. 
Po przerwie przewodnicząca wznowiła obrady. 
 
Ad. IV. Sprawozdanie z działalności Gryfińskiego Domu Kultury w 2017 r. – DRUK NR 1/XLV 
 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji rady do sprawozdania. 
Stanowiska komisji stanowią załącznik nr 8 do protokołu. 
 
Radni nie zgłosili uwag i wniosków do sprawozdania. 
 
Ad. V. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie za rok 2017  
i potrzeby na rok 2018 – DRUK NR 2/XLV 
 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji rady do sprawozdania. 
Stanowiska komisji stanowią załącznik nr 8 do protokołu. 
 
Przewodnicząca zapytała, czy radni zgłaszają uwagi i wnioski do informacji. 
Radny Jacek Kawka – powtórzę to, co powiedziałem na komisji, że komisja uznała, że to 
akurat sprawozdanie jest wykonane w sposób wzorowy. Szczególnie należy zwrócić uwagę 
na to, że wypełnia to, o co Komisja Planowania już występowała kilkukrotnie, czyli te 
prognozy i przewidywania, tą estymację przewidzeń na rok następny i w imieniu komisji 
mogę powiedzieć, że chcielibyśmy docenić i pochwalić sprawozdawcę. 
 
Ad. VI. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej za 2017 rok – DRUK NR 3/XLV 
  
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji rady do sprawozdania. 
Stanowiska komisji stanowią załącznik nr 8 do protokołu. 
 
Radni nie zgłosili uwag i wniosków do sprawozdania. 
 
Ad. VII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Skarbu 
Państwa w drodze darowizny, nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 
ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino – DRUK NR 4/XLV 
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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 przekazanie na rzecz Skarbu Państwa w drodze darowizny, 
nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino – DRUK 
NR 4/XLV. 
Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem ww. projektu uchwały. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 21 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
19 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że uchwała została podjęta.  
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 11. 
UCHWAŁA NR XLV/454/18 stanowi załącznik nr 12. 
 
Ad. VIII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
bezprzetargowej, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym 
Żórawki – DRUK NR 5/XLV 
 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji rady do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji stanowią załącznik nr 7 do protokołu. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał w niej głosu. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały  
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości 
gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Żórawki – DRUK NR 5/XLV. 
Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem ww. projektu uchwały. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 21 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
19 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że uchwała została podjęta.  
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 13. 
UCHWAŁA NR XLV/455/18 stanowi załącznik nr 14. 
 
Ad. IX. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu 
ustnego nieograniczonego, części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 
ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino – DRUK NR 6/XLV 
 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji rady do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji stanowią załącznik nr 7 do protokołu. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. 
Radny Jacek Kawka – czy to działanie ma na celu pozyskanie środków, czy jeszcze za tym 
kryje się jakiś inny cel? 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Tomasz Miler - uchwała dotyczy wyrażenia 
zgody na sprzedaż nieruchomości. Czy pan radny mógłby sprecyzować swoje pytanie? 
Radny Jacek Kawka – ja się pytam w kontekście takich głosów, które chodzą po mieście, 
mówiąc kolokwialnie, że ma ta powstać hotel i tym podobne. To w tym kontekście się 
pytam. Czy ze strony gminy jest to tylko sprzedaż? 
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Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Tomasz Miler - ze strony gminy jest to 
sprzedaż, bo widzi pan treść uchwały. Świetnie by było, gdyby ten nabywca szybko  
i sprawnie wybudował hotel, bo takie potrzeby w mieście są i takie zainteresowanie jest. 
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn - w interpelacjach mówiliśmy dzisiaj 
sporo o Lagunie, ale przed nami wyjątkowo wielkie wyzwanie i zagrożenia. To, że 
zapanowaliśmy nad budżetem i uporządkowali sytuację finansową nie znaczy, że tak 
będzie zawsze. Dzisiaj mamy świadomość, że jeśli w Szczecinie powstanie park wodny to 
Laguna pod względem finansowym przestanie być instytucją, która się utrzymuje i będzie 
wymagała olbrzymich nakładów na terenie obiektu, dlatego dzisiaj musimy stworzyć 
wspólnie działając jak największe możliwości rozwoju obiektu Laguny i obiektów przy 
Lagunie. Stąd rewitalizacja boisk sportowych i pozyskane na te obiekty pieniądze w kwocie 
przekraczającej milion złotych, stąd rozmowy o zainstalowaniu tam nowych obiektów, na 
przykład lodowiska i innych atrakcji, a to ma wyjątkowe znaczenie dla podniesienia 
atrakcyjności obiektów sportowych. Szanowni państwo, my musimy wrócić i po dokonaniu 
stosownych analiz do sytuacji, która wydarzyła się kilkanaście lat temu to jest sprzedaży  
9 ha gruntów między Laguną a Odrą, gruntów, które mogą być wykorzystane na 
zwiększenie walorów tych obiektów i od jakiegoś czasu sondujemy, czy Gryfino mogłoby 
zostać miastem zdrojowym i czy np. na tych 9 hektarach nie moglibyśmy zrobić parku typu 
Ciechocinek. Na to potrzeba olbrzymich pieniędzy, a hotel będzie podstawą do takich 
działań. W zakresie sprzedaży tej działki zostaną przeprowadzone wszelkie możliwe 
nagłośnienia i zainteresowanie wielkich sieci hoteli i spa w Polsce, aby zwiększyć szanse 
Laguny. Myślę, że wszyscy państwo jesteście takim rozwiązaniem zainteresowani chyba, że 
chcecie uprawiać propagandę zniechęcania do korzystania z obiektów sportowych gminy 
Gryfino, z Laguny pod hasłem „nie ma ciepłej wody, nie będziemy chodzić, zły obiekt, nie 
warto tam bywać”. Obiekt jest dumą Gryfina, dziękujemy za to poprzednikom, którzy 
podjęli się takiego działania. Dzięki staraniom pracowników i dyrekcji tego obiektu obiekt 
jest w pełni wykorzystany, zlikwidowaliśmy te elementy, które prowadziły do zmniejszenia 
(…) nie ma tam już zamurowanych setek metrów pomieszczeń, wszystkie obiekty są 
wykorzystane, powstały atrakcyjne miejsca, jest kręgielnia, jest również bar, który ma 
swoich stałych klientów. Idziemy proszę państwa do przodu i proszę nie doszukiwać się 
elementów złego działania, bo myślimy na wiele lat w kierunku uzdrowienia  
i zlikwidowania przyszłych zagrożeń. Ja bardzo dziękuję pracownikom Laguny za starania  
w pracy, które na co dzień wykazują. 
Radny Rafał Guga – panie burmistrzu, brak ciepłej wody to nie propaganda, tylko fakty, 
natomiast powracając do meritum, panie burmistrzu tu pełna zgoda, gotowość do 
całkowitej współpracy i pełne poparcie. W Gryfinie generalnie brakuje jakiś miejsc 
hotelowych o jakimś normalnym standardzie, a umówmy się, że jeżeli faktycznie hotel 
miałby powstać, to najlepszą lokalizacją jest Centrum Wodne Laguna i tutaj sądzę nie ma 
osoby, która by mogła twierdzić raczej inaczej, bo to pomoże Lagunie, a i teren jest 
stosunkowo atrakcyjny, z resztą można go wykorzystywać później, bliskość obiektów 
sportowych pozwalałaby chociażby na możliwość wykorzystywania na jakieś obozy 
przygotowawcze różnych dyscyplin. To zgoda, natomiast ja panie burmistrzu mam drobne, 
techniczne tylko pytanie, ponieważ mamy mapki, ich dokładność jest jaka jest, stąd mogę 
oczywiście się mylić, ale mam  pytanie – ta linia zabudowy, czy linia sprzedaży przebiega 
właściwie na granicy budynku. Tam niedawno wykonano schody zewnętrzne prowadzące 
do nowej inwestycji, czyli do kręgielni, tam stoi plac zabaw, kiedyś ufundowany przez 
jednego z większych przedsiębiorców w Gryfinie. Ja rozumiem, że te rzeczy będą musiały 
być przeniesione i dobrze, żeby były przeniesione gdzieś w pobliże, bo one w jakiś sposób 
też podnoszą atrakcyjność Laguny. Co państwo zamierzacie akurat z tym zrobić?  
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Tomasz Miler - te linie, to nie są linie 
sprzedaży, tylko linie wydzielenia działki, a poprzez odpowiednie zapisy dotyczące 
służebności przejścia i przejazdu zabezpieczy się te interesy obiektu, na które pan 
wskazuje uwagę, natomiast oczywiście jeżeli chodzi o plac zabaw, to wszystko wskazuje na 
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to, ze trzeba będzie go po prostu przenieść oczywiście w pobliżu Laguny. Tam jeszcze 
miejsce na tego typu obiekt, stosunkowo niewielki, na pewno bez problemu znajdziemy. 
Myślę, że wyzwaniem będzie także zorganizowanie większej liczby miejsc parkingowych dla 
nie tyle hotelu, bo one mogą znaleźć się właśnie wewnątrz tej nieruchomości wydzielanej, 
ale dla samego centrum wodnego, które w ostatnim czasie, co warto podkreślić, ma 
bardzo dużo klientów i pani dyrektor sygnalizuje, że ich liczba jest taka, że te parkingi 
powoli zaczynają być za małe. 
Radny Jacek Kawka – panie burmistrzu, pan się za bardzo zafiksował na tą Lagunę, akurat 
ta uchwała nie dotyczy Laguny, tylko przyległego terenu. Chciałbym tylko zwrócić uwagę na 
jedną rzecz, w tej chwili w drodze przetargu nieograniczonego nabywca po zakupie nie 
będzie zmuszony tam do budowy hotelu, także nie wiadomo czy tam powstanie hotel, czy 
nie i dlatego mnie to dziwi, bo można było odpowiednie zmiany przeprowadzić wcześniej  
i wpisać charakter usług hotelowych w to miejsce. 
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn - pan radny Kawka jak zwykle szuka 
dziury w całym, niestety jak w większości przypadków nie ma racji. Panie Jacku, niech pan 
się o te sprawy nie martwi, tam na pewno powstanie hotel i warunki jakie zostaną 
zapisane w ewentualnej umowie będą radzie przedstawione. Doprowadzimy do tego, że 
atrakcyjność obiektu, na który się zafiksowałem faktycznie, obiekty w Gryfinie są dla mnie 
bardzo ważne, nie tylko Laguna, wiele innych będzie zdecydowanie większa i wytrzymamy 
konkurencję z ewentualnym parkiem wodnym, który powstanie w Szczecinie. Myślę, że 
Gryfino jako miasto wykorzystujące Międzyodrze, ciepły kanał, tereny wokół stanie się 
również miastem atrakcyjnym pod względem turystyki i wypoczynku z obiektami 
sportowymi. Dzisiaj pan radny Kozakiewicz pytał o tereny między nabrzeżem, a ulicą 
Energetyków, Bałtycką. Będą również pięknie zagospodarowane. Plenery z architektami, 
które były prowadzone w Gryfinie przyniosły nam wiele ciekawych koncepcji i jestem 
przekonany, że przyszłość naszego miasta, wbrew sceptykom i ludziom, którzy podkładają 
nogi, jest dobra i problemy Gryfina, które pojawiły się wiele lat temu zostaną rozwiązane. 
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Namieciński – jesteśmy w takim miejscu w jakim chyba 
jeszcze nie byliśmy. My cztery lata temu zmagaliśmy się, dzisiaj tak samo wysłuchując 
interpelacji i głosy, które tutaj dobiegają z sali my byliśmy w takim miejscu, że dla nas 
teraz problemem jest na przykład ciepła woda na Lagunie, a nie to, co było. Drodzy 
państwo sięgnijmy trochę wstecz pamięcią, mieliśmy inne problemy. Mieliśmy problemy 
dotyczące m.in. budżetu gminy Gryfino, o czym się nie mówi, mieliśmy tematy obligacji, 
kredytów, zbilansowania budżetu i to trzeba sobie po prostu szczerze powiedzieć, 
natomiast ta dyskusja, która tutaj się przewija, pytamy o jakieś w mojej ocenie mało 
istotne rzeczy, natomiast też przypomnę państwu, swego czasu przy Lagunie był teren, 
który sprzedaliśmy pod sklep wielkopowierzchniowy Lidl i nasze pomysły panie burmistrzu 
były całkiem inne, chcieliśmy zrobić tak, żeby na dłuższy czas zabezpieczyć Centrum 
Wodne Laguna. Można to było wydzierżawić na ileś lat, można było z tego pobierać 
określone profity czego nie zrobiliśmy. Oczywiście, że pomysł z hotelem jest bardzo 
dobrym pomysłem. Jeżeli ktoś się trochę interesuje sportem, to bardzo dobrze o tym wie  
i takie ośrodki, bo mamy naprawdę bardzo fajną bazę sportową, teraz mieliśmy taki okres 
czasu, że aura na zewnątrz nie była sprzyjająca, np. mnóstwo spotkań piłkarskich 
odbywało się na obiekcie ze sztuczną nawierzchnią i takie obiekty są. Jeżeli ktoś się 
interesuje trochę sportem, to wie bardzo dobrze, że mnóstwo zespołów w okresie 
jesienno-zimowym udaje się np. do Pobierowa, do Rewala, tylko problem polega na tym, 
że my niestety nie mamy tutaj bazy hotelowej. Jeżeli ten pomysł, który jest – z budową 
hotelu wypali, to na pewno atrakcyjność, nie mówię tylko o dochodzie dla Laguny, ale jakiś 
środkach, które mógłby uzyskiwać OSiR nawet z wynajęcia obiektów sportowych, będzie to 
jakaś baza, na pewno będzie się cieszyła dużym zainteresowaniem. Jeżeli ktoś z państwa 
śledzi przygotowania, szczególnie do sezonów to mnóstwo zespołów udaje się do 
Pobierowa, do Rewala, ale tam oprócz bazy sportowej, są też określone warunki lokalowe. 
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Jeżeli nam to się uda panie burmistrzu, ja trzymam kciuki i pomysł jest naprawdę fajny. 
Cóż mogę powiedzieć? Tylko życzyć powodzenia. 
Radny Jacek Kawka – oczywiście budowa hotelu to jest świetny pomysł, tylko nie ma słowa 
w uzasadnieniu ani w uchwale o tej budowie. Pan burmistrz prorokuje już, że 
prawdopodobnie chyba zna rozstrzygnięcie tego przetargu, że ta osoba będzie tam hotel 
budować, bo z tego uzasadnienia, z tej uchwały to nie wynika. Trzeba o to zadbać, żeby 
tam hotel właśnie powstał, na pewno, na sto procent. 
Radny Piotr Zwoliński - panie radny, jak pan tam się nazywa, panie Kawka, a co pan robił 
na komisjach chciałem zadać pytanie. 
Radny Jacek Kawka – wypowiedź nieczytelna (nieudzielona do mikrofonu) 
Radny Piotr Zwoliński – to należy zadać te same pytania na komisji i są urzędnicy 
dyspozycyjni, wytłumaczą panu wszystko. 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński - szanowni państwo, 
burmistrz w swojej wrodzonej skromności powiedział o planie, który jak widzę jednak stara 
się skanalizować część rady… 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk - bardzo proszę o spokój. Słuchajmy siebie 
nawzajem. 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński - …do dyskusji o swoich 
osobistych wątpliwościach. Ja bardzo cenię osobiste wątpliwości wszystkich tych, którzy na 
przełomie ostatnich dwunastu lat wyrażali je głośno i bronili miasto przed stumilionowym 
zadłużeniem. Mniej cenię tych, którzy nie mieli wątpliwości wówczas i doprowadzili miasto 
prawie do ruiny, a na koniec poprzedniej kadencji chcieli jeszcze zaciągnąć mieszkańcom 
na koniec 20 milionów obligacji i zmienić harmonogram spłaty kredytów, bo o tym też się 
zapomina. My mamy konkretny realny plan który spokojnie krok po kroku realizujemy, 
który krok po kroku państwu przedstawiamy. Na początku kadencji zreferowaliśmy jasno 
co jest pierwszym krokiem. Pierwszym krokiem było wypełnienie pomieszczeń na Lagunie, 
których nie dało się nijak przez ostatnich dwanaście lat wypełnić. Myśmy je wypełnili  
w dwa lata. Laguna ma z tego pożytki, funkcjonuje, ma dochody, ma klientów. Oczywiście, 
że postawimy hotel w tym rozumieniu, że naszym zamiarem przy sprzedaży jest 
postawienie hotelu, być może także ze spa i być może także z wykorzystaniem terenów, 
które mają korelować z ważnym procesem inwestycyjnym, którym część rady, która 
zagłosowała za modernizacją obiektów dała zielone światło. Myśmy państwu tę historię od 
początku do końca opowiedzieli. Przecież działanie związane z modernizacją stadionu 
lekkoatletycznego i piłkarskiego ma także umożliwić przeprowadzenie zawodów rangi co 
najmniej mistrzostw Polski juniorów, ale żeby takie zawody mogły się odbywać lub każde 
inne to trzeba te setkę, dwusetkę lub trzysetkę młodzieży z całej Polski przenocować. 
Podobnie jest z zawodami kajakowymi, podobnie jest z obozami sportowymi dla piłkarzy, 
piłkarzy ręcznych i wszystkich innych i my ten plan państwu na początku kadencji jasno 
przedstawiliśmy. Sondujemy teraz możliwości, które wykraczają poza ten pierwotny plan  
i będziemy was o tym informowali. Jeśli ktoś chciałby zatrzymać ten proces oczywiście 
może próbować. Mieszkańcy są za. Uważają, że umieszczenie hotelu, że spa, że park 
zdrojowy, że nowoczesne obiekty, że lodowisko to są te funkcje, które powinny być tam 
realizowane. Zachęcamy tak jak zdecydowana większość rady zaufała nam  
i zrealizowaliśmy pierwszy etap w postaci wypełnienia Laguny podmiotami gospodarczymi 
i jednostkami organizacyjnymi gminy tak teraz jesteśmy w drugiej fazie modernizacji 
obiektów sportowych i przymierzamy się także do obsługi tych obiektów sportowych po to, 
żeby zapewnić im dochody. Wydaje mi się, że to jest z punktu widzenia takiej narracji, 
którą między sobą prowadzimy w pełni zrozumiałe. Jeśli chcecie państwo więcej 
szczegółów w tym zakresie, czy dotyczących projektu modernizacji boiska sportowego, czy 
dalszych faz, jesteśmy skłonni i chcemy rozmawiać i komunikować się zarówno  
z państwem jak i z mieszkańcami.  
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn - od początku kadencji działamy  
z określonym planem i realizujemy punkt po punkcie nasz program wyborczy i Gryfino się 
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zmienia. Widzicie zmienione ulice, miasto uczestniczy we wszystkich projektach, czy to 
powiatowych, czy Marszałka Województwa dokładając odpowiednie środki. Są bardzo 
zaawansowane prace związane z podjęciem decyzji co do istotnych rozwiązań 
komunikacyjnych dla gminy Gryfino. Pozyskaliśmy olbrzymie środki na rewitalizację 
gryfińskiego parku i Górki Miłości. Będzie się to wiązało m.in. z programem hotel, obiekty 
sportowe, trasy spacerowe w Gryfinie, nabrzeże, przebudowa infrastruktury. Nie będzie 
tam bloków, które zostały kiedyś zaprojektowane, tylko Gryfino ma być miastem pięknym, 
zielonym, kwitnącym, z licznymi obiektami, do którego będą przyjeżdżali mieszkańcy 
innych części Polski, z zagranicy dlatego, że mamy tyle atrakcji – Ciepły Kanał, Odrę, 
Międzyodrze, lasy, jeziora, wspaniałych mieszkańców i trzeba nas w tym zakresie wspierać,  
a nie tworzyć problemy tam, gdzie ich nie ma. 
Radny Rafał Guga – ja już się oczywiście w temacie uchwały wypowiedziałem, ale dzisiaj 
dużo się mówiło od początku na sesji o powadze rady, pewnym poziomie, który 
powinniśmy trzymać. Ja chciałbym w związku z niektórymi wypowiedziami, które tutaj 
wcześniej padły prosić, żeby w takich przypadkach pani przewodnicząca reagowała, żeby 
ten poziom jednak się gdzieś nie zagubił. 
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Namieciński – jeszcze zapomnieliśmy powiedzieć  
o jednej rzeczy. Jeżeli rzeczywiście w perspektywie powstanie ten hotel, świetnie będzie on 
się wpisywał w tą naszą infrastrukturę tym bardziej, że w perspektywie w najbliższym 
czasie ma się zacząć budowa hali gimnastycznej i to będzie taka spójna rzecz – obiekty 
sportowe, nowy stadion atletyczno – piłkarski, Laguna i hala.  
  
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały  
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, 
części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino – 
DRUK NR 6/XLV. 
Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem ww. projektu uchwały. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 21 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
18 radnych, przy 1 głosie wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było. 
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że uchwała została podjęta.  
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 15. 
UCHWAŁA NR XLV/456/18 stanowi załącznik nr 16. 
 
Ad. X. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Gryfino na okręgi wyborcze – DRUK NR 
7/XLV 
 
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 podziału Gminy Gryfino na okręgi wyborcze – DRUK NR 7/XLV. 
Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem ww. projektu uchwały. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 21 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
18 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że uchwała została podjęta.  
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 17. 
UCHWAŁA NR XLV/457/18 stanowi załącznik nr 18. 
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Ad. XI. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfino  
w 2018 r.” – DRUK NR 9/XLV 
 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji rady do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji stanowią załącznik nr 7 do protokołu. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. 
Radna Jolanta Witowska – panie burmistrzu, mam kilka spraw do programu. Prowadzenie 
gminnego programu kastracji i sterylizacji psów i kotów właścicielskich to właściwy 
kierunek zmian na rzecz poprawy ich życia. Działania te w perspektywie czasowej poprawią 
ich dobrostan, zmniejszą liczbę bezdomnych zwierząt oraz koszty jakie ponosimy jako 
gmina. W pierwszej kolejności z programu skorzystały zwierzęta tych właścicieli, którzy 
odpowiedzialnie opiekują się nimi i zapobiegają niepożądanym miotom. Tej grupy nie 
trzeba było przekonywać do programu. Wyzwanie, które teraz stoi przed nami, to jak 
przekonać do programu tych, którzy utrzymują zwierzęta w niehumanitarnych warunkach, 
którzy bezrefleksyjnie rozmnażają je twierdząc, że sunia musi raz mieć młode,  
a sterylizacja i kastracja to krzywda wyrządzana zwierzęciu, jednocześnie nie widząc nic 
złego w topieniu, zakopywaniu żywcem, porzucaniu zwierząt na śmietniku lub w lesie. 
Proszę państwa, aby program przyniósł oczekiwane efekty musi być promowany. 
Promowany systematycznie i wielotorowo. Nie znajduję w przedłożonym dokumencie 
propozycji działań promujących program. Nie widzę tez konkretnych działań w przestrzeni 
publicznej. Proszę o informację, jak zamierzają państwo dotrzeć i przekonać do programu 
tego potencjalnego adresata. 
Panie burmistrzu, mamy problem z kotami bezdomnymi. Koty bezdomne, odwołując się do 
definicji, żeby nie mylić z kotami wolno żyjącymi, koty bezdomne to koty, które uciekły  
z domu bądź zbłądziły, bądź zostały porzucone i wymagają czasowej opieki oraz 
znalezienia nowego domu. Moim zdaniem nie zabezpieczamy potrzeb w tym zakresie. 
Skala zjawiska jest o wiele większa. Mieszkańcy interweniujący w sprawie bezdomnych 
kotów twierdzą, że służby nie zawsze reagują tak, jak powinny. Zgodnie z obowiązującymi 
procedurami powinny zweryfikować zgłoszenie i jeśli są podstawy ku temu umieścić 
zwierzę w hoteliku, z którym współpracujemy. Praktyka stosowana przez służby - oceny 
sytuacji przez telefon nie może być obiektywna, a odmowa udzielenia pomocy kotu 
bezdomnemu jest niezgodna z prawem, a w ogóle oburzającym jest fakt, że sugeruje się 
zgłaszającym wypuszczenie zwierzęcia argumentując, że ono sobie poradzi. Otóż proszę 
państwa kot, który do tej pory żył w domu pozostawiony na pastwę losu nie poradzi sobie. 
W efekcie takich praktyk temu pozostawionemu zwierzakowi musi poszukać lokum 
zgłaszający. Tyle dla przykładu odnośnie tych potrzeb. Przytoczę pewne dane. W 2017 roku 
w hotelu przebywały 24 koty. Koszt stawki dziennej to 15 zł i był to ogólny koszt 24.712,50 
zł. W roku 2016 tylko 11 kotów znalazło opiekę. Kwota odpowiednio niższa. W 2015 roku -  
16 kotów. Proszę państwa, ja mam kontakt bardzo żywy z opiekunami kotów wolno 
żyjących, z przypadkowymi osobami i często mamy problem z którym musimy sobie radzić 
sami. Poszukujemy domów stałych lub tymczasowych na portalach społecznościowych,  
w gminach ościennych, a nawet zdarza się, że szukamy gdzieś poza granicami, więc 
praktyka stosowana jest niejasna. Nie wiem z czego to wynika. Panie burmistrzu, skoro te 
obecne procedury jakie stosujemy wobec kotów bezdomnych nie sprawdzają się, to może 
zmieńmy po prostu je. Wprowadźmy działania, które przyniosą realne rozwiązania. Może 
skorzystajmy z rozwiązań stosowanych przez inne samorządy i utwórzmy azyl dla kotów 
bezdomnych na wzór takiego gminnego przytuliska. Trzeba to rozważyć, bo i koszty są 
generalnie duże. Dla przykładu powiem jeszcze panie burmistrzu dla porównania, koszty 
wyłapywania psów, czasowego utrzymywania w kojcach i transportu psów bezdomnych do 
szczecińskiego schroniska, na ten koszt zaplanowano 75.000 zł, a są informacje, że średnio 
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rocznie przez kojec przewija się około 150 psów, więc można porównać te koszty, które 
ponosimy w zakresie przeciwdziałania bezdomności psów i kotów. 
W przedmiotowym programie, który w zasadzie jest powielany, zmieniają się tylko liczby, 
które są, wyraża się poprzez nie koszty jakie zaplanujemy na pewne usługi. W tym 
programie jest zapis mówiący wprost, że lecznica weterynaryjna, z którą współpracujemy 
zapewnia zwierzęciu opiekę stacjonarna pozabiegową. W mojej ocenie to martwy zapis, bo 
stosowana przez lecznicę praktyka jest inna. Zwierzęta przekazywane są opiekunom 
wkrótce po zabiegu, wtedy kiedy faktycznie jeszcze ten proces wybudzania jest taki nie do 
końca skończony. Dobrą praktyka stosowana przez inne przychodnie weterynaryjne jest 
pozostawianie zwierzęcia na dłuższy czas, nie mówię nawet o dobie, bo tak się przyjmuje  
i podaje się wtedy antybiotyk długo działający, ale trochę dłużej, żeby opiekun nie drżał, 
że w razie ewentualnych komplikacji nie będzie mógł zdążyć z udzieleniem zwierzakowi 
pomocy, więc proszę egzekwować od usługodawcy te uzgodnienia, które są w dokumencie. 
Społeczni opiekunowie kotów wolno żyjących mają również problem z zapewnieniem 
odpowiednich warunków kotkom po sterylizacji. Konkretnie chodzi o brak pomieszczenia, 
w którym mogłyby bezpiecznie i spokojnie wracać do zdrowia. Proszę rozwiązać ten 
problem. 
Na koniec moje wnioski pod rozwagę. Nauki nigdy dość i to już od najmłodszych lat. Jakie 
pokolenia wychowamy, takie będzie społeczeństwo, dlatego potrzebne są programy 
edukacyjne uczące empatii, odpowiedzialnych postaw wobec zwierząt, pokazujące dobre 
wzorce do naśladowania. Powinniśmy zainicjować kampanie uświadamiające  
i uwrażliwiające społeczeństwo na te kwestie. Musimy pamiętać, że zapobieganie jest 
zawsze tańsze niż leczenie objawów choroby.  
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Tomasz Miler - oczywiście te kwestie związane 
z propozycjami mieszkańców przyjmujemy pod rozwagę. Będziemy ten program 
dopracowywać, ulepszać i poprawiać, także te sprawy związane z zapewnieniem miejsca 
dla kotów i rozwiązań innych, docelowych co jak najbardziej możliwe, natomiast chciałbym 
zwrócić uwagę na to, że promocja tego programu moim zdaniem stoi na bardzo wysokim 
poziomie, bo najlepszym potwierdzeniem tego jest to, że mamy kończący się pierwszy 
kwartał tego roku, a już ¾ środków zostało wydanych. Tych wniosków naprawdę wpłynęło 
do nas bardzo dużo. Szczególnie po szerokiej publikacji w naszym informatorze 
samorządowym mieszkańcy dziękowali nam za przekazanie jej i tego, że dowiedzieli się  
o tym programie. Ruszyły te wnioski, codziennie wpływają, przepływają przez moje biurko  
i widzę, że jest rzeczywiście na to zapotrzebowanie, także program będzie kontynuowany. 
Myślę, że z dotarciem do mieszkańców nie ma najmniejszego problemu. Oczywiście jeżeli 
będą takie sygnały, że trzeba wzmóc działania informacyjne w kierunku którejś z grup 
społecznych, to takie działania na pewno zostaną podjęte. 
Radna Jolanta Witowska – ja się bardzo cieszę, bo ja również jakiś tam udział  
w promowaniu projektu miałam poprzez moją imprezę cykliczną, a także w czasie kiedy 
zbierałam podpisy do wniosku do budżetu obywatelskiego. Panie burmistrzu, tylko tak, jak 
powiedziałam – do tej świadomej grupy w pierwszej kolejności dociera pomoc, a teraz 
musimy dotrzeć do tej grupy, która trzyma zwierzęta towarzyszące psa, kota w domu  
w tych środowiskach pewnych, gdzie pies jest na łańcuchu, spuszczany na noc i ma 
pilnować obejścia i nie ważne w jakich warunkach. Znamy ten problem, tych biednych 
także suk, które są na łańcuchu i przy każdej cieczce są po prostu w ciąży i ten problem 
powiększa grono niechcianych zwierząt, a celem programu jest ograniczenie nadpopulacji 
i poprawa dobrostanu. Może jeszcze dla przykładu - ja już kiedyś wielokrotnie 
rozmawiałam o tym, że warto po prostu pójść nieco dalej i wydać poradnik dla właścicieli 
psów traktujący ogólnie o odpowiedzialnej opiece. Ja mam tutaj na wzór poradnik z miasta 
Poznania „Kejtrowy elementarz”, więc my także powinniśmy w takim kierunku pójść. Nigdy 
żadnej edukacji dość. Po prosu musimy to robić na bieżąco i skutecznie, bo teraz tym 
programem zainteresowani są głownie ludzie świadomi, a do pewniej grupy trzeba 
naprawdę dotrzeć i widziałabym tutaj aktywność na terenach wiejskich, na zebraniach 
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wiejskich itd. bo tam trzeba po prostu skierować nasze działania, do tego adresata 
właściwego. 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński - szanowna pani radna, my  
w całej rozciągłości zgadzamy się z tym co pani powiedziała i tą pani empatię dla zwierząt 
w pełni podzielamy. Byliśmy lub jesteśmy osobiście też posiadaczami różnych zwierząt, 
kochamy je. Chciałem pani też powiedzieć o bardzo ważnej rzeczy, burmistrz Miler to 
podkreślił - w naszym informatorze samorządowym publikujemy informacje, które  
w naszym przekonaniu nie przebiją się do powszechnej wiedzy, ponieważ każdy 
mieszkaniec nie dostanie jej na pewno. Przypominam też, że ten sposób komunikowania 
się z mieszkańcami przez niewielką na całe szczęście część rady został bardzo mocno 
skrytykowany, my jednak będziemy konsekwentni, bo tu jak przedstawia statystyki pan 
Miler, jak przedstawia statystyki pani, to są rzeczy pożądane i ważne. Odniosę się do tej 
części, która jest bardzo istotna i zgadzam się z panią w stu procentach. Chodzi  
o profilaktykę, ale chodzi też o edukację. Ostatnio w marcu mieliśmy wspaniałe 
przedstawienie, które tylko teoretycznie tytułem nawiązywało do tej problematyki, gdzie 
gościliśmy około 150 dzieci na sali. Tytuł tego spektaklu to „Tu rządzi kot”. Tematyka 
oczywiście była szeroka, ale były tam też walory edukacyjne i ten projekt przewidziany na 
kolejne miesiące, kolejne lata przewiduje także odnoszenie się i szacunek do zwierząt. 
Mamy to rozpisane i praca, którą musimy wykonać to jest praca na lata. Jesteśmy tego 
świadomi. Będziemy ja prowadzili, prowadzimy już ją, w zasadzie rozpoczęliśmy ten proces 
zauważając, że zarówno w sferze w stosunku do zwierząt, jak i innych zachowań 
społecznych musimy tę edukacje rozpoczynać już w wieku przedszkolnym. Pan burmistrz 
otwierał też tą imprezę, zapowiedział jej cykliczność, my mamy też napisany po zrobionej 
diagnozie w tym zakresie szeroki program, niedługo będą kolejne przedstawienia, one 
będą poruszały zarówno tę tematykę jak i wiele innych, natomiast proszę też szanowni 
państwo, żebyśmy współdziałając tutaj ze sobą doceniali też co wspólnie zrobiliśmy, bo 
ten głos, który pani podnosiła w zakresie takiego szczegółu wydawałoby się, ale ważnego 
szczegółu dotyczącego obecności zwierząt na podstawie umowy, która wiąże nas  
z lecznicami i stosownego pobytu po dokonanym zabiegu jest głosem bardzo ważnym, bo 
to jest kwestia egzekucji tej umowy, którą z lecznicą mamy i to się bez wątpienia stanie. 
Współpracujmy ze sobą w tym zakresie. Kochamy zwierzęta i to nie jest deklaracja, tylko 
tak jest. Myślę, że wiele pracy przed nami, ale wiele w tym zakresie zrobiliśmy co nie 
zwalnia nas z dalszej pracy. 
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Namieciński – drodzy państwo ja się bardzo cieszę, że 
taki program jest. Ten program ruszył, jest możliwość zgłaszania społecznych opiekunów 
kotów, ja z resztą mam takiego społecznego opiekuna. Tutaj panu Tarce dziękuję m.in. za 
to, że bezdomne koty, a kotów miejscowości Gardno wolno żyjących jest około 70, jest to 
problem, czasami ludzie wydzwaniają do urzędu z tego co wiem, skarżą się na te koty  
i mam takiego opiekuna, który się tym zajmuje. Oczywiście jeszcze raz dziękuje za to, że 
dostarczana jest dla tych kotów karma. Jest to problem, mamy wiosnę, koty są kotami 
wolno żyjącymi, cały czas populacja tych zwierząt się zwiększa, natomiast ja bym chciał  
o jedną rzecz prosić, bo ja mam akurat takiego człowieka, który zajmuje się tymi kotami, 
natomiast mamy zapis w § 6, że można te koty dowozić do lecznicy  i sterylizować, żeby nie 
ograniczyć się tylko do tego, że dostarczamy tym kotom jedzenie, natomiast, żeby 
zorganizować jakąś pomoc temu człowiekowi, z resztą sam też się w to włączę, żeby jednak 
próbować walczyć z ograniczeniem populacji, czyli z wyłapaniem tych kotów  
i dowiezieniem ich do lecznicy i sterylizacją, bo na chwile obecną jest to 70 kotów, za 
chwilę będzie ich 100, później będzie jeszcze więcej i żeby w ten sposób zadziałać. Tutaj 
taka jest prośba do służb pana burmistrza jeżeli byłyby takie możliwości, wolne moce 
przerobowe, na taką akcję możemy się umówić. Ja mówiłem o mojej miejscowości, nie 
wiem, jak jest w innych miejscowościach, czy państwo takie problemy macie. 
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Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały  
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfino w 2018 r.” – DRUK NR 9/XLV. 
Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem ww. projektu uchwały. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 21 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
19 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że uchwała została podjęta.  
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 19. 
UCHWAŁA NR XLV/458/18 stanowi załącznik nr 20. 
 
Ad. XII. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z niestrzeżonego 
parkingu z ograniczonym nieodpłatnym czasem postoju, zlokalizowanym w Gryfinie przy 
ul. 1 Maja – DRUK NR 10/XLV 
 
Radni na komisjach otrzymali autopoprawkę do projektu uchwały. 
 
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 – złożony projekt uchwały 
razem z autopoprawką w regulaminie korzystania z parkingu wymaga przedstawienia kilku 
argumentów, które być może były przez wysoką radę oceniane z innej perspektywy. 
Wprowadzamy ograniczenia w bezpłatnym dostępie do parkingu i nadal utrzymujemy 
bezpłatny dostęp, tylko, że w ograniczonym czasie. Dlaczego to czynimy? Czynimy to ze 
względu na czas pracy instytucji, które znajdują się wokół – Urzędu Miasta i Gminy  
w Gryfinie, banku, innych instytucji, także szkoły i prosimy, żebyście państwo uwzględnili, 
że poprawka, którą państwo proponujecie w zakresie czasu obowiązywania opłat na 
terenie parkingu spowoduje taki skutek, że osoba, która przyjedzie o godzinie 16:01  
i zaparkuje samochód na parkingu będzie mogła do godziny 7:00 rano stać tam zupełnie 
bez opłaty, dlatego, że pierwszy pobyt jest darmowy. O 17:00 godzinie rozpocznie się czas 
bezpłatny co może spowodować nieosiągnięcie zamierzonego celu dostępu do urzędu, 
banku, apteki, instytucji, które znajdują się wokół, szkoły także, więc rozumiejąc też 
państwa troskę prosimy, aby uwzględnić to spojrzenie, które przed chwilą 
zaproponowałem. Jeśli chodzi o opłatę, to opłata 20 zł za postój całodobowy jest tak 
naprawdę nie tyle zniechęcającą do parkowania non stop na tym miejscu, co jednak 
pozwalającą wyzyskać miejsca dla tych, którzy swoje sprawy załatwiają. Obniżanie tej ceny 
nawet o tak symboliczną kwotę jak 2 złote nie ma większego znaczenia i sensu z punktu 
widzenia uzyskiwanych dochodów, natomiast z punktu widzenia uzyskania celu, jest 
działaniem odwrotnym, a poza tym weźmy pod uwagę także fakt, że nawet jeśli zdarzy się 
osoba, która będzie chciała pozostawić samochód, zapłacić za tę usługę 20 zł płacone 
banknotem jest relatywnie łatwe w obsłudze technicznie i choć oczywiście o 2 zł droższe. 
Wnosimy zatem, żeby z całym szacunkiem odnosząc się do tych poprawek wziąć pod 
uwagę stanowisko projektodawcy i przyjąć projekt uchwały bez zmian. 
Radny Rafał Guga - oczywiście dla mnie też sprawa jest jasna, że gmina nie wprowadza 
ograniczenia czasowego, czy płatności za pozostały czas stawiania w celach zysku, tylko  
w celach jakby naprawienia, czy unormowania, ułatwienia pewnej sytuacji, która jest 
trudna w tym miejscu, natomiast tak wymieniamy tutaj placówki, także praktyka, 
obserwacje, które można poczynić podpowiadają, że po godzinie już 16:00 tak naprawdę 
na tym parkingu się miejsca generalnie zaczynają robić. Ja na komisji właśnie twierdziłem, 
że to ograniczenie czasowe powinno być do godziny 16:00 nawet, ale poszliśmy za głosem 
Komisji Rewizyjnej i stwierdziliśmy, że skoro jest 17:00 to też jakiś tam sens się konsumuje, 
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chociaż ja dalej uważam, że 16:00 byłaby godziną optymalną szczególnie, że szkoła kończy 
się do godziny 15:00. Już właściwie po godzinie 15:00 tych zajęć tak dużo nie ma, a tam  
z resztą niedaleko jest parking. Urząd miasta też właściwe do godziny 15:30 oprócz 
poniedziałku, zaczyna też być troszeczkę luźniej. Skąd ten wniosek o zmniejszenie opłaty  
o 2 złote? Skoro miałaby być zmniejszona ilość godzin od 7:00 do 17:00, do 10 godzin, 
pierwsza godzina jest za darmo, czyli już w takim wypadku jest to 9 godzin płatnych. Prosty 
rachunek 9 x 2 = 18. Matematycznie podeszliśmy tutaj do sprawy, stąd ten wniosek, którego 
nie ukrywam, ja byłem autorem. Oprócz tego panie burmistrzu, ja miałbym przy okazji 
takie pytania, ponieważ tak do końca nie wiem, może nie wyłapałem, może nie było to 
gdzieś powiedziane, ale jak gmina ma zamiar dokonywać tego poboru opłat? Jak to ma być 
zorganizowane? W zależności od odpowiedzi – jakie będą koszty wprowadzenia tej 
uchwały w życie? 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński - szanowni państwo, 
realizujemy postulat zgłaszany przez mieszkańców w zakresie dostępu do instytucji. Raz 
jeszcze wymienię: Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie czynny do godziny 17:00, bank czynny do 
godziny 18:00, drugi bank czynny do godziny 17:00, notariusz czynny do godziny 18:00, 
komornik czynny do godziny 17:00, czy 18:00. Mogę wyliczać dalej, tylko pytanie – po co? 
Wiemy to wszystko. Uchwała jest przemyślana, jest złożona i raz jeszcze podkreślam – 
parking jest bezpłatny w ograniczonym czasie do załatwienia spraw, bo taki jest postulat 
mieszkańców, aby można było przyjechać w czasie urzędowania czy pana burmistrza czy 
wysokiej rady, czy wszystkich instytucji, które wymieniłem i w sposób swobodny mieć 
dostęp do parkingu. Przypominam także, że nowe miejsca parkingowe, które bądź 
powstały bądź powstaną niebawem, to jest także nasz wspólny wysiłek nad którym 
pracujemy i będą otwarte i alternatywne miejsca, ale ponieważ czas wymyślono po to, 
żeby nie wszystko działo się naraz, to potrzebujemy także rozsądnych decyzji z państwa 
strony, patrząc na to z tej perspektywy i potrzebujemy także zrozumienia dla 
podejmowanych działań, które są elementem procesu. To jest jeden z elementów procesu. 
Sami państwo wyśmienicie wiecie, że mieszkańcy Gryfina w szczególności, ale nie tylko 
zgłaszali postulat dostępu do parkingów w sposób swobodny, tego konkretnego parkingu 
od wielu lat. Raz jeszcze podkreślę – parking dla osób, które będą załatwiały te sprawy jest 
bezpłatny. 
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn - też proszę wysoką radę  
o uwzględnienie argumentów użytych przez pana burmistrza Nikitińskiego. My wysoka 
rado przygotowujemy się do wybudowania parkingów dla mieszkańców korzystających  
z kolei metropolitarnej, która będzie tutaj funkcjonować. Niestety projektant parkingu przy 
dawnej komendzie powiatowej w Gryfinie spóźnił się z realizacją projektu. Tam będzie 
parking bezpłatny, dostępny dla wszystkich osób. Na drugi rok rusza przebudowa terenu 
wokół dworca, powstaną kolejne parkingi i pamiętajcie państwo, że ludzie kończą pracę  
w okolicach godziny 16:00 i 15:00 i jeśli wprowadzicie poprawkę, o której mówicie, to 
będzie tak, że wiele osób przyjedzie, zaparkuje swoje samochody, co uniemożliwi 
skorzystanie z dyżurów poniedziałkowych w gminie, ale skorzystanie również z instytucji, 
które przy parkingu się znajdują: banki, komornik, notariusz, szkoła, Szpital Powiatowy  
w Gryfinie, sklepy i wiele innych miejsc, dlatego wydaje się, że wprowadzenie zmian tylko 
dla samych zmian powinno być głęboko przemyślane. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie wniosek Komisji Spraw 
Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego o następującym brzmieniu: aby w § 2 pkt 2 
zmienić zapis dotyczący godzin, w których pobiera się opłaty za postój na: „od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1700” oraz aby w § 2 pkt 2 ppkt 2) zmienić 
zapis "za całodniowy postój – 20,00 zł" na "za całodniowy postój – 18 zł". 
Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem ww. wniosku. 
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W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 21 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 2 radnych, przy 
15 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się. 
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że wniosek został odrzucony.  
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 21. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały  
w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z niestrzeżonego parkingu z ograniczonym 
nieodpłatnym czasem postoju, zlokalizowanym w Gryfinie przy ul. 1 Maja – DRUK NR 
10/XLV wraz z autopoprawką burmistrza. 
Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem ww. projektu uchwały. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 21 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
17 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 22. 
UCHWAŁA NR XLV/459/18 stanowi załącznik nr 23. 
 
Ad. XIII. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok – DRUK NR 
11/XLV 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. 
Radny Łukasz Kamiński – w związku z tym, że ja już wcześniej miałem możliwość rozmowy 
z panem burmistrzem Milerem o tej inwestycji i też przekazałem informację mieszkańcom, 
że takie działania będą podejmowane w przyszłości w ich imieniu pragnę podziękować 
panu burmistrzowi za prace zmierzające w celu stworzenia odpowiedniej i wyczekiwanej 
od wielu lat infrastruktury drogowej. Wiele się mówi o tym, że nie ma teraźniejszości bez 
historii, dlatego też przy okazji dziękuję za obecnie realizowane inwestycje  
w zapomnianych przez poprzednie kadencje częściach miasta. Zdaje sobie sprawę, że nie 
będzie to łatwe zadanie, jednak wierzę, że nasza gmina poradzi sobie z tym wyzwaniem. 
  
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały  
w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok – DRUK NR 11/XLV. 
Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem ww. projektu uchwały. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 21 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
15 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 24. 
UCHWAŁA NR XLV/460/18 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. 
 
Przewodnicząca zapytała, czy radni zgłaszają uwagi i zapytania do informacji. 
Radny Krzysztof Hładki – z zakresu ochrony środowiska w punkcie 5 cyt. „Wydałem 
Zarządzenie Nr 0050.40.2018 z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie przeprowadzania 
kontroli termicznego przekształcania odpadów poza spalarniami odpadów, w paleniskach 
gospodarstw domowych położonych na terenie miasta i gminy Gryfino.” Czy może pan 
burmistrz wyjaśnić jakie działania podejmuje gmina w celu ograniczenia smogu w Gryfinie? 
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Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Tomasz Miler - treść zarządzenia chyba 
wszystko wyjaśnia, natomiast oczywiste jest to, że działań zmierzających do poprawy 
jakości powietrza w gminie nie brakuje. Przypomnę jeszcze dodatkowo o funkcjonującym 
programie dopłat do ekologicznych źródeł ciepła, podejmowanych skutecznych próbach 
otrzymania dotacji choćby na termomodernizację kamienicy przy ul. Piastów 23, na której 
funkcjonowanie w zakresie ogrzewania wiele osób z centrum miasta się skarżyło. 
Ewentualne większe informacje oczywiście przekaże w rozmowie z panem.  
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Namieciński – ja mam krótkie pytanie odnośnie 
informacji w zakresie planowania przestrzennego i ochrony środowiska jest punkt 4. „Dla 
potrzeb sporządzanego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Gryfino w obrębie Gardno i obrębie Drzenin – tereny produkcyjno-usługowe strefa 
Gardno – etap II wystąpiłem do Prezes Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej  
o ponowne rozpatrzenie i pozytywne zaopiniowanie wniosku  w sprawie wyrażenia zgody 
na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych o powierzchni 81,7554 ha, stanowiących grunty 
rolne na cele nierolnicze”.  Czy mogę coś więcej w tej kwestii? 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Tomasz Miler - jak pan wie przystąpiliśmy do 
uchwalenia planu na kolejny etap dotyczący terenów przemysłowych przy naszej strefie  
i to jest właśnie element tychże prac.  
Wiceprzewodniczący Rady Zdzisław Kmieciak – panie burmistrzu, prosiłbym o bardziej 
precyzyjną odpowiedź, jest zapis: „poprawa infrastruktury w obrębie boiska sportowego na 
działce numer 141/5 w obrębie Daleszewo.” 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Tomasz Miler - przepraszam, ale realizujemy 
aktualnie tyle zadań, że z głowy nie powiem. Sprawdzę i przekażę informację. Być może 
jest to któreś działanie z funduszu sołeckiego. Muszę to po prostu sprawdzić.  
 
Ad. XV. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. III. 
 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński – zgodnie z zapowiedzią, na 
interpelacje składane ustnie, o ile będę posiadał wiedzę na miejscu, będę odpowiadał 
ustnie. Odpowiem na interpelację złożoną w sprawie sektora edukacji i płac, którą zgłosił 
na sesji radny Rafał Guga. Historycznie przypomnijmy sobie jak rzecz wyglądała, bo zanim 
dojdziemy do teraźniejszości i do przyszłości, to jak to słusznie zauważył młody radny 
Kamiński – teraźniejszość wypływa z przeszłości, a przyszłość z teraźniejszości  
i z przeszłości i tego się trzymajmy. Przez szereg lat pensje w oświacie przed objęciem 
urzędu przez pana burmistrza Sawaryna nie były waloryzowane choćby o jedną złotówkę. 
Zgodnie z naszym programem wyborczym, zgodnie z obietnicą złożoną przez pana 
burmistrza waloryzacja nastąpiła 1 marca 2015 roku i objęła całą grupę zawodową. 
Waloryzacja wynagrodzeń polegała na podniesieniu pensji zasadniczych o 10 procent. Nie 
było takich podwyżek wówczas w żadnej sferze i był to wyraźny zastrzyk i pomoc wobec 
osób najsłabiej zarabiających. Oczywiście presja płacowa, którą obserwujemy w sektorze 
budżetowym istnieje i będzie istniała i głos, który pan zaprezentował jest jak sądzę panu 
znany nie tylko z faktu rozmów ze swoim środowiskiem, ale także z zapowiedzią burmistrza 
i komunikacie przesłanym także do Związku Nauczycielstwa Polskiego i pozostałych 
związków o pracach toczących się nad zmianą regulaminu wynagradzania nauczycieli  
i wprowadzeniem dodatkowych składników wynagrodzenia dla pracowników administracji 
i obsługi, ale ponieważ trzeba od czasu do czasu tę prawdę przypominać – dobrobyt bierze 
się z pracy i nie z czegoś innego, nie ma darmowych obiadów i rząd nie żadnych własnych 
pieniędzy, nawet taki mały rząd jak rząd gryfiński, wszystkie należą do podatników. Żeby 
złożyć obietnice, czyli podpisać umowę z jakimkolwiek pracownikiem nowelizującą warunki 
pracy i płacy trzeba mieć pewność, że tak się stanie. Pracujemy nad tym, żeby taką 
pewność mieć i zachęcamy państwa do aktywnej współpracy przy potencjalnych zmianach, 
które będą w uchwałach budżetowych, bo często zdarza się tak, że państwo podnosicie 
pewną okoliczność zmiany itd. Wtedy kiedy przychodzi decydujące głosowanie to część  
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z państwa nie zgadza się z tym, o co sama postulowała w tej części, której, być może innej 
części niż dotyczy projekt uchwały i to jest drugi element. Trzeci element, który dotyczy 
sfery edukacji, to proszę pamiętać o podpisanym porozumieniu w 2016 roku, które 
uczyniło z gminy Gryfino wyjątek na skalę ogólnopolską. Starałem się rozeznać wiele 
samorządów, żaden burmistrz, sprawdzaliśmy to na poziomie gmin podobnych do nas, nie 
podpisał porozumienia takiego jak podpisał burmistrz Sawaryn z pracownikami edukacji 
gwarantując im zatrudnienie na minimum 4 lata. Wziął na siebie to zobowiązanie, co 
więcej z tego zobowiązania wywiązujemy się literalnie, nawet wchodząc w polemikę  
z kuratorem oświaty, który ostatnio przesłał pisma do burmistrzów, wójtów i prezydentów 
miast, że organ prowadzący nie powinien stosować żadnych wytycznych wobec szkół, a my 
odpowiadamy panu kuratorowi, że wprost przeciwnie – będą wytyczne dla wszystkich szkół 
i przedszkoli w zakresie respektowania porozumienia podpisanego ze związkami 
zawodowymi i nie zamierzamy się z tego w żaden sposób nie wywiązać. Czwarty element, 
nad którym musimy wspólnie popracować, to jest udział związków zawodowych  
w zmienianiu systemu w taki sposób, aby korzyści z tego odnosili zarówno pracownicy, ale 
także uczniowie, całe środowisko edukacyjne i tu muszę powiedzieć, że pani 
przewodnicząca ZNP w szczególności, ale także inni przewodniczący związków 
zawodowych, choć nie wszyscy związkowcy, to też trzeba powiedzieć, wykazują daleko 
posunięte zrozumienie dla naszych celów i są partnerem, uczestnicząc też w decyzjach, 
które podejmujemy. Będą także partnerem w procesie wprowadzenia składników 
wynagrodzeń, o których wspomniałem we wcześniejszym etapie swojej wypowiedzi.  
Jeszcze jest na to za wcześniej, ale myślę, że za być może miesiąc, może już w kwietniu,  
a być może w maju, może to będzie niestety dopiero w czerwcu, ale liczę na to, że nie 
później niż w czerwcu, będziemy mieli dla państwa w świecie edukacji bardzo istotną, 
ważną nową wiadomość, która jak sądzę pokaże, że po wybudowaniu żłobka, że po 
stworzeniu nowych oddziałów przedszkolnych, że po przejściu dwóch reform edukacji nie 
tylko system jest bezpieczny, ale stale się rozwija i mam nadzieję, że najpóźniej w czerwcu 
pokażemy państwu ten dodatkowy element i będziemy państwa konsekwentnie zachęcali 
do realizacji tego, co mamy rozpisane na kolejne lata. Gryfino ma szansę się rozwijać  
w każdej sferze i to jest też wartość, którą powinniście państwo cenić, bo burmistrz 
Sawaryn jest osobą, która dba o równomierny i harmonijny rozwój gminy, nie pomijając 
żadnej dziedziny i to jest ta wartość, którą widać na każdym kroku, bo oczywiście można 
zbroić tereny i  to był ważny proces, sami w nim uczestniczyliśmy, ale trzeba do nich 
wybudować drogi, trzeba położyć wodociągi, trzeba wybudować infrastrukturę, nie 
wystarczy tylko wydać pieniądze na podział i to jeszcze do tego nieszczęśliwy, bo 
skutkujący wypłatą licznych odszkodowań. Zachęcamy do współpracy czy w procesie całej 
edukacji, realizacji zadań na nią nałożonych, czy w wielu innych, które się ze sobą łączą. 
Konkluzja – trzy dobre wiadomości dla edukacji – pracujemy, kończymy w zasadzie prace 
nad zmianą regulaminu wynagradzania nauczycieli i będzie to zmiana istotna, pracujemy 
nad dodatkowym składnikiem wynagrodzenia dla wszystkich pracowników administracji  
i obsługi i też to będzie zmiana istotna i zapowiadam, że najpóźniej w czerwcu 
przedstawimy informację o kolejnym elemencie wpływającym na rozwój całej sfery 
opiekuńczej, edukacyjnej i wychowawczej. 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Tomasz Miler – chciałbym odpowiedzieć na 
jedną z interpelacji. Cieszę się, że jej autor zaszczycił nas ponownie swoją obecnością. 
Chciałbym zaproponować abyśmy zanim w interpelacji podali pomysł zorganizowania 
wyprawy w celu odkrycia Ameryki najpierw sprawdzili, czy ta Ameryka nie została już przez 
kogoś kiedyś odkryta, bo panie radny, przecież uczestniczyliśmy razem w spotkaniu  
z mieszkańcami, był pan na nim obecny, usłyszał pan to, że te działania, które pan teraz 
odkrywczo proponuje zostały już dawno wdrożone w tym zakresie, więc zupełnie nie 
rozumiem, jak można przy taki stanie faktycznym składać tego typu interpelację. 
Radny Jacek Kawka – pan już trzy lata odkrywa tę Amerykę. To trochę długo. 
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Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Tomasz Miler – szanowny panie radny, te 
rzeczy zostały już zrobione. My nic nie odkrywamy. To raczej pan odkrywa Amerykę w tym 
zakresie, że z mieszkańcami należy się kontaktować, a aktywność i obecność na sesji 
powinna być na nieco wyższym poziomie. 
Radny Jacek Kawka – tylko się dopytam – to zawory zwrotne są tam zainstalowane? 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński – cała infrastruktura panie 
radny, którą pan wymienił i był łaskaw zaproponować jako rozwiązanie została 
zaproponowana przez władze spółki i  wprowadzone będą musiały niestety być uznane za 
niewystarczające, ponieważ powiedzmy sobie szczerze, infrastruktura w przeszłości została 
zaprojektowana błędnie. Nie w ostatnich trzech latach, żeby sprawa była jasna tylko 
wtedy, kiedy kanalizacja powstawała i konieczna będzie inwestycja, od której gmina ani się 
nie uchyla, którą zamierza zrobić, zaprosi radę do współpracy w tym zakresie, bo 
mieszkańcom ten problem został już zakomunikowany i prosimy wszystkich, żebyśmy  
w poczuciu odpowiedzialności swoją aktywność kierowali na rozwiązywanie problemów,  
a nie na ich tworzenie. Oczywiście jest znany taki przypadek sportowy, że są tacy 
bramkarze, którzy rzucają piłkę pod nogi przeciwnika po to, żeby móc się wykazać jacy są 
sprawni, ale to nie do końca o to chodzi.  
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn - uzupełniając wypowiedź panów 
zastępców, szanowni państwo ten problem tzw. odorowy jest wyjątkowo ważny. Ja byłem 
przekonany, że w czasie, kiedy pan Jacek Kawka miał istotny wpływ na władze Gryfina 
budowa kanalizacji ze strefy do oczyszczalni ścieków, przeprowadzona zostanie w sposób 
prawidłowy zapobiegający tym wszystkim efektom, które teraz musimy naprawiać, 
poczynając od finansów do uzdrawiania Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych. Problem 
leży gdzie indziej, problem leży w tym, że rurociąg tłoczny ze strefy nie został odpowiednio 
zakończony. Postulowane przez pana inwestycje zostały już wykonane i szkoda, że pan  
o tym nie wie i nie dowiedział się, nie zapytał, tylko zgłasza pan interpelację, jakby nie znał 
pan problemu. Trzeba się zainteresować tym problemem, pójść do PUK-u, zbadać sprawę, 
a nie głosić rzeczy, które naprawdę panie Jacku, podważają pana kwalifikacje jako 
inżyniera i smutno mi z tego powodu, że pan takich podstawowych czynności jako radny 
nie wykonał, żeby zapytać prezesa Stypę, czy prezesa Kulawca choćby burmistrza Milera  
i co raz bardziej te apele, które gdzieś tam się pojawiają na internecie, żeby pan się zajął 
sprawami związanymi z dobrem mieszkańców przekonują mnie, że chyba ta aktywność 
tylko przed wyborami jest aktywnością za małą. 
Radny Jacek Kawka – jak panu smutno, ja mogę pożyczyć panu chusteczkę panie 
burmistrzu, natomiast wpływ wielki to pan miał, bo pan był cały czas przewodniczącym 
rady. Ja byłem zwykłym radnym, nie przypominam sobie, żebym gdzieś kładł jakąś 
instalację kanalizacyjną, także nie wiem o co panu chodzi, natomiast interpelacja od tego 
jest, żeby się dowiedzieć. Zadałem pytanie i proszę o odpowiedź, pisemną dodatku. 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński – rozumiemy te złośliwości, 
przyjmujemy je z pokorą, ale powiem krótko i lapidarnie, mówię to wyłącznie w swoim 
imieniu – proponowałbym, żebyśmy podeszli do tego w ten sposób. Ostatnio recenzja co 
do pracy w zakresie techniki w wielkiej korporacji została przez odpowiednie organy 
wydana. My mamy zaufanie bardziej do swoich służb, które korygują liczne błędy,  
a o których państwo też się za chwilę dowiecie i to nie są błędy wynikające z tego, że ktoś 
o czymś zapomniał, tylko nie chcę stawiać zbyt daleko idącej tezy, bo wypowiedział się już 
w tym zakresie stosowny sąd, ale to podważa zaufanie do wykonywanych w przeszłości 
prac i osób, które ten proces wspierały, bo wszystko wskazuje na to, a zwłaszcza sentencja 
orzeczenia sądów, że działano wręcz wbrew interesowi publicznemu, że sporo czynności, 
których nie wykonano bądź wykonano nie leżały w interesie mieszkańców gminy Gryfino, 
wręcz przeciwnie, naruszały ten interes i jeśli dzisiaj także z perspektywy swojego 
własnego doświadczenia zasiadania w Radzie Miejskiej Gryfinie w dwóch poprzednich 
kadencjach mogę i mam czyste sumienie, żeby powiedzieć – nie, nigdy nie wspieraliśmy  
i nigdy nie będziemy wspierali procesów zadłużania gminy, marnotrawienia środków 
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publicznych, działania w pośpiechu. Proszę sobie przypomnieć jak był wykonywany 
rurociąg  tłoczny ze strefy w Gardnie, kiedy wykonywano go z naruszeniem pierwotnego 
terminu z pominięciem zapisów umowy, z przedłużającymi się pracami i na końcu okazało 
się jeszcze, że pomimo tych wszystkich rzeczy technologia, którą wybrano jest wadliwa, 
więc można sobie oczywiście gratulować. Ja pominę tu względy ocen dokonywanych przez 
organy spółki, w której pan pracuje, bo to jest ich wewnętrzna sprawa, ale byłbym bardziej 
wstrzemięźliwy w wypowiadaniu się w tym względzie. 
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn - panie Jacku, ja pana znam wiele, 
wiele lat, blisko trzydzieści, ale często zastanawiam się, czy pan ma taka słabą pamięć, bo 
pan dystansuje się od przeszłości, mówi - to nie ja, to nie my, ja nie miałem takiej 
możliwości. Pan Jacku, niech pan sobie przypomni, niech pan popatrzy na swoją przeszłość 
i odpowie sobie na wiele, wiele spraw z ręką na sercu. Nie będę panu przez litość tych 
wszystkich elementów przypominał, bo łatwo dzisiaj mówić - rurociąg tłoczny to nie ja. Kto 
jeździł do sądów administracyjnych, do kolegiów odwoławczych, wygłaszał różnego 
rodzaju tezy, że rada badająca problemy występujące w Gryfinie nie ma racji, że racje są 
po innej stronie? Kto głosował za absolutoriami za niewykonany budżet, za różnego 
rodzaju sprawy? Przecież to pan właśnie, a dzisiaj pan mówi – jestem Katonem, to nie moja 
wina, to nie ja, to ci ludzie, którzy naprawiają miasto i gminę odpowiadają za różnego 
rodzaju rzeczy. Nawet pan nie sprawdził w PUK-u, czy u burmistrza Milera, czy u pana 
Andrusewicza, czy te inwestycje które pan postulował zostały zrobione, czy nie. Oczywiście 
ma pan prawo składać interpelacje, ale niech pan sobie odpowie na pytanie, jak wygląda 
ta interpelacja w sytuacji, gdy te inwestycje zostały zrobione, a pan proponuje ich 
wykonanie. To jest rzecz budząca poważne wątpliwości. 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk - rozumiem, że resztę interpelacji na piśmie, tak? 
Dobrze. Dziękuję. 
 
Ad. XVI. Wolne wnioski i informacje. 
 
Radna Małgorzata Wisińska – panie burmistrzu, w ostatniej chwili dostaliśmy uchwałę na 
druku nr 11 i praktycznie myślę, że uzasadnienie tej uchwały powinno być zrobione 
ogólnie, żeby wszyscy radni wiedzieli, a nie tylko radni z ramienia GIS-u. Nic się nie 
powiedziało, stąd głosowanie wyszło takie, jakie wyszło, czyli wstrzymaliśmy się od głosu. 
Nawiązując do wypowiedzi pana burmistrza Nikitińskiego, myślę, że przy podwyżkach, przy 
nagrodach powinno się w końcu przypomnieć o instruktorach świetlic wiejskich. Są to 
przede wszystkim panie. Mieliśmy przedstawione, które świetlice pracują jak należy i tym 
paniom, które zapewniają rozwój edukacji dzieci wiejskich też by się jakaś nagroda od 
czasu do czasu przydała. 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk - ja chciałabym odpowiedzieć w sprawie 
wprowadzenia tego projektu do porządku obrad. To właśnie dlatego została ogłoszona 
przerwa, aby każdy z radnych mógł poznać projekt, również w punkcie procedowania nad 
tym punktem jest miejsce na dyskusję i na dopytanie, tyle w kwestii wyjaśnienia. Radni 
GIS-u też udali się, poprosili o wyjaśnienia panią skarbnik w związku z projektem uchwały, 
także dowiedzieliśmy się wszyscy o tej samej porze o wprowadzeniu do porządku obrad 
tego akurat projektu uchwały.  
Radna Małgorzata Wisińska – prosiłam, żeby przedstawić to na mównicy, ale bez efektów. 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk - ale mogła pani dopytać. Jest miejsce na dyskusję 
i o wszystko można dopytać. 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Tomasz Miler – ja chciałem dodać, że w czasie 
przerwy byłem do pani dyspozycji i odpowiedziałem na wszelkie zadane pytania. 
Radna Małgorzata Wisińska – ale to byłam tylko i wyłącznie ja. 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Tomasz Miler – nikt inny nie zgłosił żadnych 
tego typu próśb, pytań. Jesteśmy zawsze do dyspozycji, klub otrzymał informacje, każdy 
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kto mnie zapytał także. Być może ten projekt u innych radnych nie budził wątpliwości, nie 
mieli problemów z rozszyfrowaniem skrótów. 
Radny Zenon Trzepacz – wsłuchując się w głos ludu, padały zastrzeżenia odnośnie 
długości i częstotliwości przerw, także proponuję pani przewodnicząca, żeby wziąć to pod 
uwagę, czy zawsze te przerwy tak długie są zasadne i potrzebne. Ale żeby nie było, że się 
tylko czepiam, to chciałbym podziękować radzie miejskiej. Rok, półtora roku temu, 
podejmowaliście państwo uchwałę wspierająca staranie firmy z Radziszewa – Odry Land  
o przywrócenie prawa do użytkowania gruntu, który próbowano w sposób zdecydowanie 
polityczny i przy różnych manipulacjach przy poprzedniej władzy tej spółce odebrać. 
Sprawa zakończyła się sukcesem. Naczelny Sąd Administracyjny przywrócił prawo 
użytkowania tej ziemi dla firmy. W imieniu właścicieli i pracowników, środowiska 
lokalnego, naszych mieszkańców składam państwu bardzo serdeczne podziękowania za 
poparcie tej uchwały, za zagłosowanie „za”. Żałuje tylko, że jedna osoba się wstrzymała 
chyba, czy nie głosowała, ale to we własnym sumieniu niech teraz rozstrzygnie, czy zrobiła 
słusznie.  
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk - panie radny, przerwy były dwie, zazwyczaj jest 
jedna. Dzisiaj była jedna dodatkowo właśnie w związku z wprowadzeniem do porządku 
obrad nowego projektu uchwały po to, aby wszyscy radni mieli możliwość zapoznania się  
z przedłożonym projektem 
 
Przewodnicząca Rady przypomniała radnym o obowiązku złożenia oświadczeń 
majątkowych do 30 kwietnia, poinformowała, że kolejna sesja Rady Miejskiej w Gryfinie 
planowana jest na dzień 26 kwietnia oraz odczytała list pana Adama Polaka  
z podziękowaniami dla Rady Miejskiej, burmistrza oraz pracowników urzędu – załącznik  
nr 27. 
Z okazji zbliżających się świąt Wielkanocy Przewodnicząca Rady złożyła życzenia wszystkim 
osobom zgromadzonym na sesji oraz mieszkańcom gminy. 
 
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn – zbliżają się wyjątkowo ważne 
święta, związane z wiosną. Życzę państwu chwili refleksji, zastanowienia się nad sprawami 
naszych mieszkańców, spokojnych, radosnych, szczęśliwych świąt., Myślę, że powinniśmy  
o wielu sprawach rozmawiać w trochę spokojniejszych warunkach. Mam nadzieję, że 
wszystkich nas wiążą kwestie związane z rozwojem naszej gminy, kwestie związane  
z lepszymi warunkami życia dla wszystkich, nie tylko dla nas. Jestem przekonany, że każdy 
z państwa kieruje się taką motywacją. To nie jest tak panie radny Jacku Kawka, że to pan 
Trzepacz pisał te listy, nie pan, przepraszam w takim razie pana, to pan radny Guga 
żartował. Panie radny oczywiście żart był bardzo śmieszny, ale powiem państwu, że jestem 
bardzo dumny z urzędników, pracowników urzędu, bo takich listów przychodzi mnóstwo, 
przychodzą zza granicy, są obywatele zadowoleni ze współpracy z urzędem. Jesteśmy  
z tego powodu usatysfakcjonowani, ale mamy ciągle świadomość, że ta praca musi być 
jeszcze lepsza, bo wszyscy powinniśmy pamiętać o tym, że pracujemy na rzecz naszych 
mieszkańców i funkcjonujemy tu z ich wyborów i to oni nas wszystkich obdarzyli zaufaniem 
i  żeby to zaufanie trwało praca musi być jak najlepsza. Dziękuję bardzo, życzę wszystkiego 
dobrego dla państwa, dla waszych rodzin, dla wszystkich mieszkańców gminy Gryfino. 
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk 
zamknęła obrady XLV 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 



 29 

5. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem protokołu z XLIII sesji - załącznik nr 5 
6. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem zmiany porządku obrad sesji – załącznik  

nr 6 
7. Sprawozdanie z działalności Gryfińskiego Domu Kultury w 2017 r. – załącznik nr 7 
8. Stanowiska komisji rady - załącznik nr 8 
9.  Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie za rok 2017  

i potrzeby na rok 2018 – załącznik nr 9  
10. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej za 2017 rok – załącznik nr 10 
11.  Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na przekazanie na rzecz Skarbu Państwa w drodze darowizny, nieruchomości 
gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino – załącznik nr 11 

12. UCHWAŁA NR XLV/454/18 - załącznik nr 12 
13. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowych, położonych 
w obrębie ewidencyjnym Żórawki – załącznik nr 13 

14. UCHWAŁA NR XLV/455/18 - załącznik nr 14 
15. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, części 
nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino – 
załącznik nr 15 

16. UCHWAŁA NR XLV/456/18 - załącznik nr 16 
17. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie podziału Gminy 

Gryfino na okręgi wyborcze – załącznik nr 17 
18. UCHWAŁA NR XLV/457/18 - załącznik nr 18 
19. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Gryfino w 2018 r.” – załącznik nr 19 

20. UCHWAŁA NR XLV/458/18 - załącznik nr 20 
21. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem wniosku Komisji Spraw Społecznych  

i Bezpieczeństwa Publicznego - załącznik nr 21 
22. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat 

za korzystanie z niestrzeżonego parkingu z ograniczonym nieodpłatnym czasem 
postoju, zlokalizowanym w Gryfinie przy ul. 1 Maja –  załącznik nr 22 

23. UCHWAŁA NR XLV/459/18 - załącznik nr 23 
24. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmian budżetu 

Gminy Gryfino na 2018 rok –  załącznik nr 24 
25. UCHWAŁA NR XLV/460/18 - załącznik nr 25 
26. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym  

i z wykonania uchwał Rady - załącznik nr 26. 
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