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

w dniu 28 czerwca 2018 r. 
 

 
Sesja rozpoczęła się  o godz. 1000 i trwała do godz. 1325. 
 
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. Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino Beata Blejsz 
5. Radca prawny Krzysztof Judek 
6. Sołtysi wg listy obecności – załącznik nr 2 
7. Zaproszeni goście wg listy obecności – załącznik nr 3. 
 

 

Ad. I. Sprawy regulaminowe. 
1/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 
 
Otwarcia obrad dokonała Przewodnicząca Rady Miejskiej w Gryfinie Elżbieta Kasprzyk. 
Przywitała wszystkich zgromadzonych na sesji – burmistrza, radnych, sołtysów, 
pracowników urzędu oraz zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności stwierdziła 
kworum, ponieważ na stan Rady 21 osób w posiedzeniu uczestniczyło 20 radnych.  
Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji i projektami uchwał – 
załącznik nr 4. 
 
W imieniu Rady Miejskiej w Gryfinie przewodnicząca wraz z burmistrzem podziękowała za 
dotychczasową współpracę jako sołtysowi Pani Agnieszce Litwiniuk oraz powitała nowo 
wybranego sołtysa sołectwa Pniewo – Pana Adama Surdela. 
Za pracę podziękowano również odchodzącej na emeryturę dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Chwarstnicy pani Teresie Sarnie. 
 
Przewodnicząca poinformowała, że do Rady Miejskiej wpłynął dodatkowy materiał: 
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie – DRUK NR 9/XLVIII oraz dodatkowy projekt 
uchwały: w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino – DRUK NR 
10/XLVIII. 
Przewodnicząca zaproponowała radzie zmianę porządku obrad sesji i wprowadzenie 
sprawozdania i projektu uchwały do porządku obrad po punkcie XI. 
 
Przewodnicząca poddała pod głosowanie zaproponowaną zmianę porządku obrad sesji. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 20 radnych,  
w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem zmiany porządku obrad głosowało 
20 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i poinformowała, że porządek obrad został 
zmieniony. 
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 5. 
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2/ przyjęcie protokołu z XLVII 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 poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu  
z XLVII sesji.  
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 20 radnych,  
w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 19 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 6. 
 
Ad. II. Zgłaszanie wniosków komisji Rady. 
 
Komisje nie zgłosiły żadnych wniosków. 
 
Ad. III. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych. 
 
Interpelacje i zapytania zgłosili następujący radni: 
 

Radny Jacek Kawka 
1194/XLVIII/18 – swego czasu, a dokładnie, w połowie marca na tej sali odbyło się 

spotkanie z mieszkańcami, między innymi ulicy Śląskiej, na temat 
panującego tam odoru. Wtedy pan burmistrz zadeklarował, że do końca 
maja zostanie podpisana umowa zlecenia na wykonanie projektów 
technicznych w tym zakresie. Na jakim to jest etapie? Kto ten projekt 
ma wykonywać i jak jest termin wykonania, termin umowny?  

 
Radny Zenon Trzepacz 
1195/XLVIII/18 – otrzymałem odpowiedź odnośnie stanu technicznego taboru PKS, 

niestety, jest to tak napisane, że mijam się z prawdą, czy mieszkańcy 
mijają się z prawdą odnośnie stanu technicznego pojazdu, który jest 
kierowany na linię 1, a widać, że jednak chyba mieszkańcy nie mijają się 
z prawda, bo autobusy często stoją na poboczu i pasażerowie nie mogą 
kontynuować jazdy. W ostatnim czasie dociera coraz więcej sygnałów, 
są informacje w mediach lokalnych, które potwierdzają, że stan 
techniczny jest kiepski, ponieważ osoby  korzystające muszą odstać 
w tym upale na przystanku 10, 20, 30 minut, czy nawet dłużej. Panie 
burmistrzu, trzeba konsekwentnie egzekwować ta umowę z PKS-em 
i przymuszać ich do tego, żeby realizowali to, co jest zawarte w treści 
umowy. 

 
Radny Piotr Zwoliński 
1196/XLVIII/18 –  w ostatnim okresie otrzymałem kilka zapytań od rodziców uczniów szkół 

podstawowych oraz gimnazjalnych, dotyczących dodatkowego obniżenia 
ceny biletów na CW Laguna dla tychże uczniów, mieszkańców gminy 
Gryfino. Proszę, żeby burmistrz przedyskutował tą sprawę z panią 
dyrektor, czy byłaby taka możliwość, aby na okres wakacji dla uczniów 
szkół podstawowych oraz gimnazjalnych z terenu gminy Gryfino obniżyć 
jeszcze dodatkowo ceny biletów? 

1197/XLVIII/18 –  w związku z brakiem ofert na budowę ulic: Fredry i Miłosza w imieniu 
mieszkańców proszę o utwardzenie tych odcinków drogowych na ulicy 
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Fredry od końca polbruku do posesji nr 48 i na ulicy Miłosza cały 
odcinek tej drogi.  

1198/XLVIII/18 – budowane są w Gryfinie ścieżki rowerowe i zgłaszam do pana 
interpelację, aby przedstawił pan sprawę rowerzystów do pana starosty 
powiatu gryfińskiego, powziął środki i wybudował odcinek łączący 
ścieżki rowerowej z ulicy Armii Krajowej do zjazdu w Szczawnie.  

1199/XLVIII/18 –  kilku mieszkańców poprosiło mnie o to, aby przy okazji, pańskie służby, 
mam tu na myśli straż miejską, mogły przypomnieć i pouczyć niektórych 
mieszkańców, że konary drzew i krzewów, które przekraczają obwód 
posesji prywatnych i utrudniają przejście na chodnikach, do obowiązków 
tych prywatnych właścicieli należy, aby w najbliższym czasie przycięli 
i doprowadzili do porządku te nasadzenia.  

 
Radna Jolanta Witowska  
1200/XLVIII/18 – na sesji 29 marca złożyłam zapytanie dotyczące punktów pomiarów 

gruntowych wód na terenie starego miasta. Otrzymana odpowiedź nie 
wyczerpuje tematu, wręcz przemilcza istotne fakty dla wspólnoty 
w związku z jej problemem. Proszę zatem o uzupełnienie odpowiedzi 
na piśmie. 

1201/XLVIII/18 – w kwietniu również złożyłam w imieniu wspólnoty mieszkaniowej 
interpelację, do dziś nie otrzymałam odpowiedzi. Ile czasu potrzebuje 
pan na udzielenie odpowiedzi? Ta kwestia generalnie nie jest 
uregulowana przez ustawę, natomiast takie informacje powinny się 
znaleźć w lokalnej konstytucji, czyli w statucie. Generalnie przyjmuje się, 
że okres udzielenia odpowiedzi to jest czas od 14 do 30 dni. Jeśli jednak 
wiadomo, że ten termin nie może być zrealizowany z różnych powodów, 
bo potrzebuje pan więcej czasu na uzyskanie informacji, konsultacje, 
to proszę przekazać informację radnemu, że taka odpowiedź nastąpi 
w innym terminie.  

1202/XLVIII/18 – kilka spraw, które wymagają natychmiastowych interwencji, gdyż nie 
służą dobremu wizerunkowi miasta. Pierwsza sprawa, to problem śmieci 
wysypujących się z ulicznych koszy, usytuowanych na ul. Piastów. 
Proceder trwa od dłuższego czasu, a rozwiązania wciąż nie widać. 
Mieszkańcy oczekują konkretnych działań, a nie wyjaśnień typu: to nie 
nasz teren, zgłosiliśmy problem zarządcy. Proszę o skuteczne działanie 
rozwiązujące ten problem.  

1203/XLVIII/18 - kolejna sprawa dotyczy roślin ozdobnych w naszym mieście. Stan 
pierwszych nasadzeń na skwerach i w gazonach pozostawiał wiele 
do życzenia. Generalnie rośliny były w złej kondycji, zarosły chwastami, 
przywiędły, a na końcu uschły i ten stan był bardzo długo. W gazonach 
i na skwerach sterczały badyle. To bardzo smutny widok. Wygląd roślin 
dowodzi, że nie były pielęgnowane zgodnie ze sztuką ogrodniczą. 
W efekcie ponieśliśmy straty nie tylko wizerunkowe, ale i finansowe.  
Przyjrzałam się obecnie świeżym nasadzeniom – kolejna tura nasadzeń. 
Niektóre z nich, konkretnie aksamitki, już dziś wyglądają nienajlepiej. 
Proszę podjąć działania, aby podmiot odpowiedzialny za utrzymanie 
zieleni miejskiej wywiązał się z przyjętych na siebie zobowiązań, aby 
rośliny zdobiły, a nie szpeciły miasto. Jest fajne rozwiązanie – tworzenie 
łąk kwiatowych w mieście. To duże oszczędności dla budżetu miejskiego, 
to duże korzyści proekologiczne. Może warto rozważyć choćby 
doświadczalnie takie rozwiązanie?  

1204/XLVIII/18 – spacerując ulicami miasta spotykamy grupy osób, które notorycznie 
przesiadują na skwerach, spożywają alkohol, zaśmiecają 
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i zanieczyszczają zawłaszczony teren. Nierzadko zachowują się 
obscenicznie, zaczepiają mieszkańców, takie i podobne zachowania 
uniemożliwiają innym mieszkańcom, osobom starszym, rodzinom 
z dziećmi korzystać z tych miejsc przeznaczonych do wypoczynku. 
Dlaczego służby panu podległe pomimo wiedzy o problemie, nie 
rozwiązują go? W ocenie mieszkańców przyzwalają na taki proceder. 
Przykład: skwer przy ul. Krzywoustego. Tu zwolennicy tej rozrywki 
dopuszczają się nagannych zachowań. Jednocześnie tworzą pozory, że 
wszystko jest okay, bo przecież posiadają tam dyżurny worek na śmieci 
wytworzone przez siebie, ten worek jest tam od miesięcy. Niestety, fakty 
są inne. Śmieci, w przeważającej większości są to opakowania po 
trunkach alkoholowych, lądują na trawniku. Gdy się obserwuje 
interweniujące służby ma się wrażenie, że pomiędzy nimi, a amatorami 
tych uciech jest jakaś umowa: „panowie, okay, ale jakby co, do zostawcie 
po sobie porządek”. Dlaczego ten worek tam jest? Im się pozwala 
spożywać alkohol w miejscu publicznym, zanieczyszczając teren, 
bo załatwiają tam swoje potrzeby, wyrzucają śmieci, zaczepiają 
przechodniów, także zakłócają ciszę mieszkańcom, którzy w tych 
wspólnotach tam mieszkają. Dlaczego jesteśmy skazani na takie 
sytuacje? Dlaczego nie ma woli do rozwiązania tego problemu? Proszę 
o podjęcie działań, które wyeliminują te patologiczne sytuacje.  

 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk – ja myślę, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni, 
jeśli widzimy takie obrazki, powinniśmy to zgłaszać odpowiednim służbom na gorąco, 
to wtedy może uda się zapobiec tym sytuacjom na przyszłość.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Zdzisław Kmieciak 
1205/XLVIII/18 – za pośrednictwem Urzędu Miasta i Gminy Gryfino interpelację kieruję 

do Starostwa Powiatowego w Gryfinie. Nawiązując do wielokrotnych 
rozmów z panem starostą odnośnie remontu drogi powiatowej 
w Żabnicy ul. Szkolna, a także zgłaszanych interpelacji przeze mnie 
w powyższej sprawie, uprzejmie proszę o informację, kiedy zostanie 
ogłoszony przetarg na wykonanie tej inwestycji przez powiat? 
Na ostatnim zebraniu wiejskim Żabnicy dnia 13 marca 2018 r. 
wicestarosta oświadczył mieszkańcom, że droga zostanie 
wyremontowana ze środków pozyskanych, zewnętrznych, a jeżeli nie, to 
zostanie to wykonane ze środków powiatu. Czas był dany do końca 
przyszłego kwartału. Czas już mija, wobec powyższego mieszkańcy 
Żabnicy proszą o wykonanie powyższej inwestycji. Chce nadmienić, 
że w tej sprawie udałem się z Burmistrzem Miasta i Gminy do Starosty, 
pan starosta potwierdził te słowa, które Wicestarosta powiedział 
na zebraniu wiejskim, że jeżeli nie pozyska środków, będzie wykonana 
droga z własnych środków, może nie w całości, ale etapowo i taką 
odpowiedź również dostałem na piśmie, że po drugim kwartale, jeśli nie 
będzie środków zewnętrznych, uruchamiają inwestycję ul. Szkolnej 
w Żabnicy. Ja i mieszkańcy mamy pytanie do starosty, kiedy uruchamia 
przetarg na tą inwestycję? 

 
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Namieciński 
1206/XLVIII/18 – w związku z sygnałami zgłaszanymi przez mieszkańców miejscowości 

Gardno ul. Niepodległości 63, a dotyczącymi instalacji burzowej 
tj. utrudnianym odprowadzaniem wody deszczowej podczas 
intensywnych opadów, zwracam się z prośbą o przegląd instalacji oraz 
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jej udrożnienie. Chodzi o to, że przy intensywnych opadach deszczu 
woda płynąca chodnikiem kumuluje się i nie jest odprowadzana z terenu 
wspomnianej wspólnoty, czyli Niepodległości 63. Bardzo proszę 
o dokonanie przeglądu i udrożnienia tej instalacji. W tej sprawie 
kontaktowałem się z PUK, stwierdzono, że instalacja burzowa należy 
do gminy, w związku z powyższym składam tą interpelację. 
Do interpelacji dołączam film na płycie DVD jako materiał poglądowy.                  

 
Radny Zenon Trzepacz 
1207/XLVIII/18 – jestem pod wrażeniem interpelacji, wygląda na to, że my mieszkamy 

w dżungli, zarośniętej, zaniedbanej, a tak się składa, że ja dziennie 
kilkakrotnie, a czasami nawet więcej razy pokonuję nasze miasto Gryfino 
i moje uwagi i spostrzeżenia są zupełnie inne. Natomiast jeśli chodzi 
o tych panów, którzy siedzą na skwerach, to ten problem się powoli, ja 
wiem, że to jest proces długotrwały, jakby się porządkuje sam, bo te 
napoje działają tak skutecznie, że tych ludzi, tych smakoszy jest coraz 
mniej. Jeszcze trochę czasu i problem się rozwiąże. Część wysyłamy 
w różne rejony naszej gminy. Padła również propozycja, żeby budować 
w mieście ogrody kwiatowe, czy coś takiego, ja również się dołączam do 
tego wniosku i chcę, żeby również na wsiach takie ogrody kwiatowe 
zakładać, bo wieś i miasto to jest nasza wspólna gmina. Jak w mieście, 
to i na wsi.  

 
Radny Rafał Guga 
1208/XLVIII/18 – otrzymałem odpowiedź na interpelację z poprzedniej sesji w sprawie 

dofinansowania UKS Akademia Piłkarska w Gryfinie. W tej odpowiedzi 
przeczytałem, że ze względu na to, że gmina finansuje czy dofinansowuje 
dzieci grające w piłkę w miejscowości Gardno, Daleszewo, Pniewo, 
a także UKS Energetyk Junior Gryfino, to w związku z tym „w chwili 
obecnej nie przewidujemy dofinansowania proponowanego zadania 
z zakresu piłki nożnej w bieżącym roku”. Panie burmistrzu, zabrzmiało 
to tak, jakby dzieci grające w Akademii Piłkarskiej były gorsze od tych 
dzieci z wymienionych wcześniej miejscowości czy podmiotów. 

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński  - proszę całą odpowiedź 
przeczytać.  
Radny Rafał Guga - proszę. Mogę, pani przewodnicząca? 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk – proszę bardzo. 
Radny Rafał Guga  – „W nawiązaniu do złożonej oferty na realizację zadania pn.: 

„Popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców gminy Gryfino poprzez 
organizację turnieju piłkarskiego drużyn 5 -osobowych” uprzejmie 
informuję, że Gmina Gryfino wspiera wiele inicjatyw związanych 
z organizacją imprez turniejowych piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży. 
W bieżącym roku w zakresie piłki nożnej zostały dofinansowane 
następujące zadania: „Organizacja współzawodnictwa sportowego 
w zakresie piłki nożnej seniorów i juniorów na terenie Miasta i Gminy 
Gryfino”, „Organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki 
nożnej dzieci i młodzieży na terenie miejscowości Gardno”, „Organizacja 
współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej seniorów na 
terenie miejscowości Gardno”, „Organizacja współzawodnictwa 
sportowego w zakresie piłki nożnej dzieci i młodzieży na terenie 
miejscowości Daleszewo”, „Organizacja współzawodnictwa sportowego 
w zakresie piłki nożnej seniorów na terenie miejscowości Daleszewo”, 
„Organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej 
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seniorów na terenie miejscowości Pniewo”, „Organizacja 
współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej dziewcząt na 
terenie Miasta i Gminy Gryfino”, „Organizacja współzawodnictwa 
sportowego dzieci i młodzieży do lat 15 w zakresie piłki nożnej na 
terenie Miasta i Gminy Gryfino”, „Organizacja Mini Mundialu 2018”. 
W związku z powyższym w chwili obecnej nie przewidujemy 
dofinansowania proponowanego zadania z zakresu piłki nożnej 
w bieżącym roku”. 
Chciałbym zaznaczyć, że dzieci chcą tylko grać w piłkę i naszym 
zadaniem, dorosłych, powinno być maksymalne ułatwienie im tego.  

1209/XLVIII/18 -  otrzymałem także odpowiedź na interpelację w sprawie opłat za wjazd 
na teren cmentarza komunalnego w Gryfinie. W odpowiedzi mam 
napisane, że działania wprowadzone uchwałą spowodowały, 
że „działalność prowadzona przez poszczególnych przedsiębiorców 
w danym zakresie podlega dokładnie jednolitym prawom konkurencji 
rynkowej, niezależnie od rodzaju, czy struktury właścicielskiej 
prowadzącego ją podmiotu”. Przypomnę tylko, że zgłaszałem sprawę 
firm funeralnych, które za każdy wjazd podczas organizacji pogrzebu 
muszą zapłacić 50 zł. Niektórzy przedstawiciele firm zgłaszali mi, że nie 
są do końca przekonani, czy jest to sprawiedliwe z innymi podmiotami, 
prosiłem podczas poprzedniej sesji o udostępnienie mi czy wgląd 
w materiały potwierdzające, że jest to sprawiedliwe traktowanie. 
Niestety, takiej możliwości mi nie dano. I cóż ja mam teraz odpowiedzieć 
tym osobom, które mają wątpliwości? Nie mam żadnego potwierdzenia. 
Rozumiem, że mogę nie mieć prawa do wglądu, dlatego proszę 
o sprawdzenie Komisję Rewizyjną, czy uchwała Rady Miejskiej nr 
XLIII/441/18 działa sprawiedliwe dla wszystkich podmiotów. 
Równocześnie w odpowiedzi na interpelację mogę wyczytać taką treść: 
„Informuję jednocześnie, iż powyższe opłaty odnoszą się do każdego 
wjazdu danego środka transportowego i nie przewiduje się jednocześnie 
wprowadzenia opłat o charakterze karnetowym”. Chociaż to na innych 
cmentarzach w Polsce jest w jakiś sposób praktykowane. „Spowodowane 
jest to dążeniem do ograniczenia pogarszania się stanu alejek 
cmentarnych poprzez racjonalne wykorzystanie poszczególnych 
pojazdów”. Powtórzę to, co mówiłem na poprzedniej sesji, wynika z tego, 
że firmy pogrzebowe przerzucą te wszystkie koszty na klientów. 
To powoduje wzrost kosztów ogólnych organizacji pochówku, a przecież 
te kwoty i tak już są niemałe. Pan Burmistrz Tomasz Miler łapie się 
za głowę. Ja ostatnio miałem niestety przykrą okazję uczestniczenia 
w organizacji pogrzebu i zauważam te rzeczy. Dla pana może to jest 
śmieszny problem, dla niektórych to są poważne problemy, idące 
w tysiące złotych. I dodatkowo wychodzi na to, że mieszkańcy naszej 
gminy muszą płacić podwójnie, raz przy opłatach przy organizacji 
pogrzebu, no i w sposób ciągły, za utrzymanie i remont infrastruktury 
cmentarnej w podatkach. Prosiłbym o przeanalizowanie tej sytuacji 
i rozwiązanie jej.   

1210/XLVIII/18 –  ostatnio w Gryfinie, i muszę pana bardzo pochwalić, to jest też 
wyjątkowa sprawa, bo się rzadko zdarza, na terenie miasta i gminy 
powstały w sposób wyraziście wyróżnione, odmalowane miejsca 
parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Chwała za to, natomiast 
zgłosili się do mnie mieszkańcy niektórych miejsc w Gryfinie, np. przy  
ul. Bałtyckiej, że powoduje to też niestety czasami konflikty. Otóż tych 
miejsc dla osób niepełnosprawnych jest troszeczkę za mało i dochodzi 
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czasami do ekscesów, tam jest jedna osoba agresywna, która twierdzi, że 
to miejsce zostało wymalowane tylko i wyłącznie dla niej. Prosiłbym 
o przeanalizowanie czy takich miejsc dodatkowo nie trzeba by było 
zrobić więcej i o rozwiązanie tej sytuacji.      

1211/XLVIII/18 – ostatnio z Komisją Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego 
byliśmy na takiej gospodarskiej wizycie, oglądając Środowiskowy Dom 
Samopomocy. Po rozmowach z panią dyrektor okazało się, że uczestnicy 
Środowiskowego Domu Samopomocy są dowożeni przez PKS. Jesteśmy 
w trakcie, z tego co się orientuję, wyłaniania oferty na leasingowanie 
dwóch busów. Stąd moje pytanie, czy wystarczy już teraz naszej floty 
transportowej do tego, żeby obwozić wszystkich naszymi środkami 
transportu, chodzi o Środowiskowy Dom Samopomocy, o Senior Plus, 
a także o szkoły, ale w kontekście osób niepełnosprawnych, czy też osób 
dojeżdżających z miejscowości, które się trudno komunikuje. Tu jest 
także ważna kwestia dowozu obiadów do niektórych szkół, które nie 
mają swoich kuchni. Dlatego prosiłbym o odpowiedź i jeżeli miałoby nie 
starczać tych środków transportu, to odpowiedź, co w związku z tym, czy 
gmina planuje to jeszcze jakoś zoptymalizować.  

1212/XLVIIII/18 – zwrócili się do mnie mieszkańcy ul. Letniej, jest to droga o standardzie 
drogi polnej ze zróżnicowanym terenem, jest tam taka górka, później 
ostry zjazd w dół. Mieszkańcy sygnalizują, że pojazdy zjeżdżające z tej 
góry bardzo się rozpędzają, stwarza to zagrożenie dla innych, ostatnio  
o mały włos nie zostało potrącone dziecko. Mieszkańcy proszą o 
skuteczne spowodowanie spowolnienia tego odcinka.  

1213/XLVIII/18 –  kilka razy w interpelacjach, na sesji, zgłaszałem się do pana w sprawie 
przeprowadzenia ewaluacji działania systemu nazywanego 
standaryzacją, który został wprowadzony w naszych szkołach. 
Przypomnę tylko, że wprowadziliśmy standaryzację polegającą na tym, 
że ilość pań, które dbają o higienę w naszych szkołach, pań 
sprzątających, jest uzależniona od oddziałów szkolnych, czyli ilości klas, 
do których chodzą nasze dzieci, a nie od powierzchni, jaką była jedna 
z możliwości zastosowania. Chciałbym się dowiedzieć, czy się takie 
spotkania dotyczące ewaluacji tego systemu odbyły, jakie są wnioski, 
jeżeli nie, to kiedy dojdzie do takiej ewaluacji, bo w mojej ocenie, panie 
Burmistrzu, jest to rozwiązanie błędne, trzeba się z niego wycofać 
i wrócić do rozwiązania, ponieważ powierzchnia szkół się nie zmienia, 
a ilość klas jest płynna i niestety, panie mają o wiele więcej ciężkiej 
pracy, za te same pieniądze, niż miały wcześniej, a wcześniej i tak miały 
już jej bardzo dużo.  

1214/XLVIII/18 – chciałbym nawiązać do kąpieliska przy jeziorze Steklno. Wszyscy się 
cieszymy, że to kąpielisko jest, że się rozwija, że mogą z niego 
mieszkańcy korzystać, ale mamy taki okres i takie zmiany klimatyczne, 
że w tym roku zrobiło się bardzo gorąco o wiele wcześniej niż, sądzę, 
każdy przewidywał. W okolicach Bożego Ciała udałem się i zauważyłem, 
że kąpielisko tętni życiem, swoją drogą to dobrze, mieszkańcy się kąpią, 
natomiast problem polegał na tym, że nie było ani ratownika, ani nie 
działała zbytnio żadna infrastruktura, przynamniej w tym czasie, kiedy ja 
byłem i mam pytanie, czy były już w tym czasie dokonane wszelkie 
badania wody przez Sanepid. Jeżeli nie, to kąpielisko powinno być 
zamknięte i powinien być ktoś, kto powinien ostrzegać mieszkańców, czy 
jakiś sygnał, ponieważ mogłoby dojść do tragedii i wtedy dopiero byśmy 
szukali winnych. Jeżeli chcieliśmy wykorzystać ciepłe dni, to dlaczego 
te rzeczy nie zostały zrobione odpowiednio wcześniej?             
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1215/XLVIII/18 – chciałbym się odnieść do informacji pojawiającej się w przestrzeni 
medialnej, dotyczącej hali, czy właściwie sali sportowej, która miała być 
pierwotnie wybudowana, czy ma być wybudowana przy Zespole Szkół 
Ogólnokształcących przy ul. Niepodległości. Z tego, co mogłem wyczytać, 
to następne otwarcie ofert raczej się nie udało. Wiemy, że kwota 
zaproponowana była o wiele przewyższająca. Samo fizyczne otwarcie 
może się udało, natomiast kwoty były niezadowalające, tak mi się 
wydaje. Nie wiem, co gmina ma zamiar z tym dalej zrobić. Ale też można 
było równoległą informację przeczytać, że gmina planuje przeniesienie 
Szkoły Muzycznej właśnie stamtąd do budynku po byłej komendzie 
policji przy ul. Grunwaldzkiej. W takim bądź wypadku tracimy ostatni 
łącznik gminy z tą szkoła, jeśli będą potwierdzone informacje, 
że starostwo powiatowe wymówiło umowę, to właściwie nie mamy 
żadnych podstaw, żebyśmy halę stawiali w tym miejscu. Skoro ta oferta 
i tak, wydaje mi się, że jest zbyt wygórowana, to czy nie jest pora 
na następujące rozwiązania: czy gmina ma zamiar zaproponować nowy 
projekt porozumienia powiatowi w sprawie prowadzenia placówki 
w parku, co by dawało podstawy budowania tej sali? Czy w związku 
z tym, że budowa hali w dotychczasowej lokalizacji staje się z tych 
przytoczonych przez mnie argumentów bardzo trudna albo wręcz 
niemożliwa ze względu na koszty, czy jest rozpatrywana zmiana 
lokalizacji na grunt, który jest bezspornie gminny? I na koniec chciałbym 
uzyskać ogólną informację w związku z tą sytuacją, co dalej z halą?        

 
Radny Roland Adamiak – ja mam świadomość tego, w jakim punkcie porządku obrad 
jesteśmy, jednak proszę o umożliwienie mi zabrania głosu jako przewodniczącemu Komisji 
Rewizyjnej, ponieważ w ramach interpelacji radnego Gugi padła kwestia dotycząca tej 
komisji, dlatego chciałem się krótko odnieść. Szanowny Panie Rafale, jako wieloletni radny 
Rady Miejskiej w Gryfinie zapewne wie pan, że pana wypowiedź leży poza kompetencjami 
radnego Rady Miejskiej w Gryfinie, a mianowicie nie może pan jako radny zlecić 
samodzielnie kontroli Komisji Rewizyjnej, co wynika wprost z przepisów prawa, które 
zostały także przedłożone każdemu radnemu na początku tej kadencji i co do których 
każdy radny miał obowiązek się szczegółowo zapoznać. W związku z tym nie jest możliwe 
skonsumowanie pana wniosku. Jestem zmuszony zapytać pana o cel tej wypowiedzi i tego 
pytania, ponieważ jest on pozamerytoryczny.  
Radny Rafał Guga – chciałbym odpowiedzieć panu przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej. 
Oczywiście, jako wieloletni radny zdaję sobie sprawę, mam nadzieję, że pan dobrze 
zrozumiał moją wypowiedź, bo po pana wypowiedzi mam lekkie wątpliwości, absolutnie 
moją intencją nie było zlecanie jakiejkolwiek kontroli Komisji Rewizyjnej, bo zdaję sobie 
sprawę, że nie mam tutaj żadnych możliwości. Była to prośba o to, żeby Komisja Rewizyjna, 
jeżeli będzie chciała, oczywiście ma takie prawo, wsłuchując się w moją wypowiedź, po 
prostu rozpatrzyła, czy warto się tą sprawą zająć czy nie. Natomiast ja do zlecania Komisji 
Rewizyjnej absolutnie nie mam nic i jeżeli tak to dla pana zabrzmiało, to zostałem źle 
zrozumiany.  
Radny Roland Adamiak – ja nie mogę zinterpretować pana wypowiedzi inaczej jak poprzez 
zlecenie kontroli tzn. sprawdzenie, czy określone rzeczy zostały wykonane, jest niczym 
innym jak zleceniem kontroli. Komisja Rewizyjna sama w sobie też, panie radny, nie ma 
kompetencji do tego, żeby kontrolę przeprowadzić. Musi to być wyraźne zlecenie Rady 
Miejskiej.  
Radny Rafał Guga – ja tylko na koniec zacytuję swoją wypowiedź, żeby nie było 
wątpliwości: „ja rozumiem, że mogę nie mieć prawa wglądu, dlatego proszę Komisję 
Rewizyjną o sprawdzenie”, a nie zlecam.  
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk – jakby nie zmienia to sytuacji.  
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Radny Roland Adamiak – chciałem właśnie powiedzieć to, co pani przewodnicząca, także 
wyczerpała pani moją wypowiedź.  
 
Przewodnicząca ogłosiła 10-minutową przerwę w obradach. 
Po przerwie przewodnicząca wznowiła obrady. 
 

Ad. IV. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2017 rok oraz 
sprawozdania finansowego Gminy Gryfino za rok 2017 i udzielenie absolutorium 
Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino. 
 
1. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z wykonania budżetu Gminy Gryfino 

za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Rada Miejska otrzymała w 
ustawowym terminie, tj. do 31 marca 2018 r. Sprawozdania stanowią załącznik nr 7 
do protokołu. 

 
2. Sprawozdanie finansowe Gminy Gryfino za 2017 r. radni otrzymali wraz z materiałami 

na XLVIII sesję  – załącznik nr 8. 
 
3. Przewodniczący komisji przedstawili stanowiska komisji Rady do sprawozdań – 

załącznik nr 9. 
 
4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Roland Adamiak odczytał opinię Komisji Rewizyjnej 

w sprawie wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2017 r. wraz z wnioskiem w sprawie 
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino. Opinia stanowi załącznik 
nr 10 do protokołu. 

 
5. Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk odczytała Uchwałę Nr CLV.300.2018 Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 24 kwietnia 2018 r. 
w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2017 
r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego – załącznik nr 11. 

 
6. Przewodnicząca Rady odczytała Uchwałę Nr CCXL.475.2018 Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie 
wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie 
absolutorium – załącznik nr 12. 

 
7. Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję. 
 
Radny Krzysztof Hładki – szanowna Rado, panie Burmistrzu, cieszę się bardzo, na pewno 
nie tylko ja, że wszystkie opinie odnośnie wykonania budżetu są pozytywne, że zadłużenie 
gminy systematycznie, z roku na rok się zmniejsza i właściwie chyba wszyscy powinniśmy 
dalej tą drogą iść, bo nie temat wziąć kolejne kredyty czy wypuścić obligacje, jak kiedyś 
i inny pan burmistrz chciał, ale można i trzeba wręcz tylko bilansować przychody i koszty, 
a kredytami, pożyczkami tylko wspomagać się do celów takich już ważnych, kiedy trzeba 
tworzyć inwestycje. Niemniej oprócz tego chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, 
niepokojącą na tą chwilę. Koszty systemu gospodarowania odpadami wyniosły 6.091.000 
zł, opłaty wniesione przez uczestników gospodarowania 5.270.000 zł, różnica 821.000 zł. 
Jakie działania planuje podjąć pan burmistrz w celu zbilansowania opłat i kosztów 
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi? Przypomnę, że jeszcze 
3 lata temu gmina miała nadwyżkę w tych opłatach w wysokości 1 mln zł.    
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński – w opinii składu 
orzekającego mogliśmy wysłuchać zalecenia, które są swoistą podpowiedzią Regionalnej 
Izby Obrachunkowej Radzie Miejskiej w Gryfinie jak należy spojrzeć na gospodarkę 
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śmieciową. Mieliśmy już w trakcie obrad Rady Miejskiej dyskusję o tym, co jest źródłem 
potencjalnego deficytu, dlaczego tak się dzieje, dlaczego tak się może dziać. Nie oznacza 
to, że ta dyskusja jest zamknięta. Ta dyskusja powinna się w dalszym ciągu toczyć, 
powinna uwzględniać wszystkie zjawiska, które mają miejsce w naszej gminie Gryfino, i te 
pozytywne, i te negatywne. Powinniśmy znaleźć wspólnie odpowiedź na pytanie, w jaki 
sposób zagadnieniem zarządzać w przyszłości. Oczywiście jest tu kilka zmiennych, które 
możemy sobie dopowiedzieć, bo źródła zwiększenia dochodów na wydatki, które są 
obiektywne, są co najmniej dwa, czyli stawki podatku śmieciowego, tak go nazwę oględnie, 
i ilość płacących podatek śmieciowy. Oczywiście, że ten drugi aspekt należy traktować 
tylko pomocniczo, bo wytwarzający śmieci płaci opłatę śmieciową także w związku z 
kosztami, które wiążą się z ich utylizacją. Jesteśmy otwarci na rozmowę, zdecydowana 
większość naszych partnerów na terenie gminy ze zrozumieniem odnosi się do sytuacji, 
którą obiektywnie także nazywają, definiują i potrafią na to reagować w sposób 
adekwatny. Państwo jako Rada  Miejska w Gryfinie, pan burmistrz ze swoimi służbami są 
gotowi na taką dyskusję i mają projekty, pomysły i koncepcje na rozwiązanie. Ale tak jak 
powiedziałem, do tego potrzebne jest partnerskie podejście wszystkich stron tej rozmowy, 
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie jest na to już przygotowany. Bardzo nas cieszy, naprawdę 
bardzo nas cieszy pozytywna współpraca z większością administratorów na terenie miasta. 
Jest zrozumienie, jeszcze nie jest pełne, ale my też wykazujemy dobrą wolę, starając się 
słuchać argumentów, ale argumentów wynikających z przepisów prawa powszechnego 
i prawa miejscowego, a to jest dla nas jedyne kryterium, które możemy brać pod uwagę, 
przy także ograniczeniach, które wynikają w funkcjonowaniu niektórych administratorów, 
co także staramy się także uszanować i zrozumieć. Myślę, że to partnerstwo, które buduje 
pan Burmistrz Sawaryn czy ze spółdzielniami mieszkaniowymi, czy ze wspólnotami, 
mieszkaniowymi czy także z całą sferą prywatną, dobrze wróży na przyszłość, bo sygnały, 
które do nas wpływają są pozytywne. Generalnie to jest nasza wspólna sprawa i trudno 
spodziewać się, żeby ktoś prędzej czy później, tego nie uwzględnił. Trzeba też zauważyć, 
że ostatnio przetoczyła się przez media publiczne bardzo ciekawa interesująca dyskusja 
o kwestiach dzikich, wielkich wysypisk czy zarządzania wysypiskami na skalę krajową, 
także innych aspektów ekologicznych, które nas wszystkich dotyczą i myślę, że ta 
świadomość, która budzi się także, a w naszej gminie sądzę, że jest relatywnie wysoka, 
pomoże też Radzie Miejskiej w Gryfinie znaleźć optymalne zadania, optymalne w znaczeniu 
wykonania zadania, które jest naszym wspólnym zadaniem, wszystkich mieszkańców gminy 
Gryfino i tutaj nikt z tego zadania wyłączać się nie może, ani nikt nie może stawiać się poza 
literą prawa w ramach interpretacji, które są wątpliwe. Odpowiadając więc panu radnemu 
na ten niepokój, który pan zauważa w sprawozdaniach, tak, my także to analizujemy, ale 
nie czekamy oczywiście do czasu kiedy przychodzi dzień absolutorium, te rozmowy 
są dalece zaawansowane, ja też miałem przyjemność zapoznać się z częścią 
korespondencji wpływającej od podmiotów zarządzających nieruchomościami i mogę 
z całą odpowiedzialnością powiedzieć, ze zdecydowana większość jest gotowa 
do partnerskiej rozmowy. To myślę, że jest dobra informacja dla Rady, i że wspólnie, 
Burmistrz, Rada Miejska w Gryfinie i wszyscy mieszkańcy, bo to jest nasza sprawa, kwestie 
załatwimy w sposób bardzo pozytywny, rozsądny i umiarkowany.  
 
8. Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk odczytała i poddała pod głosowanie projekt 

uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gryfino 
za 2017 rok” oraz „Sprawozdania finansowego Gminy Gryfino za okres od 01 stycznia do 
31 grudnia 2017 roku” – DRUK Nr 1-2/XLVIII. 
Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem ww. projektu uchwały. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 20 radnych 
w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
16 radnych, przy 4 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było. 
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania. 
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Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 13. 
UCHWAŁA NR XLVIII/477/18 stanowi załącznik nr 14. 

 
9. Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk odczytała i poddała pod głosowanie projekt 

uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino absolutorium 
z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok – DRUK Nr 1-3/XLVIII. 
Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem ww. projektu uchwały.  
W związku z tym, że radny Roland Adamiak zgłosił niemożność oddania głosu z uwagi 
na to, że nie zadziałał elektroniczny system do głosowania,  Przewodnicząca Rady 
zapytała radcę prawnego Krzysztofa Judka o możliwość ponownego głosowania przez 
podniesienie ręki. Przewodnicząca Rady zarządziła powtórzenie głosowania  
i głosowanie przez podniesienie ręki. Przewodnicząca Rady ponownie zapytała, kto  
z radnych jest za przyjęciem ww. uchwały. Wiceprzewodniczący Rady Tomasz 
Namieciński dokonał przeliczenia głosów.  
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 20 radnych, 
w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 15 
radnych, przy 1 głosie przeciwnym i 3 głosach wstrzymujących się. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.  
UCHWAŁA Nr XLVIII/478/18 stanowi załącznik nr 15.       

 
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn - w pierwszej kolejności chciałbym 
podziękować mieszkańcom gminy Gryfino za wsparcie, które udzielają mi i mojemu 
zespołowi w pracy na rzecz rozwiązywania problemów naszej społeczności, dziękuję 
Wysokiej Radzie za pozytywną ocenę wykonania budżetu i udzielenie absolutorium. 
Historycznie chciałbym nawiązać do roku 2014, kiedy byłem radnym Rady Miejskiej 
w Gryfinie i wraz z klubem Gryfińskiej Inicjatywy Samorządowej w 2014 r., korzystając ze 
wsparcia ś.p. Marka Suchomskiego, pana przewodniczącego Skrzypińskiego, pani Jolanty 
Witowskiej, rozpoczęliśmy program naprawy gminy Gryfino, Sprzeciwiliśmy się procesowi 
dalszego zadłużania, procesowi wypuszczania obligacji gminnych, doprowadziliśmy do 
tego, ze mieszkańcy gminy udzielili nam mandatu zaufania i już w roku 2014 rozpoczął się 
proces spłacania długu, a w roku 2015 tego długu było blisko 80 mln. Dzięki ciężkiej pracy, 
waszemu wsparciu, do końca tej kadencji spłacimy blisko 30 mln zł. Nie zadłużamy gminy 
Gryfino, kontynuujemy wiele programów inwestycyjnych, jesteśmy przekonani, że nasza 
gmina stoi przed olbrzymią szansą rozwojową i dzięki państwa wsparciu, dzięki wsparciu 
naszej społeczności będziemy na pewno jedną z najlepiej rozwiniętych gminy 
województwa zachodniopomorskiego, a i kraju. Jestem o tym przekonany, że to wsparcie, 
które otrzymujemy od mieszkańców i twarda polityka budżetowa, tu dziękuję 
pracownikom Urzędu Miasta i Gminy, jednostek budżetowych, zarządom spółek 
komunalnych, bo efekty widzimy. Na terenie gminy Gryfino mamy bezrobocie, które było 
poważnym problemem w 2014 praktycznie w okolicach 3% z niewielkim kawałkiem, dzisiaj 
wielkim problem dla naszych mieszkańców są kwestie konieczności co do zwiększenia 
wynagrodzeń i kwestie konieczności dalszej poprawy infrastruktury oraz budownictwa 
mieszkaniowego. Wszystkie sprawy na bieżąco analizujemy, współpracujemy z rządem 
polskim, mamy olbrzymie osiągnięcia w sferze oświatowej, w sferze opieki nad dziećmi, 
w sferze wparcia seniorów. Jestem przekonany, że jeśli będziemy dalej, uwzględniając 
te wszystkie mankamenty, o którym czasami radni mówią, o tych osobach, które gdzieś 
tam na ławeczkach spożywają alkohol, o istotnych kwestiach w trakcie suszy wypadnięcia 
kilku kwiatów na trawnikach, to są sprawy ważne i oczywiście one będą sukcesywnie 
rozwiązywane, natomiast gmina Gryfino stoi przed poważnymi wyzwaniami i jest właśnie 
kończona strategia rozwoju i państwo jeśli się z nią zapoznacie, a zapoznajecie się 
przynajmniej radni klubu Gryfińskiej Inicjatywy Samorządowej, to widzicie skalę zagrożeń, 
które stoją przed naszym miastem i musimy zrobić wszystko, żeby powstały inwestycje 
przemysłowe w Dolnej Odrze oraz w innych elementach infrastruktury, a uporządkowanie 
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budżetu miasta, co udało się w ciągu tych kilku lat wykonać, jest podstawą dalszego 
rozwoju. Także dziękuję państwu, dziękuję społeczności gminy Gryfino, mamy pojęcie 
i mamy wiedzę o trudnościach, które występują na rynku, natomiast jestem przekonany, że 
kierunek, w którym zmierzamy jest kierunkiem prorozwojowym i będziecie pastwo 
odczuwać znaczną poprawę życia na terenie naszej gminy.      
 
Ad. V. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad otrzymywania diet przez 
przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy – sołtysów – 
DRUK NR 2/XLVIII.        
 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji rady do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji stanowią załącznik nr 9 do protokołu. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał w niej głosu. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały  
w sprawie ustalenia wysokości i zasad otrzymywania diet przez przewodniczących organów 
wykonawczych jednostek pomocniczych gminy – sołtysów – DRUK NR 2/XLVIII.        
Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem ww. projektu uchwały. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 20 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
19 radnych, przy 1 głosie przeciwnym. Głosów wstrzymujących się nie było. 
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że uchwała została podjęta.  
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 16. 
UCHWAŁA NR XLVIII/479/18 stanowi załącznik nr 17. 
 
Ad. VI. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok – DRUK NR 
3/XLVIII. 
 

Radni na komisjach otrzymali nową wersję uzasadnienia do projektu uchwały. 

Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji rady do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji stanowią załącznik nr 9 do protokołu. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał w niej głosu. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały  
w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok – DRUK NR 3/XLVIII.        
Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem ww. projektu uchwały. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 20 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
16 radnych, przy 4 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było. 
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że uchwała została podjęta.  
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 18. 
UCHWAŁA NR XLVIII/480/18 stanowi załącznik nr 19. 
 
Ad. VII. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Gryfino na lata 2018-2025 – DRUK NR 4/XLVIII. 

 

Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji rady do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji stanowią załącznik nr 9 do protokołu. 
 



 13

Przewodnicząca otworzyła dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał w niej głosu. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2018-2025 – 
DRUK NR 4/XLVIII.    
Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem ww. projektu uchwały. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 20 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
16 radnych, przy 4 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było. 
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że uchwała została podjęta.  
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 20. 
UCHWAŁA NR XLVIII/481/18 stanowi załącznik nr 21. 
 
Ad. VIII. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Żabnica – DRUK 
NR 5/XLVIII. 
 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji rady do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji stanowią załącznik nr 9 do protokołu. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję.  
Radny Rafał Guga – chciałem nadmienić, na komisji to wyjaśnialiśmy, a z uzasadnienia to 
nie wynika, że było rozdanych 14 ankiet i 12 było za tą nazwą, żebyśmy nie mieli 
wątpliwości, że mieszkańcy się opowiedzieli za tą nazwą. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały  
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Żabnica – DRUK NR 5/XLVIII.   
Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem ww. projektu uchwały. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 20 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
20 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że uchwała została podjęta.  
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 22. 
UCHWAŁA NR XLVIII/482/18 stanowi załącznik nr 23. 
 
Ad. IX. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/321/17 Rady Miejskiej  
w Gryfinie z dnia 31 marca 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w obrębach nr 1, 2 i 3 miasta 
Gryfino - w rejonie ul. Śląskiej, Opolskiej, Mazowieckiej i Pomorskiej (w obrębie nr 2 m. 
Gryfino) – DRUK NR 6/XLVIII. 

 

Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji rady do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji stanowią załącznik nr 9 do protokołu. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał w niej głosu. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały  
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/321/17 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 marca 2017 r. 
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gryfino w obrębach nr 1, 2 i 3 miasta Gryfino - w rejonie ul. Śląskiej, 
Opolskiej, Mazowieckiej i Pomorskiej (w obrębie nr 2 m. Gryfino) – DRUK NR 6/XLVIII. 
Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem ww. projektu uchwały. 
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W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 20 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
18 radnych, przy 2 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było. 
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że uchwała została podjęta.  
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 24. 
UCHWAŁA NR XLVIII/483/18 stanowi załącznik nr 25. 
 
Ad. X. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody  
i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Gryfino i przekazania 
organowi regulacyjnemu – DRUK NR 7/XLVIII. 

 

Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji rady do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji stanowią załącznik nr 9 do protokołu. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał w niej głosu. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały  
w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 
obowiązującego na terenie Gminy Gryfino i przekazania organowi regulacyjnemu – DRUK 
NR 7/XLVIII. 
Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem ww. projektu uchwały. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 20 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
20 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że uchwała została podjęta.  
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 26. 
UCHWAŁA NR XLVIII/484/18 stanowi załącznik nr 27. 
 
Ad. XI. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków 
finansowych Gminy Gryfino przeznaczonych na finansowanie zadań z zakresu ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej – DRUK NR 8/XLVIII. 

 

Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji rady do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji stanowią załącznik nr 9 do protokołu. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję.  
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Namieciński – na Komisji Budżetu rozmawialiśmy na 
ten temat i do dzisiaj miałem dostać jakieś informacje. Chciałbym zapytać, czy ta uchwała 
będzie też dotyczyła budynków wielorodzinnych w miejscowości Gardno. Akurat w Gardnie 
jest taka sytuacja, że mamy tam kotłownie i czy będzie możliwość, czy osoby, które by 
chciały mogą skorzystać z zapisów tej uchwały, czyli w przypadku przyłączenia się do 
kotłowni też te zapisy będą je obejmowały. Takiej informacji nie dostałem, prosiłem na 
komisji o tę informację.  
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Tomasz Miler - tak, będzie objęty każdy 
mieszkaniec, także przykład o którym pan mówił.  
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały  
w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków finansowych Gminy Gryfino 
przeznaczonych na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 
– DRUK NR 8/XLVIII. 
Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem ww. projektu uchwały. 
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W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 20 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
20 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że uchwała została podjęta.  
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 28. 
UCHWAŁA NR XLVIII/485/18 stanowi załącznik nr 29. 
 
Ad. XII. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie  – DRUK NR 9/XLVIII. 
 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 
 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji rady do sprawozdania. 
Stanowiska komisji stanowią załącznik nr 9 do protokołu. 
 
Radni nie zgłosili uwag i wniosków do sprawozdania. 
 
Ad. XIII. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy 
Gryfino – DRUK NR 10/XLVIII. 

 
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn – w dniu 15 marca 2018 roku 
rozporządzeniem Rady Ministrów ustalono zasady wynagradzania pracowników 
samorządowych. Sytuacja jest oczywista, wysoka rada normuje moje wynagrodzenia. 
Sprawa wynagrodzeń dla mnie nie jest sprawą pierwszoplanową. Proszę wysoką radę  
o stosowne rozstrzygnięcie w tej sprawie. Na marginesie tych kwestii chciałbym zauważyć, 
że pracownicy samorządowi, nie dotyczy to oczywiście burmistrza miasta i gminy, który 
zaoferował swoją prace mieszkańcom gminy Gryfino, ale moi pracownicy i pracownicy  
w wielu aspektach gospodarki samorządowej, pracownicy administracji szkolnej, 
pracownicy szpitali, pracownicy sfery komunalnej naprawdę otrzymują obecnie 
wynagrodzenia zbyt małe i bardzo powinniśmy się pochylać nad tym, aby wszystkie sfery 
osób pracujących na terenie gminy Gryfino, województwa zachodniopomorskiego, Polski 
były należycie wynagradzane. To jest poważny problem. Na pewno państwo wiecie, ze 
ogłaszamy liczne konkursy, m.in. do zarządu PUK-u, czy do wydziału inwestycji gminnych  
i przy tych stawkach, które dzisiaj płacimy chętnych z wyjątkowymi kwalifikacjami, a takie 
nam są w samorządzie potrzebne, trudno znaleźć. Miejcie panowie i panie zawsze to na 
uwadze, że co do burmistrza to rzecz jest naturalna i ja na takie obniżenie się zgadzam, 
natomiast co do pracowników instytucji samorządowych, szkolnictwa, pamiętajmy o tym, 
że ludzi powinniśmy w sposób godny wynagradzać dlatego, że dzisiaj to jest jedno  
z podstawowych zadań państwa polskiego, aby ludzie w najbliższych miesiącach, latach 
zarabiali zdecydowanie lepiej, niż zarabiają teraz. Proszę wysoką radę o przyjęcie 
obniżenia pensji burmistrza, oczywiście w gestii rady jest kwota, którą państwu uznacie za 
wskazaną na obniżenie wynagrodzenia. 
 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji rady do sprawozdania. 
Stanowiska komisji stanowią załącznik nr 9 do protokołu. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję.  
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Namieciński – kiedyś ktoś mi powiedział taka puentę, 
że są takie rzeczy, na które nie mamy wpływu. Mamy projekt uchwały, 
najprawdopodobniej, czy w chwili obecnej byśmy w ogóle nie rozmawiali o kwestii 
obniżenia pensji dla burmistrza, tym bardziej, że byliśmy w punkcie absolutorium  
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i sprawozdanie finansowe za 2017 rok, przyjęliśmy absolutorium dla pana burmistrza, też 
widzimy tę ciężką pracę. Jestem kilka lat radnym i pamiętam jak było wcześniej i jak było 
teraz. Jeżeli kończy się dany rok budżetowy i mamy nadwyżkę 7 milionów złotych i tylko bić 
brawo, że tak jest, a nie martwimy się jak załatać budżet, z resztą pan burmistrz o tym 
wspomniał. Mamy przepisy prawa, musimy je respektować. W chwili obecnej 
najprawdopodobniej nie bylibyśmy w ogóle w punkcie dotyczącym ustalenia 
wynagrodzenia, czy obniżenia pensji dla burmistrza. Tak się dzieje w całym kraju, nie jest 
to novum, musimy respektować przepisy, natomiast ze swojej strony możemy powiedzieć 
tylko tyle, że chyba przez te cztery lata zrobiliśmy kawał dobrej pracy jako rada, a przede 
wszystkim burmistrz i jego służby, że jesteśmy w takim punkcie. Szkoda, że nie możemy 
dać podwyżki, ale cóż. 
Radny Zenon Trzepacz – ja nie zgadzam się z tym, że jesteśmy tutaj skazani na polityków. 
My musimy o tym mówić, bo nie zawsze politycy wymyślają mądre prawo i to jest chyba 
właśnie dramat. Nie mówię o tej ekipie rządzącej, ale w ogóle wszyscy politycy, bo oni za 
bardzo zapominają o tym, że żeby skutecznie i dobrze zarządzać, ja nie mówię tylko o 
samorządzie, to trzeba człowieka odpowiednio wynagrodzić, bo dzisiaj jest wiele 
możliwości realizowania się i zdolni ludzie nie będą do nas przychodzić, jeżeli nie będą 
dostawać odpowiednich wynagrodzeń. Kierowanie gminą to nie jest kiosk ruchu tylko to 
jest poważne wyzwanie i tutaj z całym szacunkiem panie burmistrzu, ale są burmistrzowie  
i wójtowie, którzy mają na utrzymaniu też rodziny, żyją z tego i społeczeństwo ich wybiera, 
więc powinno ich się godnie za tą prace wynagradzać. Ja zagłosuję oczywiście panie 
burmistrzu za pana wnioskiem, bo to jest pana wola poddaniu się prawu, natomiast ja 
negatywnie oceniam tą ustawę, bo uważam, że to nie jest rozwiązanie problemu, a politycy 
jakoś tak budzą się nie w tym momencie, w którym powinni się obudzić. 
Radny Marcin Para – popieram głos Zenona Trzepacza z tego względu, że my też nie 
możemy sobie pozwolić wejść na głowę, natomiast pojawiają się głosy wśród radnych, 
żeby zarządzić przerwę, bo trzy komisje tego dokumentu nie omawiały. Nie znamy żadnych 
szczegółów finansowych, więc chciałbym w imieniu radnych prosić o zarządzenie przerwy. 
   
Przewodnicząca rady ogłosiła 10-minutową przerwę w obradach. 
Po przerwie przewodnicząca wznowiła obrady. 
  
Radny Marcin Para – ja już swój głos wstępnie zabrałem w tej sprawie. To jest w mojej 
ocenie jakiś niewiarygodny skandal, że przepisy prawa uderzają w samorząd, odbierają  
w tym wypadku akurat dobrze urzędującemu burmistrzowi wynagrodzenie. My się z tym 
oczywiście nie zgadzamy, natomiast ze względu na fakt, że pan burmistrz wyraził swoją 
wolę we wcześniejszym fragmencie sesji przychylam się do tego projektu uchwały i nie 
mamy zamiaru tutaj przy nim dokonywać żadnych zmian, natomiast pracę pana burmistrza 
oceniliśmy odnosząc się do absolutorium za rok poprzedni, a także oceniamy ją  
w perspektywie trzech poprzednich lat. Ta praca została wykonana rzetelnie, gmina 
została naprawdę postawiona gmina na nogi po ostatnim trudnym okresie, natomiast wola 
burmistrza była taka jaką wyartykułował i my przychylamy się do tego wniosku.   
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Namieciński – my byśmy nie byli w tym momencie, czy 
nie mielibyśmy tego projektu uchwały gdyby nie obligowała nas ustawa i przepisy 
powszechne. Przyglądając się temu projektowi uchwały powinniśmy się zastanowić za te 
cztery lata nad podwyższeniem jednak pensji. Niestety gdzieś nas hamują przepisy. Pan 
burmistrz przygotował projekt uchwały. W mojej ocenie ta obniżka jest jak państwo 
śledzicie media, to jeżeli jest obowiązek obniżenia pensji burmistrzowi, prezydentowi, czy 
wójtowi tam są symboliczne pieniądze, natomiast te pieniądze są w mojej ocenie dosyć 
duże, ale cóż należy się zgodzić z tym projektem uchwały, natomiast przegłosowaliśmy 
absolutorium, widzicie państwo jak ta gmina wyglądała, czy wygląda w ciągu ostatnich 
czterech lat i przykro jest, że będziemy musieli taką decyzję podjąć. 
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Wiceprzewodniczący Rady Zdzisław Kmieciak – mi również trudno jest zgodzić z tym 
wnioskiem pana burmistrza, bo gmina Gryfino, pan burmistrz w tak krótkim czasie, trzy  
i pół roku wyprowadzając z zapaści i mamy tutaj pana burmistrza powiedzmy bzdurnymi 
przepisami państwa ukarać. Jest możliwość podniesienia dodatku specjalnego, ale pan 
burmistrz bardzo prosił, żeby tego nie robić, zgadza się na to i bardzo prosi, żeby poprzeć 
burmistrza wniosek. Przypominam również, że pan burmistrz co miesiąc przekazuje tysiąc 
złotych na różne cele, jest to wielki gest i przez trzy i pół roku tego dokonuje i wiem, że do 
końca będzie to robił, także z bólem, ale pan burmistrz prosi, żeby poprzeć ten wniosek  
i to też uczynię. 
Radna Małgorzata Wisińska – uważam, że jeżeli czegoś wymagamy od innych i chcemy, 
żeby to było zrobione dobrze, to powinniśmy także za dobrą pracę dobrze zapłacić. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały  
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino – DRUK NR 
10/XLVIII. 
Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem ww. projektu uchwały. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 20 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 29 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
14 radnych, przy 2 głosach przeciwnych i 3 głosach wstrzymujących się. 
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że uchwała została podjęta.  
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 31. 
UCHWAŁA NR XLVIII/486/18 stanowi załącznik nr 32. 
 
Ad. XIV. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym  
i z wykonania uchwał Rady. 
 
Radni otrzymali informację burmistrza na skrzynki mailowe oraz w dniu sesji. 
Informacja stanowi załącznik nr 33 do protokołu. 
Radni nie zgłosili uwag i zapytań do informacji. 

Ad. XV. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. III. 
 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński – najpierw odpowiedź na 
interpelację dotyczącą odpowiedzi na interpelację w sprawie projektów i programów, 
które realizujemy w zakresie realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej. Celowo 
poprosiłem pana radnego, żeby przeczytał wszystkie te działania, bo to jest cała treść 
odpowiedzi i te wszystkie działania, które zostały przestawione, panie radny, w naszej 
odpowiedzi do pana, to są działania poprzedzone wnioskiem, ofertą skonkretyzowaną, 
przewidującą udział własny. Zwracam także uwagę, że obejmujemy działalnością zarówno 
teren całego miasta Gryfina, jak i bardzo znaczącej części środowisk wiejskich plus 
oczywiście do tego należy przekazać informację o tym, że od trzech lat stosujemy zasadę 
przekazywania do stowarzyszeń, utrzymywanie obiektów sportowych, na których 
rozgrywane są zawody sportowe, co pozwala je utrzymywać ma należytym poziomie  
i pragnę także zwrócić pańską uwagę, bo pan, mam nadzieję, że niefortunnie, użył takiego 
sformułowania, być może pan tak ocenia świat, że są dzieci lepsze i gorsze. Celowo też 
poprosiłem, żeby pan odczytał, jest tam mowa o Mini Mundialu jako formie aktywności 
sportowej dzieci, wszystkich dzieci z terenu gminy Gryfino i tylko dlatego ten turniej jest 
uwzględniany w naszym priorytecie corocznym, że uwzględnia wszystkie dzieci, pozwolę 
sobie przypomnieć, że dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 2 wygrały finał Mini Mundialu 
w Szczecinie, a dzieci ze Szkoły Podstawowej w Żabnicy zajęły 2 miejsce, co najmniej 
pierwsza z tych grup wedle zapowiedzi organizatora Mini Mundialu, wzorem innych dzieci 
z naszej gminy, pojedzie na mecz reprezentacji, a będziemy walczyli też o to, żeby w meczu 
Polska-Włochy mogły wyprowadzić reprezentację na płytę główną. I to jest to działanie, 
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które dotyczy wszystkich dzieci, więc mam nadzieję, że też satysfakcjonuje pańską troskę 
o każdego małego obywatela i takie formy aktywności na terenie gminy Gryfino 
wybieramy. Natomiast co do samej Akademii, jest to podmiot, który działa relatywnie 
krótko, ale jesteśmy po rozmowie z panem burmistrzem Sawarynem, miałem także 
przyjemność brać udział w tym spotkaniu, założyliśmy wspólne działania, ale inne niż ten 
konkretny turniej, które przyniosą też lepsze podstawy do funkcjonowania w latach 
przyszłych, odniosłem wrażenie, myślę, że pan burmistrz również, że… 
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn - trener pan …*). 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński – był bardzo 
usatysfakcjonowany naszymi propozycjami.  
Zapytał pan także o zmiany w naszym majątku czyli o nowy tabor samochodowy, 
rzeczywiście procedura wyłonienia wykonawcy, który dostarczy nam nowe samochody 
zostanie rozstrzygnięta niebawem, jak mnie zapewnia zamawiający, w tym wypadku 
dyrektor Centrum Usług Wspólnych, jesteśmy na ukończeniu tej procedury. Będą to dwa 
nowe samochody, które będą uwzględniały potrzeby naszych nowych jednostek 
organizacyjnych, co wpisuje się także w politykę stosowaną przez pana Burmistrza 
i odnoszącą się też do troski państwa radnych co do narzędzi stosowanych przez gminę 
Gryfino w zakresie spraw społecznych, tu pozwolę sobie nawiązać do dzisiejszej 
interpelacji pani radnej o tych incydentach, które jeszcze mają miejsce na terenie naszej 
gminy i nie należy temu w żaden sposób zaprzeczać, ale generalnie rzecz biorąc, to my 
jako gmina Gryfino, jako jedyna w powiecie gryfińskim utworzyła Senior +, oferta dla osób 
starszych, Środowiskowy Dom Samopomocy, oferta dla osób chorych. Mamy też takie 
wyniki, które pokazują, że osoby po 9 latach wychodzą po raz pierwszy z domu. 
Są zjawiska, które są niepokojące, widzimy je, monitorujemy, jesteśmy po skończonej 
diagnozie dla gminy Gryfino w zakresie problemów, które pani podnosi, ale ta polityka jest 
spójna i ma wychodzić z nową ofertą do coraz szerszej liczby mieszkańców, wiedza 
o uczestnictwie, wiedza też o aktywności jest bardzo budująca, pokazuje, że taka potrzeba 
realnie była, w tej kadencji została zaspokojona, a nie jest to ostatnie słowo burmistrza 
Sawaryna, ale on jak zwykle w swojej wrodzonej skromności, jeszcze tego nie zapowiada. 
Reasumując jeśli chodzi o nowe samochody: tak, będą nowe samochody, będą realizowały 
cele naszych jednostek organizacyjnych, w przyszłym roku zamierzamy po raz kolejny 
rozpisać postępowanie i wyłonić wykonawcę na jeszcze jeden pojazd, jest to 
konsekwentna polityka wymiany i korzystania z nowego sprzętu, zmieniająca politykę 
utrzymywania majątku praktycznie zamortyzowanego, nie nadającego się do użytku. 
Pamięta pan odpisy amortyzacyjne w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych, stosowane 
przez lata, które pozwalały ten majątek odtworzyć po stu latach? No można tak odpisywać, 
tylko, że ten majątek tak czy inaczej ulegnie zniszczeniu. Tak podobnie było w innych 
jednostkach. My takiej polityki prowadzić nie będziemy, może pan być o to spokojny. 
Wreszcie pańska interpelacja dotycząca pracowników administracji i obsługi. Pan 
burmistrz Mieczysław Sawaryn zlecił mi przeprowadzenie prac, których wynik przedłożymy 
państwu do rozpatrzenia na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie, będzie to projekt 
uchwały o zmianie regulaminu wynagradzania nauczycieli, a jednocześnie trwają prace 
dotyczące zmian regulacji płacowych wśród pracowników administracji i obsługi. Pierwszy 
z tych projektów został przekazany do zaopiniowania najpierw wszystkim dyrektorom 
jednostek organizacyjnych i organ prowadzący uwzględnił część wniosków płynących od 
dyrektorów modyfikując stawki dodatku za wychowawstwo i dodatku motywacyjnego, 
takie były sugestie, mieliśmy ciekawą rozmowę na ten temat, część sugestii 
uwzględniliśmy, pozwolę sobie także przypomnieć, że nie tak, jak przez 12 ostatnich lat 
podnosimy też dodatek za pracę w warunkach trudnych i szczególnych. Jeśli chodzi 
o pracowników administracji i obsługi, wszyscy zostaną objęci także regulacją płacową 
i to będzie druga regulacja w tej sferze, również pozwolę sobie przypomnieć, że to jest 
zerwanie z polityką zamykania oczu na potrzeby osób niskozarabiających, bo w marcu 2015 
roku wszystkim pracownikom administracji i obsługi podnieśliśmy wynagrodzenie o 10% 
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na pensji zasadniczej. Wcześniej, choć część z państwa miała na to wpływ, mogła o to 
zabiegać, nikt tego nie przeprowadził. My to przeprowadziliśmy w pierwszym kwartale roku 
2017. Jeśli chodzi natomiast o standaryzację i pański postulat, to muszę powiedzieć, 
ponieważ bardzo czekam na taką informację z jakiejkolwiek gminy w Polsce, która będzie 
mogła się poszczycić tym, czy może się poszczycić gmina Gryfino. Nie ma takiego 
samorządu, który po reformie edukacji w Polsce dał gwarancję zatrudnienia pracownikom 
administracji i obsługi, nauczycielom na okres czterech lat. A myśmy dali. A dlaczego 
daliśmy? Bo uczciwie rozmawiamy z pracodawcą i mówimy, że socjalizm zawsze prowadzi 
do upadku, a uczciwość w relacjach zawsze do sukcesu. I pracodawcy też to rozumieją, 
stąd pełne bezpieczeństwo wszystkich pracowników, no chyba, że ktoś wpadłby za kilka 
miesięcy na jakieś pomysły odwracające tą politykę stabilizującą, podnoszącą 
wynagrodzenia, gwarantującą większe dochody, regulującą kwestie wydatków, kwestie 
oszczędności itd. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, jestem wręcz przekonany, 
mieszkańcy widzą i wiedzą co jest dla nich dobre. 
Kąpielisko miejskie. Muszę to powiedzieć, bo być może umknęło to pańskiej uwadze, że 
gmina Gryfino od lat, a w ostatnich czterech latach jeszcze intensywniej, Realizuje program 
profilaktyki realizowany przez Straż Miejską, Gryfińskie Stowarzyszenie Ratownicze, także 
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe i to są działania na bardzo szeroką skalę 
i za chwilę będziemy mieli kolejne programy, a przed wakacjami mieliśmy także programy, 
które były dedykowane dzieciom i młodzieży, jak bezpiecznie spędzać wakacje, na jakie 
zagrożenia zwracać uwagę, co jest istotne w zachowaniu dzieci adekwatnie do ich rozwoju. 
Przywiązujemy do tego ogromną wagę i zapewniam pana, że tej polityki nie zmienimy. 
Natomiast jeżeli chodzi o kąpielisko miejskie, kąpielisko gminne w miejscowości Steklno 
to wysoka rada podejmowała uchwałę i jak sądzę pan także podejmował ją, jestem 
przekonany o tym, w pełni świadomie, ponieważ w tej uchwale wszystko zostało określone, 
na jaki okres, w jakim czasie, gdzie, kiedy. Nie słyszałem głosu w dyskusji przy 
procedowaniu stosownych decyzji i projektu. Natomiast informuję pana, że decyzją pana 
burmistrza wystąpiliśmy z wnioskiem o doposażenie kąpieliska miejskiego i nasze starania 
okazały się sukcesem. Już są zamontowane czy wybudowane dwa bezpieczne paleniska dla 
turystów, przebieralnie, można tam w cywilizowany sposób zmieniać garderobę, są także – 
to już z tamtego roku, z budżetu obywatelskiego – elementy siłowni zewnętrznej, są także 
dwie wiaty, gdzie gdy przyjedzie pan z rodziną, ze znajomymi, będzie pan mógł 
w cywilizowanych warunkach usiąść, podziwiać uroki, jest nowe ogrodzenie, będzie 
rozszerzony także pomost dla pływających i to jest polityka, którą zapowiedzieliśmy przed 
laty, realizujemy ją i powiedzieliśmy, ze zrobimy coś za pożyczone pieniądze, tylko że 
zrobimy to systematycznie, krok po kroku i właśnie jesteśmy u kresu realizacji tych 
zamierzeń. Wcześniej oczywiście poszerzyliśmy linię brzegową, z której mogą mieszkańcy 
gminy korzystać. Jest szereg inwestycji realizowanych przez lata, konsekwentnie i nie chcę 
powiedzieć, że to jest nasze ostatnie słowo co do plaży w Steklnie, bo nie i w przyszłym 
roku zamierzamy dołożyć kolejne elementy. Myślę, że za dwa, trzy lata to będzie bardzo, 
bardzo atrakcyjne miejsce, mające także poza takimi elementami architektury 
wypoczynkowej, ciekawą ofertę jeżeli chodzi o rekreację i sport, bo oczywiście funkcjonuje 
znany jest panu fakt, że na plaży także wypożyczalnia sprzętu pływającego z coraz szerszą 
ofertą. I krótko tylko jeszcze do pańskiej wątpliwości, ja wychodzę z założenia, że osoby 
sprawujące prawny nadzór nad małoletnimi potrafią ten nadzór sprawować skutecznie, 
Boże Ciało w tym roku było w maju, jest taka tradycja w Polsce, że do św. Jana to tak 
z wodą ostrożnie, a jeśli nawet wcześniej, to też z wiedzą o niebezpieczeństwach, które 
mogą w wodzie występować.  
I wreszcie sprawa hali i umowy ze Starostwem Powiatowym. Szanowni Państwo, podkreślę 
to, bo w przestrzeni publicznej zdarzają się różne komunikaty, a warto mówić prawdę, całą 
prawdę i tylko prawdę, nie mówić półprawd, bo wtedy ta istota nie jest wyjawiana. Teren, 
gdzie znajduje się liceum w Gryfinie z mocy prawa należy do gminy Gryfino. Gmina Gryfino 
jest jej właścicielem, gmina Gryfino nie ma ograniczonych praw do tego terenu, ma prawa 
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pełne, może podejmować wszystkie decyzje w tym zakresie, są to decyzje całkowicie 
skuteczne. Pogląd wyrażany przez naszych partnerów ze Starostwa Powiatowego nie 
będzie przeze mnie oceniany, mają prawo tak interpretować umowę, którą sami podpisali, 
natomiast najważniejsza jest treść tej umowy, my jesteśmy treści tej umowy w stu 
procentach świadomi. Gdyby pan miał pewne wątpliwości to być może warto ją raz jeszcze 
od początku do końca przeczytać i wtedy bardzo łatwo jest wywieźć wniosek, że działania 
podejmowane przez gminę w zakresie hali nie są obarczone żadnym ryzykiem, żadnym, po 
stronie gminy, natomiast stanowisko prezentowane przez pana, czy też przez inne 
środowiska, czy przez niektóre osoby z życia medialnego są uprawnione w dyskusji. My 
wiemy, jak jest, a niektórzy się tego domyślają.  
I jeszcze uwaga natury ogólnej co do rozstrzygnięć poszczególnych postępowań. Szanowni 
państwo, my z panem burmistrzem Milerem dostaliśmy od pana burmistrza Sawaryna 
jasne dyspozycje, jako zastępcy i powiedział nam, że to jest konstytucja w naszych 
działaniach. Wydatki mają być celowe, oszczędne i mamy dochowywać wszelkiej 
staranności, żeby z nakładów, które poczynimy, osiągać jak największe cele. Porównam 
cele, które wspólnie osiągnęliśmy, bo te zestawienia możemy porównać. Projekt budowy 
hali sportowej w Gryfinie, przed laty przygotowano, podatnik zapłacił za niego kilkadziesiąt 
tysięcy złotych. My przygotowaliśmy… bliżej miliona niż pięciuset. My zapłaciliśmy 
za projekt 59.000 zł. I to, że decydujemy się na działanie korzystne dla mieszkańców gminy 
Gryfino jest pewnikiem, tak będzie. Pamiętam falę krytyki, która spadła na moją osobę 
wtedy, kiedy podjąłem decyzję z upoważnienia pana burmistrza i za wiedzą pana 
burmistrza, o unieważnieniu postępowania na budowę żłobka. Omówiłem to z panem 
burmistrzem, pan burmistrz dał mi taką dyspozycję i cieszę się, że pan wtedy podjął tą 
decyzję, bo podatnik gryfiński zaoszczędził na tym milion złotych. Milion złotych. Tyle 
zostało w budżecie gminy. I my te działania będziemy konsekwentnie realizowali przy 
wszelkiego rodzaju inwestycjach. Nawet jeśli będziemy z tego tytułu krytykowani. Hala 
w Gryfinie nie jest zagrożona i hala w Gryfinie zostanie wybudowana, ale zostanie 
wybudowana z poszanowaniem dzisiaj ciężko pracujących ludzi na podatki, które stanowią 
budżet gminy Gryfino. Nawet jeśli będzie miała być wybudowana w dwa czy o trzy miesiące 
później. I proszę przyjąć do wiadomości, że tej polityki, dopóki nie odwoła nas z takiego 
obowiązku pan burmistrz Sawaryn, będziemy z burmistrzem Milerem realizowali. 
Identycznie sprawa ma się co do rewitalizacji stadionu. Jeśli trzeba będzie dokonywać 
korekt, jeśli trzeba będzie unieważniać postępowania i będą przesłanki ku temu, żeby 
rozstrzygać je w lepszym wymiarze, za każdym razem będziemy tak czynili z szacunku do 
ludzi, którzy składają się na budżet gminy Gryfino. Pan burmistrz dzisiaj do tego nawiązał. 
Ja panie burmistrzu, gratuluję panu absolutorium, bo jestem w takiej sytuacji wspólnie z 
Tomkiem Milerem, że my wiemy, ile pan dla gminy Gryfino zrobił. Ja myślę, że opinia 
publiczna też to wie, szkoda, ze nie wszyscy chcą te oczywiste fakty zauważyć. A wystarczy 
sięgnąć w tabele i porównać je i zobaczyć, o ile bogatsza jest dzisiaj gmina Gryfino, jaki 
jest też progres, dynamika przyrostu dochodów gminnych i jak kształtują się wydatki na 
poszczególne cele. Chciałbym żebyśmy wszyscy z tego tytułu byli też dumni, bo to państwo 
podjęliście decyzję na wniosek pana burmistrza w sprawie gminnego funduszu lekowego. 
Poza tym, że byliśmy w trudnej sytuacji obiektywnie, to jednak nie zapomnieliśmy 
o najsłabszych i nie zapominamy. Jesteśmy jedną z nielicznych gmin w Polsce, która daje 
osobom chorym lub niepełnosprawnym wsparcie w zakresie wykupu leków. To nie 
powinno nas dzielić, różnić i powinniśmy naprawdę z dumą podnosić głowę z tego i z wielu 
innych powodów. Reasumując, możecie być państwo spokojni, hala sportowa przy liceum 
powstanie w tym miejscu między innymi z tego powodu, że funkcjonuje tam jednostka  
właśnie jednostka edukacyjna, natomiast w tych lokalizacjach, które państwo sugerujecie, 
istnieją jednostki o innym charakterze i nie przewidujemy w tam zakresie zmian. 
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn – ja wykorzystam moment  
i uzupełnię wypowiedź pana burmistrza Pawła Nikitińskiego. Zarządzając gminą Gryfino 
stajemy przed wieloma wyborami. Jednym z zasadniczych wyborów jest podejście do 
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naszych obywateli. Możemy podchodzić tak, jak niektórzy próbują nam zasugerować i od 
nas wyegzekwować, abyśmy obywateli traktowali jak osoby niemyślące. Jak słyszę 
wypowiedź pana radnego Gugi: byłem w czerwcu czy w maju na plaży w Steklnie i pan tam 
powinien postawić stróża, żeby przeganiał osoby, które tam przyjadą i będą się chciały 
wykąpać, to my na takie postępowanie się nie godzimy, bo jeśli przegonimy ich stamtąd, to 
pójdą na plażę niestrzeżoną, nie o takich warunkach i parametrach, jak jest w Steklnie, 
gdzie jest długie zejście, płaskie i bezpieczne i jeśli mielibyśmy tak postępować, że 
będziemy mieszkańców karać w elementach… ja doceniam interpelację pani Witowskiej, 
która mówi, że na ławeczkach przy skwerze siadają osoby, które spożywają alkohol, nad 
tym problemem też się pochylamy. Szanowni państwo, karanie tych osób nie ma żadnego 
sensu dlatego, że oni nie mają żadnego majątku, nie mają niczego, wnioski o ukaranie 
przez sąd za wykroczenie kończą się wielkimi kosztami wymiaru sprawiedliwości, dla 
różnych organów i nie rozwiązują w ogóle problemu. Na takie postępowanie się nie 
godzimy. My chcemy stworzyć dla tych osób warunki, żeby mogły zerwać z nałogiem i żeby 
mogły być przywrócone do życia. My dzisiaj mamy bezrobocie na poziomie 3%, nas nie stać 
na to, żeby ludzie nie mieli miejsca pracy, nie mieli mieszkania, nie mieli innych 
elementów. I takie myślenie, żeby gryfinian karać za to, że są nieszczęśliwi, uzależnieni, to 
w tym momencie takich rozwiązań nie przyjmiemy i dlatego mamy i Senior Wigor i miejsca 
do przywracania ludzi do pracy i budujemy przedszkola i będziemy starali się inwestować 
w inną infrastrukturę. My rozumiemy, że jest to pewna uciążliwość, że jest hałas, ale 
przypominam, że oprócz straży miejskiej, która wypełnia swoje obowiązki wzorowo, są 
jeszcze inne organy do tego przewidziane. I apeluję do naszych radnych, żeby w ramach 
obywatelskiej pomocy, starali się takie kwestie sygnalizować, a niekoniecznie czekać do 
sesji, żeby na sesji krytykować władze Gryfina, że ktoś na ławce pije piwo, to trzeba go 
złapać, wysłać do sądu, ukarać. To nie jest postępowanie, które przyniesie skutek. 
Wprowadzimy zakazy, obostrzenia i nie będziemy mieli z tego żadnego pożytku poza 
formalnym skierowaniem wniosku do sądu, z czego nic nie będzie wynikało. Bardzo dobrze 
to wszyscy znamy. Ja jako adwokat wielokrotnie widziałem rozwiązywanie problemów np. 
promów, które sprzedawały alkohol poprzez karanie, ludzi ciężko pracujących, nie 
mających żadnego majątku, poza kosztami nic z tego nie wynikało. Trzeba stworzyć 
ludziom możliwość na wyjście z nałogu i to jest priorytet dla nas.  
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Tomasz Miler  - ja także szanownemu panu 
radnemu Rafałowi Gudze chciałem odpowiedzieć na jedną z interpelacji dotyczącą 
cmentarza. Wprowadzona reforma była realizacją postulatu firm działających w tej branży, 
postulatu, który przez kilka, jak nie kilkanaście lat nie był realizowany.  Proszę spojrzeć na 
stan cmentarza, stan alejek, kaplicy, drzew, braku oświetlenia czy też nowe kwatery, które 
musza powstać. I oczywiście można mówić, że opłaty można zniżyć, może do złotówki, 
może do zera, ale nie tędy droga. Jeżeli pan mówi o tym, że jakieś koszta przerzucamy 
na mieszkańców, to tutaj od kilku lat pada takie hasło, że rząd nie ma żadnych własnych 
pieniędzy i te wszystkie pieniądze są mieszkańców i mieszkańcy w stu procentach 
finansują te wydatki. Szkoda, że nie dyskutowaliśmy o tym, kiedy zaciągano zobowiązania, 
których koszt spłaty sięga teraz 100 mln zł łącznie, szkoda, że wtedy pan nie miał takich 
dylematów, a teraz o 50 zł będziemy  debatować na sesji dość długo.  
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk – pani Jolanta Witowska w jakim trybie? 
Radna Jolanta Witowska – (…) przepraszam, wkłada mi się w usta coś, czego nie 
powiedziałam, fajnie panowie, że macie świadomość, że te zjawiska są, ale to nie wszystko. 
Należy faktycznie podjąć działania, tak jak powiedziałam, które rozwiążą ten problem, nie 
może być tak, że grupy osób zawłaszczają przestrzeń, a inni mieszkańcy nie mogą z nich 
korzystać. I żeby było jasne, nie powiedziałam, że chcę, żeby ich karano, ja mam 
świadomość statusu społecznego tych osób  itd. Pan mi to wmawia, panie burmistrzu, ja 
sobie nie życzę. Proszę, ma pan szansę, proszę podjąć działania. Tak, oczywiście, dom 
środowiskowy, Senior Wigor, proszę, ma pan szansę, żeby ten potencjał ludzki, który ma 
problem, jest biedny, nieszczęśliwy, zagospodarować. Nikt panu tego nie broni. Dziękuję, 
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to tyle, nie będę więcej na ten temat dyskutować. Przepraszam, jeszcze chwilę, parę 
kwiatków, parę osób pijących, dla panów to nie są ważne sprawy, a dla większości 
mieszkańców są i dlatego moje interpelacje mają miejsce ponieważ mieszkańcy się 
do mnie zgłaszają i proszą o takie interwencje. Ja jestem częstym bywalcem straży 
miejskiej, tylko jak słyszę: tak, wiemy o problemie, tylko nie zrobimy tego, nie zrobimy 
tamtego, bo to nie nasz teren, bo jest inny zarządca, i cały arsenał argumentów, z których 
nic nie wynika.  
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński – nie chciałbym, żeby słowa 
burmistrza także były przekręcane, bo on przed chwilą właśnie powiedział, że to jest dla 
nas ważny problem. Ja, pani radna, bardzo spokojnie odpowiem na pani sugestie, bo my 
się co do zasady, i ja i pan burmistrz i pani zgadzamy. Być może patrzymy inaczej, z innych 
perspektyw, na możliwość rozwiązania tego problemu. Ja w swojej odpowiedzi na 
interpelację powiedziałem, co zrobiliśmy. Stworzyliśmy pełną diagnozę dotyczącą 
problemów alkoholowych na terenie gminy Gryfino i to była bardzo długa i rzetelna praca. 
A pani jest bardzo wnikliwym obserwatorem życia publicznego i widzi też, że burmistrz 
jeżeli chodzi o problematykę alkoholową wychodzi z coraz to nowymi inicjatywami, które 
mają ten problem zmniejszyć strukturalnie. Wspomnę tylko na takie działania, bo one są 
pewnie pani znane, ale nie są znane opinii publicznej. Wie pani o tym, że spotykamy się w 
sali kinowej na spektaklach profilaktycznych, które traktują zachowania, są one 
skierowane do dzieci. Pani też często o to apelowała. Pani się uśmiecha, rozumiem, że to 
dla pani nie jest istotne, a ja muszę pani powiedzieć, że będziemy działali systemowo, 
naprawdę. I to jest element systemu, który budujemy. Czas wymyślony po to, żeby nie 
wszystko działo się na raz i nie wszystko można osiągnąć na raz. Natomiast jak pani mówi 
o kwiatkach złamanych lub innych tego typu rzeczach i uważa pani, że to jest dla nas 
nieważne, to proszę zobaczyć jak wygląda klomb przy Bramie Bańskiej lub miasto 
ukwiecone dzisiaj nowymi kwiatami i proszę zadać sobie pytanie, czy nie ma różnicy. Bo ja 
tą różnicę obiektywnie jako mieszkaniec, nie tylko jako zastępca burmistrza widzę. 
Oczywiście widzę także uschnięte kwiaty u siebie na działce, w lesie, widzę u sąsiadów, 
widzę u rolników, jest klęska suszy. Dobrze, ale dzisiaj, przed sesją, właśnie tutaj  
w centrum miasta, wszystkie te zabiegi pielęgnacyjne było widać jak na dłoni, być może 
pani idąc na sesję je nawet obserwowała, były dokonywane. Ubolewamy nad tym, że  
w przyrodzie niekiedy tak się zdarza, że któraś z roślin uschnie, ale miasto w tym zakresie 
wizerunkowo jest zmienione i to są sygnały, które dostajemy od mieszkańców. I wreszcie 
wracając do problematyki osób, które zachowują się w sposób niestosowny na terenie 
miasta, oczywiście, że ma pani rację, że tak jest i oczywiście, że interwencje są 
podejmowane i oczywiście, że są podejmowane w wielu zakresach, ale proszę wybaczyć. 
Jeśli straż miejska ratuje poszkodowanych w ciężkich wypadkach, w ciężkich tragediach,  
często wyręcza policję z jej zadań, jeżeli włącza się w inne działania jakie są i będą 
dedykowane mieszkańcom gminy, często nie pokazując tego na zewnątrz, ale my jako 
burmistrzowie mamy tego świadomość. Oczywiście, że trzeba podejmować decyzję czy 
ważniejsze jest zapewnienie bezpieczeństwa osób poszkodowanych w tym, czy innym 
zdarzeniu, zabezpieczenia tego czy innego terenu lub też ingerencji w tak drobne sprawy, 
które często związane są z procesem wychowawczym, które staramy się budować właśnie 
systemowo od podstaw. Pani też to robi, pani to robi na innym nieco polu, może nieco 
węższym i też pani ten aspekt docenia. Nie jesteśmy tutaj przeciwnikami. Jesteśmy tutaj 
sojusznikami i nikt ani pani uwag nie deprecjonuje, ani nie uważa ich za nieważne. Nasze 
drzwi i nasza gotowość do współpracy jest pełna i pani też spostrzeżenia były 
wprowadzane w życie w gminie Gryfino i tak nadal powinno być. Zapraszam panią bardzo 
serdecznie do omówienia tych spraw, ale też w dialogu, żebyśmy mogli sobie pokazać 
wszystkie aspekty spraw, o których rozmawiamy.  
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk – pan Rafał Guga w jakim trybie? Proszę bardzo. 
Radny Rafał Guga – dokładnie w tym samym trybie co pani Witowska, ja generalnie 
słuchałem spokojnie i powiem szczerze trudno mi skomentować rzeczy wypowiedziane, 
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które najczęściej nie odnosiły się do moich konkretnie zadanych pytań, więc, panie 
burmistrzu, tu mam do pana burmistrza, głównego burmistrza pana Mieczysława 
Sawaryna, ponieważ dokładnie to samo co pani Witowska, zarzucił mi pan wypowiedzenie 
słów, których w życiu nie wypowiedziałem. Wyraźnie nie mówiłem o żadnym stróżu na 
kąpielisku, tylko mówiłem, że dla mnie najlepszym rozwiązaniem byłoby to, żeby gmina, 
kierownictwo gminy reagowało na potrzeby mieszkańców w tym konkretnym przypadku, 
przez to, że pogoda była wyśmienita i mieszkańcy wcześniej pojechali nad jezioro 
i wcześniej się zaczęli kąpać. Stąd moja troska i pytanie, czy była przebadana przez 
Sanepid woda, czy były rozmowy z ratownikiem, który mógłby obsłużyć bardzo dużo ludzi. 
Ja tam przyjechałem z rodziną, też chciałem zobaczyć. Dostałem odpowiedź, że chciałem 
stróża tam postawić. A jeżeli nie, bo tak jak powiedział jeden z panów radnych, były 
przegłosowane terminy i dopiero po św. Janie się można kąpać, to trzeba było jakąś tablicę 
informacyjną postawić, że szanowni państwo, kąpielisko niestrzeżone, bo takie coś się 
stosuje w Polsce, na świecie, w Europie, że kąpielisko jest niestrzeżone i oflagowane. 
Natomiast pan mi próbował wmówić, że ja kazałem stróża stawiać.  
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński – ja chyba wrócę w 
przypadku odpowiedzi na interpelację do radnego Gugi do formy pisemnej, żebym mógł ją 
sobie też odczytać, bo ja na wszystkie pańskie pytania odpowiedziałem, ale rozumiem, że 
być może nie był pan skłonny zauważyć, że w szerszej nieco konwencji, ale na konkretne 
zadane przez pana pytania odpowiedzi padły. Natomiast jeśli chodzi o stróża, czy też 
sposób reakcji, wie pan, kiedyś na sesji podjął pan temat, szczerze mówiąc, byłem tym 
osobiście zbulwersowany, ale starałem się być najbardziej delikatny, jak to było możliwe, 
to była kwestia legionelli na Lagunie. Po prostu uważam, że tak postępować się nie 
powinno z różnych powodów. Pan wie, z jakich powodów. Mam więc dla pana w tamtej 
konwencji, bo być może pan tego nie wie, legionellla na basenie to zero wartości i ten 
niepokój, który pan wówczas wyraził, może pana opuścić, bo jak sądzę był pan chyba 
jedyną osobą, lub jedną z nielicznych, które były tym zaniepokojone, a problem był 
wywołany całkowicie sztucznie.  
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn – ja mam apel do wszystkich, 
żebyśmy nie stosowali polityki i nie obrzydzali tej gminy, tych obiektów sportowych, które 
mamy, tej plaży. Panie Rafale, przecież pan tam był w maju i od maja pan czekał do końca 
czerwca czekał pan, żeby zgłosić problem, który pan zauważył i diagnozuje pan jako 
poważny? Bądźmy odpowiedzialni za swoje czyny i słowa.  
Radny Rafał Guga – panie burmistrzu, mówił pan wiele dzisiaj o odpowiedzialności za 
gminę, odpowiedzialność polega na tym, że reaguje pan na potrzeby mieszkańców, to była 
potrzeba realna. Natomiast ja chciałbym tutaj wrócić jeszcze do słów wywołanych przez 
pana burmistrza Nikitińskiego, pan był zbulwersowany a ja reagowałem na sygnały od 
mieszkańców, bo ja uważam, że mieszkańcy powinni w pierwszej kolejności dowiedzieć się, 
o tym że mogą zarazić się bakterią, która powoduje w skrajnych warunkach także śmierć,  
a jak nie, to ciężkie choroby chociażby płuc. Ja tak uważam, że mieszkańcy powinni być 
informowani. Gmina wolała przez komunikaty radiowe informować, że lepiej weźcie 
prysznic, jak jedziecie na basen. Ja wolę taką odpowiedź.  
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński – po pierwsze gmina nie 
informowała o tej sytuacji, będzie to pan musiał sprostować. Nie wiem dlaczego pan używa 
takiego obrzydliwego kłamstwa na forum Rady Miejskiej w Gryfinie. Była audycja radiowa 
na żywo, w której była rozmowa, nie było żadnych oficjalnych informacji w tym zakresie, to 
po pierwsze. Po drugie, gmina informowała od początku o problemie poprzez swoją 
jednostkę budżetową, którą jest Centrum Wodne Laguna. Proszę publicznie nie 
wprowadzać mieszkańców w błąd, nie było żadnego niebezpieczeństwa dla zdrowia, tym 
bardziej życia, żadnego, najmniejszego i wszystkie działania, które zostały podjęte były 
zgodne z prawem, w granicach prawa i na podstawie prawa. Nie wiem dlaczego pan to 
robi, z jakiego powodu wywołuje (…) Placówka była, jest i będzie bezpieczna wbrew 
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słowom Rafała Gugi, radnego Rady Miejskiej w Gryfinie. Nic państwu nie groziło, nie grozi  
i nie będzie grozić.   
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Namieciński  - słuchajcie, drodzy państwo, jesteśmy 
w temacie, albo trzymamy się porządku obrad, albo sobie urządzamy tutaj dyskusje, albo 
są wolne wnioski. Przepraszam bardzo, w kwestii formalnej, pani przewodnicząca, proszę 
przejść do następnego punktu, są odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
Naprawdę, czytajcie to, co macie napisane w porządku obrad.  
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk – panie wiceprzewodniczący, pan radny ad vocem 
chce zabrać głos, mam nadzieję, że dyskusja dobiega końca.  
Radny Rafał Guga – jestem trochę zaniepokojony, że pan wiceprzewodniczący atakuje 
pana wiceburmistrza w taki sposób, natomiast panie burmistrzu, o to właśnie mi od 
początku chodziło, żeby właśnie było stanowisko gminy, takie jak pan zaprezentował, 
uspokajające sytuację, a nie komunikat, który był na stronach CW Laguna, później 
nieszczęśliwy wywiad, ja jestem w stanie to nawet zrozumieć, żeby to wszystko było 
uspokajające, o to tylko chodzi, żeby mieszkańcy nie czuli się zaniepokojeni. Panujemy na 
d sytuacją, nie ma żadnego zagrożenia, stwierdzono, ale podjęto adekwatne działania, 
także nie bójcie się. Natomiast jeżeli ja faktycznie w ramach komunikatu, który jest na 
stronach Laguny, później anegdotyczne stwierdzenie słyszymy, to powiem szczerze to było 
troszeczkę dziwne zjawisko.       
       
Ad. XVI. Wolne wnioski i informacje. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Namieciński  - na przyszłość, apeluję do pani 
przewodniczącej, do państwa tak samo, drodzy państwo, mamy porządek obrad, 
trzymajmy się tego porządku obrad, są określone punkty i ktoś musi pilnować porządku. 
Natomiast nie chciałbym, żeby w jakiś punktach prowadzić dyskusję. To jest po pierwsze. 
Po drugie, drodzy państwo, bo dzisiaj padły tutaj głosy dotyczące bezpieczeństwa na 
terenie gminy Gryfino. Nie wiem, czy zauważyliście, ale był tutaj przedstawiciel policji 
i jeżeli są jakiekolwiek niepokojące zdarzenia czy jakiekolwiek wybryki, to korzystajmy 
z instytucji państwowej, którą jest policja, nie wiem, dlaczego tego nie robicie. Nie można 
robić też takiej rzeczy, że my nagle za wszystkie winy i za cokolwiek, co się dzieje 
na terenie, oczywiście związane z bezpieczeństwem mieszkańców, mamy pretensje do 
burmistrza, czy zastępców burmistrza, czy w ogóle do Urzędu Miasta i Gminy. Są służby, 
trzeba wziąć telefon, wykręcić numer i powiadomić, że jest taka i taka sytuacja, że tacy 
i tacy ludzie się nietaktownie zachowują. A my wszystkie swoje żale nagle wylewamy 
w stronę burmistrza. Nie rozumiem tego w ogóle.  
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk – ja w odpowiedzi panu wiceprzewodniczącemu 
informuję, że jeśli przyjęto taką formę, że odpowiada się ustnie na interpelacje, kieruje się 
ją bezpośrednio do konkretnego radnego, to on ma prawo również odpowiedzieć i tylko 
tyle.  
Wiceprzewodniczący Rady Zdzisław Kmieciak – jest na początku sesji punkt „interpelacje”, 
a to jest punkt „odpowiedzi na interpelacje”. Może bym zaproponował i złożę wniosek 
o przeniesienie tego punktu na ostatni punkt sesji, żeby zadawanie interpelacji było 
w ostatnim punkcie sesji.  
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk – chciałabym przekazać jeszcze jedną informację. 
W związku z tym, że w planie pracy lipiec jest zaplanowanym miesiącem urlopowym, 
najbliższa sesja planowana jest w sierpniu. W sytuacji nagłej może się zdarzyć, że 
będziemy zwoływać sesję nadzwyczajną.  
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk 
zamknęła obrady XLVIII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie. 
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Integralną część protokołu stanowią załączniki:  

1. Lista obecności radnych - załącznik nr 1 
2. Lista obecności sołtysów – załącznik nr 2 
3. Lista obecności zaproszonych gości – załącznik nr 3 
4. Porządek obrad sesji – załącznik nr 4 
5. Wydruk wyników głosowania stanowi za przyjęciem zmiany porządku obrad sesji - 

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

za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego - załącznik nr 7  
8. Sprawozdanie finansowe Gminy Gryfino za 2017 r.  – załącznik nr 8 
9. Stanowiska komisji rady – załącznik nr 9 
10. Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2017 r. wraz  

z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino - 
załącznik nr 10  

11. Uchwała Nr CLV.300.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Szczecinie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu  
z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2017 r. wraz z informacją o stanie mienia 
komunalnego – załącznik nr 11 

12. Uchwała Nr CCXL.475.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Szczecinie z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji 
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie absolutorium – załącznik nr 12 

13. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia 
„Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2017 rok” oraz „Sprawozdania 
finansowego Gminy Gryfino za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 roku” – 
załącznik nr 13 

14. UCHWAŁA NR XLVIII/477/18 - załącznik nr 14 
15. UCHWAŁA Nr XLVIII/478/18 - załącznik nr 15 
16. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie ustalenia 

wysokości i zasad otrzymywania diet przez przewodniczących organów wykonawczych 
jednostek pomocniczych gminy – sołtysów – załącznik nr 16 

17. UCHWAŁA NR XLVIII/479/18 - załącznik nr 17 
18. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmian budżetu 

Gminy Gryfino na 2018 rok – załącznik nr 18 
19. UCHWAŁA NR XLVIII/480/18 - załącznik nr 19 
20. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2018-2025 – załącznik nr 20 
21. UCHWAŁA NR XLVIII/481/18 - załącznik nr 21  
22. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie nadania nazwy 

ulicy w miejscowości Żabnica – załącznik nr 22 
23. UCHWAŁA NR XLVIII/482/18 - załącznik nr 23 
24. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany 

uchwały Nr XXXV/321/17 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 marca 2017 r. 
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gryfino w obrębach nr 1, 2 i 3 miasta Gryfino - w rejonie  
ul. Śląskiej, Opolskiej, Mazowieckiej i Pomorskiej (w obrębie nr 2 m. Gryfino) –  
załącznik nr 24 

25. UCHWAŁA NR XLVIII/483/18 - załącznik nr 25 
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26. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyjęcia 
projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na 
terenie Gminy Gryfino i przekazania organowi regulacyjnemu – załącznik nr 26 

27. UCHWAŁA NR XLVIII/484/18 - załącznik nr 27 
28. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zasad i trybu 

udzielania dotacji celowej ze środków finansowych Gminy Gryfino przeznaczonych na 
finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – załącznik nr 
28 

29. UCHWAŁA NR XLVIII/485/18 - załącznik nr 29 
30. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie  – załącznik nr 30  

31. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie ustalenia 
wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino –  załącznik nr 31 

32. UCHWAŁA NR XLVIII/486/18 - załącznik nr 32 
33. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym  

i z wykonania uchwał Rady - załącznik nr 33. 
 
 
 
   Protokół sporządziły:  
 
               inspektor 

 
  Agnieszka Grzegorczyk 

 
Kierownik Biura Obsługi Rady 

 
         Alicja Kowalska 

PRZEWODNICZĄCA RADY 
 

Elżbieta Kasprzyk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*) – wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia  
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Jawność wyłączyła Agnieszka Grzegorczyk – 
Inspektor w Biurze Obsługi Rady. 


