
PROTOKÓŁ NR XX/16 
z XX sesji Rady Miejskiej w Gryfinie 

w dniu 31 marca 2016 r. 
 
 
 

Sesja rozpoczęła się  o godz. 1005 i trwała do godz. 1220. 
 
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 
 
W posiedzeniu udział wzięli: 
1. Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński  
2. Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Tomasz Miler 
3. Sekretarz Miasta i Gminy Gryfino Ewa Sznajder 
4. Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino Beata Blejsz 
5. Radca prawny Krzysztof Judek 
6. Sołtysi wg listy obecności – załącznik nr 2 
7. Zaproszeni goście wg listy obecności – załącznik nr 3. 
 
Ad. I. Sprawy regulaminowe. 
Otwarcia obrad dokonała Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk. Przywitała wszystkich 
zgromadzonych na sesji. Stwierdziła kworum, ponieważ na stan Rady 21 osób według listy 
obecności w posiedzeniu uczestniczyło 21 radnych.  
Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji i projektami uchwał – 
załącznik nr 4. 
 
Przewodnicząca zaproponowała zmianę porządku obrad sesji poprzez wprowadzenie pod 
obrady dodatkowego projektu uchwały: w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej we obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta 
Gryfino na rzecz aktualnego użytkownika wieczystego (DRUK NR 15/XX) i umieszczenie go 
po punkcie XVII. dotyczącym przyjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w obrębie Gardno  
i obrębie Drzenin – tereny produkcyjno–usługowe strefa Gardno – etap II (DRUK NR 
14/XX). 
 
W związku z brakiem uwag, przewodnicząca poddała pod głosowanie zaproponowaną zmianę 
porządku obrad sesji. 
Przewodnicząca zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem zmiany porządku obrad XX sesji. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 21 radnych,  
w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem zmiany porządku obrad sesji 
głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 5. 
 
2/ przyjęcie protokołu z XIX sesji. 
Przewodnicząca poinformowała, że zgodnie ze statutem, protokół z sesji był wyłożony do 
wglądu i zapytała, czy radni zgłaszają uwagi do protokołu. 
W związku z brakiem uwag Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie 
protokołu z XIX sesji.  
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 21 radnych,  
w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 19 radnych, przy 
1 głosie wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było. 
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Protokół z XIX sesji 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 
499/XX/16 –  chciałbym w formie interpelacji zadać pytania, które zostały mi przekazane 

przez mieszkańców ulicy Czechosłowackiej, którzy pytają, kiedy będzie 
naprawiona i utwardzona droga w tym rejonie. W tej sprawie były przesyłane 
pisma do urzędu, mieszkańcy rozmawiali z burmistrzem Milerem. Po drugie, 
kiedy będzie wykonana w tym rejonie kanalizacja, kiedy będzie wykonane 
oświetlenie tej drogi i przyległego chodnika oraz kiedy będzie zrobiona 
przepompownia, która będzie odprowadzała wodę z tego terenu, z którego  
w tej chwili po wykonaniu wałów przeciwpowodziowych w sposób 
naturalny nie może odpływać woda? Proszę o odpowiedź pisemną na te 
pytania.  

 
Radny Krzysztof Hładki 
500/XX/16 –  chciałbym poruszyć temat nabrzeża. Według wcześniejszych projektów pan 

architekt Marek Brzeziński zaprojektował m.in. lokalizację siłowni na 
nabrzeżu. Na ostatniej sesji była rozmowa także na ten temat. Czytam  
w gazecie, dlaczego jej nie może być. Okazało się bowiem, że „istniejące 
warunki blokują taką lokalizację, decydujące okazało się, że mapy 
powodziowe wykazują na możliwość wylewania się wody z Regalicy na 
nabrzeże”. Panowie burmistrzowie, czy nie obawiacie się, że większe 
zagrożenie jest dla Tawerny, dla Rybakówki, niż dla siłowni, która jest 
generalnie z metalu i plastiku? Czas najwyższy chyba podjąć konkretną 
decyzję i sądzę, że należy ożywić nabrzeże, bo w dalszym ciągu jest martwe. 
Od kilku lat rozmawiamy o postawieniu jakiegoś punktu gastronomicznego. 
Okazuje się, że warunki umowy nie pozwalają na zarabianie na nabrzeżu, ale 
z boku mamy przyległy plac gminny, czy teren targowiska, gdzie można 
byłoby zlokalizować na pewno jakieś punkty, gdzie można byłoby kupić 
lody czy kawę. Zbliża się sezon letni, żeby znowu się nie okazało, że 
niestety, nie udało się zrobić przez kolejne lata.  

 
Radny Rafał Guga 
501/XX/16  -  dzisiaj otrzymałem odpowiedź na interpelację w sprawie oznakowania dla 

osób niepełnosprawnych. Cieszę się, że w końcu po pół roku jest taka 
odpowiedź, a nie szukanie, kto zniszczył. Liczę, że oznakowanie tych dwóch 
miejsc będzie dokonane, ponieważ parkują tam osoby, które nie mają 
uprawnień i dochodziło już do kilku nerwowych sytuacji. Liczę na szybkie 
rozwiązanie tej sytuacji. 

502/XX/16 –  wielokrotnie Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego 
wizytowała świetlicę w Sobiemyślu, a także zajmowała się tą sprawą. Temat 
powraca jak bumerang, chodzi o wiatę wejściową przed świetlicą, która 
zabezpieczałaby w okresach niepogody przedszkolaki, bo tam jest też 
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przedszkole TPD. Na dzień dzisiejszy ani widu ani słychu tej wiaty, nie 
trzeba jakiegoś drogiego rozwiązania, wystarczy postawić jakąś lekką 
konstrukcję, która byłaby przedsionkiem zabezpieczającym te drzwi. Proszę 
o pozytywne odniesienie się do tej sprawy.  

503/XX/16 –  na jednej z ostatnich sesji sołtys Gardna wystąpił z podpisami mieszkańców 
w sprawie świetlicy. Tak się składa, że w lipcu zeszłego roku byłem na 
zebraniu wiejskim w Gardnie, które przebiegało momentami w dosyć 
nerwowej atmosferze i chciałbym dowiedzieć się, czy takie zapowiedziane 
spotkanie odbyło się i jakie są efekty spotkań w sprawie świetlicy w Gardnie. 

504/XX/16 –  ostatnio przeczytałem bardzo ciekawy wywiad w Gazecie Gryfińskiej 
jednego z radnych, postanowiłem sprawdzić efekt tych słów i udałem się  
jeszcze specjalnie wczoraj na ul. Opolską, zobaczyć jakie są efekty prac 
urzędu i niestety, nic się nie zmienia, droga jest po prostu nieprzejezdna, 
płyty leżą, mieszkańcy są zdesperowani, rozmawiałem z nimi, chcą pomału 
szykować bardzo nerwowe ruchy. Stąd pytanie, kiedy na ul. Opolskiej 
nawierzchnia zostanie doprowadzona do normalnej użyteczności i kiedy 
zostanie zamontowane obiecane oświetlenie, także na ulicach przyległych? 
Chodzi o poprawę infrastruktury, a także oświetlenie ulic.        

 
Radny Piotr Zwoliński 
505/XX/16 –  spółdzielcy Spółdzielni Mieszkaniowej Regalica skarżą się, że jest zbyt mało 

miejsc do wyrzucania śmieci. W związku z tym mam pytanie do zastępcy 
burmistrza pana Milera, czy dysponuje danymi, czy spółdzielnia spełnia 
ustawowe wymogi co do ilości pojemników na odpady? 

506/XX/16 –  mieszkańcy zwracają uwagę na brudne, nieestetyczne, zniszczone obudowy 
miejsc na odpady i pytają, kto odpowiada za stan tych obiektów? 

507/XX/16 –  czy weryfikowane są deklaracje dotyczące odpadów w zakresie ich 
segregacji? 

508/XX/16 –  otrzymałem odpowiedź na interpelację związaną z prośbą mieszkańców 
o załatanie dziur na ulicy Kochanowskiego i Fredry,  w odpowiedzi napisane 
jest m.in., że w ramach porozumienia między gminą, a PUK zakres prac oraz 
kolejność uzgadniana jest z wydziałem inwestycji Urzędu Miasta i Gminy. 
Jakie prace związane z infrastrukturą drogową oraz bieżącym utrzymaniem 
są aktualnie prowadzone oraz które odcinki dróg są obecnie utwardzane? Na 
szereg moich interpelacji związanych z tzw. utwardzaniem powierzchni 
gruntowych, w dalszym ciągu zwanych ulicami, otrzymuję odpowiedź, że 
zapytania będą kierowane do PUK i realizowane w kolejności zgłoszeń. 
Kiedy zostaną zrealizowane odcinki drogowe, o których wspomniałem we 
wcześniejszych swoich interpelacjach?  

509/XX/16 –  chodniki przy ulicach: Sienkiewicza, Reymonta, Wyspiańskiego 
wybudowano ponad ćwierć wieku temu. Przez ten okres poza niewielką 
kosmetyką nic na tych ciągach dla pieszych nie zrobiono. Proszę określić,  
w jakiej perspektywie czasowej zostaną wyremontowane chodniki przy 
wymienionych wcześniej ulicach? Nadmienię tylko, że to są krótkie odcinki, 
które z pewnością nie wygenerują potężnych nakładów finansowych, a ich 
szybki remont poprawi bezpieczeństwo mieszkańców.  

510/XX/16 –  jest jeszcze sprawa, której miałem nie poruszać, ale jest jakiś impas. 
Mieszkańcy wspólnoty przy ul. Kwiatowej zadeklarowali segregację 
odpadów, a nie ustawiono do tego celu pojemników. W chwili obecnej jeden 
z urzędników, pan Andrusewicz nie wyraża zgody na zajęcie pasa drogi  
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w celu dostawienia dodatkowych pojemników. Natomiast GTBS chce 
obciążyć mieszkańców dodatkowymi kosztami budowy miejsc na te kosze. 
Proszę wypracować porozumienie w tym temacie. 

 
Radny Zenon Trzepacz 
511/XX/16 –  pan radny Rafał Guga poruszał temat świetlicy wiejskiej w Sobiemyślu, 

ja chciałem przypomnieć panu radnemu, że komisja wypracowała wnioski 
odnośnie budowy nie tylko wiatrołapu, ale również inne. Te wnioski jeżeli 
nie trafiły, to trafią do burmistrza.  

512/XX/16 –  chciałem podziękować Straży Miejskiej w imieniu mieszkańców Radziszewa 
za bardzo sprawne i szybkie działanie, pomimo, że była to niedziela. 
Do jednego z mieszkańców przyszedł chory lis, w ciągu godziny i piętnastu 
minut lis został zabrany prze odpowiednie służby. Mieszkańcy prosili mnie, 
żeby podziękować za tak szybkie i sprawne działanie. 

 
Radny Łukasz Kamiński 
513/XX/16 –   proszę o informację, jakie działania podjął urząd w związku z planowaną 

budową masztu antenowego przy Przedszkolu nr 5, ze względu na to, że 
sprawa budzi wiele kontrowersji. Proszę też o informację, jak doszło do tego 
całego zdarzenia, gdyż jedne z mediów podają, że zgodę na tą budowę wydał 
burmistrz, dlatego chciałbym poznać stanowisko urzędu w tej sprawie. 

 
Wiceprzewodniczący Rady Zdzisław Kmieciak 
514/XX/16 – zgłaszam interpelację dotyczącą regulacji zapadniętych studzienek 

kanalizacyjnych w Czepinie i Nowych Brynkach w drodze krajowej nr 31. 
Mieszkańcy zgłaszają ten problem bo niektóre są tak pozapadane, że kiedy 
przejeżdża samochód, to trzęsą się budynki i jest prośba, żeby GDDKiA 
sprawdziła, które to studzienki i w miarę możliwości je naprawiła. 

515/XX/16 –      moja interpelacja dotyczy przejazdu od przejazdu kolejowego w Czepinie do 
Żabnicy, to jest droga powiatowa, stan tej drogi jest fatalny, ona jest 
praktycznie nieprzejezdna. Dziury są bardzo poważne, dlatego to zgłaszam, 
bo kiedy kierowca tam wjedzie i urwie koło, a jest to możliwe, to będą 
dodatkowe koszty dla powiatu. Bardzo proszę, jak również proszą 
mieszkańcy, żeby ktoś przejechał się tą drogą i zobaczył, w jakim ona jest 
stanie.  

516/XX/16 –    w Starych Brynkach jest niewielki odcinek chodnika gminnego, w zeszłym 
roku zgłaszałem ten problem, żeby oczyścić ten chodnik, bo jest zarośnięty. 
Mieszkańcy proszą, żeby zając się tym chodnikiem.  

517/XX/16 –    w Starych Brynkach przy blokowisku była naprawiana droga przez PUK i są 
pozapadane  studnie, mieszkańcy mają problem z przejechaniem, 
dojechaniem do swoich posesji i zaparkowaniem swoich pojazdów.  

518/XX/16 –      czy jest możliwa w kasie w Urzędzie Miasta i Gminy płatność kartą? Tworzą 
się tam duże kolejki. Jeżeli jest to możliwe, to proszę żeby taką informację 
wywiesić. 

 
Radny Ireneusz Sochaj 
519/XX/16 –     nie tak dawno interpelowałem na temat przeniesienia przejścia dla pieszych  

z sygnalizacją spod szkoły specjalnej bliżej sklepu Lidl. Niedawno znowu 
miał tam miejsce wypadek z udziałem osoby pieszej i mimo, że przejścia są 
wytyczone, to niestety bezpieczeństwo tam się nie poprawia. Dostałem 
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odpowiedź, że sprawa została skierowana w celu zajęcia stanowiska przez 
GDDKiA, natomiast żadnej konkretnej odpowiedzi nie otrzymałem. 
Chciałbym ją ponowić, bo poziom bezpieczeństwa w tym miejscu jest niski.  

520/XX/16  -  czy nie moglibyśmy wzorem Szczecina nasadzić więcej kwiatów? Na 
Jasnych Błoniach w Szczecinie teraz pięknie się prezentowały krokusy, 
dywany kwiatów. Koszt jest niewielki, a efekt myślę, że byłby fajny i na 
nabrzeżu, i w parku. 

 
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Namieciński 
521/XX/16 –     w związku z otrzymaniem informacji o przejęciu przez starostwo powiatowe 

drogi 119 na odcinku od Radziszewa do ronda w Gardnie, zwracam się 
z prośbą o przekazanie tej interpelacji do starostwa powiatowego, żeby 
w trybie pilnym dokonać przeglądu tej drogi. Ja już mówiłem o tym na 
sesjach jesiennych w zeszłym roku, ponieważ ta droga jest w złym stanie 
technicznym, na chwilę obecną zagraża bezpieczeństwu kierowców. 
Szczególnie proszę o dokonanie takiego przeglądu w miejscowościach, 
chodzi mi o odcinek od ronda w Gardnie do końca miejscowości, poprzez 
miejscowości: Wysoka Gryfińska i Chlebowo. Tam są wyrwy, dziury, 
skończy się to kiedyś, oby się nie skończyło, w sposób tragiczny. Bardzo 
proszę, żeby w trybie pilnym przekazać tę interpelację do starostwa. 
Próbowałem dodzwonić się do pana Durmy, niestety, nie udało mi się,  
w związku z powyższym interpeluję w tej sprawie.  

522/XX/16 –   w imieniu mieszkańców naszej gminy proszę o dokonanie przeglądu, jak 
co roku, bo co roku taki przegląd był dokonywany, wiat przystankowych na 
terenie gminy, a szczególnie na terenach wiejskich. Jeżdżąc przez 
miejscowości wiejskie i z sygnałów, które docierają od mieszkańców, te 
wiaty są w stanie takim, jakim są. Często jest tak, że są tam różne napisy 
sprayem, są nieczyste, w niektórych miejscowościach te wiaty znajdują się w 
pobliżu sklepów i zrobiono z nich toalety. Wiem, że PUK co roku 
dokonywał takiego przeglądu, mył i malował te wiaty. W związku 
z powyższym proszę o taki przegląd.   

523/XX/16 –     w dniu wczorajszym zgłosili się do mnie mieszkańcy osiedla w Gardnie. 
Tam w dwóch miejscach są wystawione pojemniki na odpady, w dwóch 
miejscach są wystawione pojemniki na plastik. Mieszkańcy pytają, czy jest 
możliwość dostawienia pojemników na szkło, w związku z tym, że część 
mieszkańców zadeklarowała selektywną zbiórkę odpadów. Gdyby była taka 
możliwość, mieszkańcy byliby usatysfakcjonowani.   

 
Radna Ewa De La Torre 
524/XX/16 –  chciałabym kontynuować prośbę radnego Namiecińskiego, który zwrócił 

uwagę na stan czystości wiat na terenach wiejskich, natomiast chciałabym 
rzucić światło rampy na to, jak wyglądają wiaty na terenie miasta.  
A wymagają gruntownego mycia i odskrobania z „mchu i paproci”, bo ich 
stan stanowi antywizytówkę miasta.  

525/XX/16 –  powracam do tematu zagospodarowania terenu przed małą salą gimnastyczną 
przy Szkole Podstawowej nr 1. Nic się nie zmieniło w zakresie parkowania 
tam samochodów, kiedy prowadzone są tam zajęcia, ale dochodzi dodatkowy 
temat, mianowicie temat lokalizacji żłobka miejskiego, a więc temat 
parkowania, konieczności wycinki drzew i zmiany organizacji całego 
zaplecza niewątpliwie powróci ze zdwojoną siłą. Chciałabym także zwrócić 
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uwagę na stan dachu i rynien tej sali gimnastycznej. W rynnach rośnie mech, 
na pewno nie będzie odprowadzać wody, więc z punktu widzenia dbałości 
gospodarza o stan mienia komunalnego, które jest w trwałym zarządzie 
Szkoły Podstawowej nr 1, uprzejmie proszę o zwrócenie uwagi na stan tego 
obiektu. 

 
Radna Jolanta Witowska 
526/XX/16 –  reklama świetlna na pl. Barnima to jest faktycznie antyreklama dla miasta, 

są tam zacieki, mech, nieczytelne teksty. Proszę poprawić ten stan. 
527/XX/16 –  wzmacniam głos radnych odnośnie stanu wiat także na terenie miasta, proszę 

zobaczyć, jak są oklejone, brudne. 
528/XX/16 –  zgłaszałam problem stanu chodnika na ul. Sprzymierzonych i do tej pory 

nie otrzymałam odpowiedzi. 
529/XX/16 –  dostałam odpowiedź na interpelację w sprawie ukwiecenia parku. 

Mieszkańcy proszą, aby to miejsce stało się przyjazne, kolorowe. Bardzo 
dużo mieszkańców spędza tam czas, nie tylko mamy z dziećmi przy placu 
zabaw, ale także osoby, które biegają, chodzą z kijami. Ludzie korzystają  
z tego miejsca i proszą, żeby to było miejsce kolorowe i zachęcające do 
pobytu. Zgadza się, że są rozpoczęte prace dotyczące tego kwietnika  
w parku, że będzie on nasadzony różami, pęcherznicami, widać, że jest to 
zagospodarowane, są także dosadzane nowe drzewa i krzewy, ale prosimy  
o kwiaty.  

 
Radna Małgorzata Wisińska 
530/XX/16 –  brak kanalizacji deszczowej na wielu wsiach powoduje zatapianie piwnic. 

Pogodę mamy jaką mamy, opadów jest dużo, woda zbiera się w piwnicach, 
drogi są zabłocone, ciągi piesze też pozostawiają dużo do życzenia. Czy 
nasze władze gminy mają jakiś pomysł na rozwiązanie tego problemu 
w bliższym czy w dalszym okresie czasu? 

531/XX/16 –  na wsiach, gdzie są kanalizacja deszczowa i sanitarna, są one niesprawne. 
Bardzo proszę o przegląd takiej kanalizacji, jako że w mieście jest to robione 
systematycznie i wszelakie usterki są błyskawicznie usuwane. Na wsi tak się 
nie dzieje. 

 
Radny Leszek Jaremczuk 
532/XX/16 –  zwracam się z prośbą o interwencję w starostwie powiatowym w sprawie 

naprawy drogi powiatowej, łączącej drogę wojewódzką nr 120, to była 
cegielnia w Wełtyniu, z miejscowością Wełtyń, obecnie droga jest tam 
w bardzo złym stanie. Jednocześnie proszę o naprawę drogi gminnej łączącej 
Wełtyń z Wirowem.  

 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk 
533/XX/16 –  ja również chciałabym przyłączyć się do interpelacji zgłaszanej przez moje 

koleżanki i kolegów radnych w sprawie stanu wiat przystankowych. 
Większość z tych wiat jest posadowiona już kilkanaście lat temu i nie 
chciałabym, aby padały argumenty, że są dewastowane, nieprawidłowo 
użytkowane itd. Na przykładzie swojej miejscowości powiem, że w sposób 
szczególny dbamy o tą wiatę, ponieważ jest ona w centrum wsi, gdzie 
odbywają się nasze imprezy lokalne, malujemy tą wiatę co roku z własnych 
środków, własnymi siłami. Mimo to uważam, że czas użytkowania tych wiat 
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już się skończył, one są z blachy, brzydkie, pogięte, przewracane przez wiatr. 
Myślę, że należałoby dokonać przeglądu wszystkich wiat i podjęcia 
stosownych decyzji, tam gdzie to jest jeszcze możliwe, uporządkować te 
miejsca, pomalować, posprzątać, a tam gdzie trzeba je wymienić na nowe, to 
po prostu to zrobić.  

534/XX/16 –  w związku z tym, że zgłaszałam wcześniej potrzebę dokonania stosownych 
napraw dotyczących prawidłowego funkcjonowania rowu melioracyjnego, 
który w części jest zarządzany przez (…), w części odpowiedzialna jest 
gmina, w związku z tym, że doszło w kilku miejscach do zawalenia tego 
urządzenia na działce gminnej, chcę poinformować pana burmistrza, że 
mieszkańcy dużej części miejscowości Bartkowo nie są w stanie wykonywać 
swojego obowiązku utrzymania tych rowów, które biegną wzdłuż ich pól. Te 
miejsca są zalane, powstały jeziorka, rosną trzciny, mieszkańcy nie mogą 
dojść do rowów sąsiadujących z ich polami, aby dokonywać stosownych 
prac. Proszą po raz kolejny, żeby zająć się tą sprawą. Oprócz tego, że nie 
mogą utrzymać w należytym stanie rowów melioracyjnych, nie mogą 
również zgodnie z przeznaczeniem korzystać ze swoich działek, czyli 
dokonywać upraw rolnych czy też prac związanych z prawidłowym 
korzystaniem z łąk.        

 
Przewodnicząca ogłosiła 15-minutową przerwę w obradach. 
Po przerwie przewodnicząca wznowiła obrady. 
 
Ad. IV. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej w Gryfinie za 2015 rok – 
DRUK NR 1/XX 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji do sprawozdania. 
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 8 do protokołu. 
 
Przewodnicząca zapytała, czy radni zgłaszają uwagi i wnioski do sprawozdania. 
Radna Ewa De La Torre – ja nie mam uwag, ale chciałabym podkreślić, że przez kilka lat 
zabiegaliśmy o to, aby sprawozdania naszych jednostek organizacyjnych z ich działalności za 
rok poprzedni były jak najbardziej wyczerpujące tak, żeby właśnie owych pytań nie było  
i chciałabym podkreślić, że jakość tych sprawozdań naprawdę jest znakomita, za co chciałam 
pochwalić tych, którzy te sprawozdania przygotowywali. Nie wiem, czy to była praca 
zbiorowa, czy robili je dyrektorzy jednostek, ale na pewno instytucje kultury zrobiły to 
wyśmienicie. 
 
Ad. V. Sprawozdanie z działalności Gryfińskiego Domu Kultury w 2015 roku – DRUK 
NR 2/XX. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji do sprawozdania. 
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 8 do protokołu. 
 
Przewodnicząca zapytała, czy radni zgłaszają uwagi i wnioski do sprawozdania. 
Radny Zenon Trzepacz – sprawozdania są obszerne natomiast nie ma sprawozdania ze 
świetlicy wiejskiej w Daleszewie oraz ze świetlicy w Nowym Czarnowie. W czasie dyskusji 
na Komisji Spraw Społecznych uznaliśmy, że dobrze byłoby, żeby wypracować jeden model 
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pisania tych sprawozdań, bo niektórzy piszą „poezję”, a niektórzy tylko tabelkę i tytuł 
zadania, żeby forma była czytelna, przejrzysta, a jednocześnie mówiła o wszystkich 
wydarzeniach. 
 
Ad. VI. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2015 r.  
i przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2016 r. – DRUK NR 3/XX. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji do sprawozdania. 
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 8 do protokołu. 
 
Przewodnicząca zapytała, czy radni zgłaszają uwagi i wnioski do sprawozdania. 
Radna Małgorzata Wisińska - chciałbym powiedzieć, że od razu widać „młodą krew”  
w opiece społecznej, bo sprawozdanie jest fantastyczne i bardzo mi się podoba, mówiłam  
o tym też na komisji. Jest czytelne, przejrzyste, wszystko jest napisane tak, jak trzeba. 
 
Ad. VII. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2015 oraz 
potrzeb związanych z realizacją zadań na rok 2016 – DRUK NR 4/XX. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji do sprawozdania. 
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 8 do protokołu. 
 
Radni nie zgłosili uwag i wniosków do sprawozdania. 
 
Ad. VIII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego, położonego w Gryfinie 
przy ul. Słowiańskiej 1 – DRUK NR 5/XX. 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 8 do protokołu. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał w niej głosu. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu 
lokalu użytkowego, położonego w Gryfinie przy ul. Słowiańskiej 1 – DRUK NR 5/XX. 
Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem ww. projektu uchwały. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 21 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
20 radnych, przy 1 głosie wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było.  
Przewodnicząca poinformowała, że uchwała została podjęta. 
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 12. 
UCHWAŁA NR XX/177/16 stanowi załącznik nr 13. 
 
Ad. IX. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu 
ustnego nieograniczonego, zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 
ewidencyjnym Żabnica – DRUK NR 6/XX. 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 8 do protokołu. 
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Przewodnicząca otworzyła dyskusję. 
Radny Rafał Guga - panie burmistrzu, wiem, że zwracał się do pana także sołtys Żabnicy  
w sprawie tego budynku, czyli byłej świetlicy, która nosi wszelkie cechy świetlicy na dzień 
dzisiejszy. Wiemy, że były podejmowane wcześniej różnego rodzaju rozmowy, były robione 
projekty, trochę przesadzone, jak się okazuje dzisiaj. Panie burmistrzu prosiłbym o to, żeby 
dzisiaj wstrzymać się z procedowaniem tego dokumentu, żeby go odłożyć, porozumieć się  
z mieszkańcami, ponieważ w świetlicy, która wcześniej miała być parafialna, w tej chwili 
wiem, że są jakieś problemy. Nie chcę wypowiadać się jako osoba, która zna szczegóły, 
natomiast prosiłbym, aby dzisiaj ściągnąć ten projekt uchwały i przedyskutować  
z mieszkańcami, z radą sołecką i ewentualnie powrócić do tematu na następnej sesji, bo chyba 
nie ma pośpiechu w tej sprawie. 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Tomasz Miler – przed chwilą rozmawiałem 
z sołtysem panem Piaseckim i złożyłem taką deklarację, że nie chciałbym tego wycofywać, 
natomiast myślę, że to co pan proponował byłoby skonsumowane w ten sposób, że nie 
podejmiemy żadnych działań przed spotkaniem z mieszkańcami, czyli radni dzisiaj głosują, 
można spokojnie dyskutować i zakończyć ten punkt głosowaniem. To jest tylko wyrażenie 
zgody, a nie działanie, że ta nieruchomość zostanie natychmiast, jutro sprzedana. Takie 
działania nie będą podjęte, ja taką deklarację panu sołtysowi złożyłem. Najpierw spotkamy 
się z mieszkańcami i to omówimy. 
Radna Ewa De La Torre – myślę, że w sprawie tej świetlicy przyszedł czas na męskie 
decyzje. Byliśmy w poprzedniej kadencji w tym miejscu, jest to absolutnie najgorsze miejsce 
na lokalizację świetlicy wiejskiej - przy drodze, przy budynku zamieszkiwanym przez osoby 
fizyczne, w strasznym stanie, który wymaga wielu nakładów, a mówimy o miejscowości,  
w której mamy ogromny obiekt komunalny utrzymywany z pieniędzy podatników, jakim jest 
szkoła wraz z zapleczem i salą gimnastyczną. Mówimy to także w sytuacji, kiedy zrobiliśmy 
wszystko, jako rada, żeby powstała bardzo dobrze wyglądająca i działająca świetlica 
przyparafialna, z której także mają prawo korzystać mieszkańcy. „Piętnaście grzybków  
w barszcz” w jednej miejscowości to jest „urodzenie kolejnych komunalnych dzieci”, które 
nie tylko trzeba będzie budować, odbudowywać, remontować, ale utrzymywać. Po co nam 
tego typu rozgardiasz? Uważam panie burmistrzu, że w porozumieniu oczywiście  
z mieszkańcami, ale czas najwyższy zakończyć ten „taniec” wokół tejże świetlicy. Każdego, 
kto chciałby zobaczyć jaka jest lokalizacja tej świetlicy zapraszam do Żabnicy, byłam 
osobiście, dotknęłam, zobaczyłam i wyrażam swój pogląd myślę, że podzielany również 
przez część radnych. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, zabudowanej 
nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Żabnica – DRUK NR 6/XX. 
Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem ww. projektu uchwały. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 21 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
18 radnych, przy 2 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było.  
Przewodnicząca poinformowała, że uchwała została podjęta. 
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 14. 
UCHWAŁA NR XX/178/16 stanowi załącznik nr 15. 
 
Ad. X. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Skarbu 
Państwa w drodze darowizny, nieruchomości gruntowych stanowiących drogi, będących 
własnością Gminy Gryfino, położonych w obrębie ewidencyjnym Nowe Czarnowo – 
DRUK NR 7/XX. 
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Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 8 do protokołu. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał w niej głosu. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Skarbu Państwa w drodze darowizny, 
nieruchomości gruntowych stanowiących drogi, będących własnością Gminy Gryfino, 
położonych w obrębie ewidencyjnym Nowe Czarnowo – DRUK NR 7/XX. 
Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem ww. projektu uchwały. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 21 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
20 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.  
Przewodnicząca poinformowała, że uchwała została podjęta. 
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 16. 
UCHWAŁA NR XX/179/16 stanowi załącznik nr 17. 
 
Ad. XI. Rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały  
nr XIII/130/11 z dnia 24 listopada 2011 r. – DRUK NR 8/XX. 
Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa wraz z opinią prawną stanowi załącznik nr 18 do 
protokołu. 
Pismo Pana …*) stanowiące uzupełnienie wezwania zostało rozesłane radnym na skrzynki 
mailowe (załącznik nr 19). 
 
Radny Roland Adamiak - wysoka rado, z uwagi na wpłynięcie do Rady Miejskiej  
w Gryfinie pisma podmiotu wzywającego do usunięcia naruszenia prawa w tej sprawie już po 
rozstrzygnięciu przez Komisję Rewizyjną wezwania, Komisja Rewizyjna w dniu dzisiejszym 
postanowiła o wycofaniu projektu uchwały w tej sprawie z dzisiejszego porządku obrad  
i ponowne rozpoznanie wezwania z uwzględnieniem ostatniego pisma, które wpłynęło do 
Rady Miejskiej, wobec czego składam taki wniosek. 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk – w związku z powyższym musimy 
przegłosować wniosek o wycofanie projektu uchwały. 
Radny Jacek Kawka – mam pytanie do przewodniczącego komisji, czy podejrzewa, 
wnioskuje z tego pisma, że treść tej uchwały może się zmienić, bo to chyba musiało być 
głównym powodem zaprzestania procedowania w dniu dzisiejszym tego projektu. 
Radny Roland Adamiak - ja nie czuję się upoważniony do wyrokowania co do tego, co 
zrobi Komisja Rewizyjna w przyszłym tygodniu, dlatego tak dzisiaj zostało to przegłosowane, 
większość członków komisji uznała, że należy rozstrzygać to ponownie z uwzględnieniem 
ostatniego pisma, wobec czego taki wniosek został złożony. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie wniosek Komisji 
Rewizyjnej. 
Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem ww. wniosku. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 21 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 17 radnych, przy 
2 głosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się. 
Przewodnicząca poinformowała, że wniosek został rozpatrzony pozytywnie, w związku z tym 
na XX sesji nie będzie rozpatrywanie wezwanie do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego 
uchwały nr XIII/130/11 (DRUK NR 8/XX). 
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 20. 
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Ad. XII. Podjęcie uchwały w sprawie oświadczenia dotyczącego utrzymania spójności 
terytorialnej Województwa Zachodniopomorskiego – DRUK NR 9/XX. 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 8 do protokołu. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. 
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Namieciński – ten projekt uchwały wchodzi już  
w kompetencje wielkiej polityki, bo ja nie wiem, co może rada miejska zrobić w kwestii 
spójności województwa zachodniopomorskiego. Z tego względu, że ja nie czuję się wielkim 
politykiem, wstrzymam się przy tym projekcie uchwały, natomiast myślę, że bardziej 
powinniśmy się skupić na pracy na rzecz naszych mieszkańców niż nad tym, czy 
zachodniopomorskie będzie spójne, czy nie będzie spójne, bo to nie my podejmujemy decyzje 
w tej sprawie. Toczy się jakaś dyskusja, wiadomo, że jesteśmy beneficjentem, jako 
zachodniopomorskie projektów unijnych i nie podejrzewam, żeby w najbliższym czasie 
doszło do podziału zachodniopomorskiego. Ja nie czuję się wielkim politykiem, wolę skupić 
się na sprawach mieszkańców, w związku z powyższym przy tym projekcie uchwały się 
wstrzymam. 
Radny Rafał Guga – a ja poprę ten projekt uchwały. Pozwolę sobie nie zgodzić się z moim 
przedmówcą, chociażby w treści załącznika jest wyraźnie napisane, że „realizacja 
proponowanej koncepcji nie pozostanie bez wpływu na rozwój gminy Gryfino, która 
zamierza w najbliższej perspektywie aktywnie ubiegać się o środki w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, jak i z innych programów, 
kierowanych do jednostek samorządu terytorialnego.” Gdy województwo zostanie podzielone 
to niestety, ale trzeba będzie przejrzeć, podzielić te środki i niestety będą się zmniejszały 
także możliwości w pozyskiwaniu takich środków, dlatego uważam, że ta decyzja, która 
zapada faktycznie na najwyższych szczeblach i jest polityczna niestety, ale w swoim 
wydźwięku także będzie miała wpływ na życie mieszkańców gminy Gryfino i powinniśmy 
tutaj staną murem za tym, żeby bronić tej koncepcji reformy, która była wprowadzona, czyli 
dużych, mocnych województw, abstrahując od polityki centralnej, bo nie chciałbym też tutaj 
się wypowiadać.  
Radny Zenon Trzepacz - chciałbym wesprzeć głos pana radnego Rafała Gugi, w stu 
dziesięciu procentach się zgadzam, rozmawialiśmy na ten temat na Komisji Spraw 
Społecznych, to była również nasza inicjatywa, bo wniosek wpłynął do Komisji Spraw 
Społecznych, a nie zgadzam się z panem radnym Tomaszem Namiecińskim, o czym wyraźnie 
powiedział pan radny Rafał Guga, bo mówi o sobie skromnie, że nie jest wielkim politykiem. 
Panie radny, pan chyba tutaj nas trochę wprowadza w maliny. Jak tak popatrzeć, to każdy  
z nas jest wielkim politykiem. Województwo zachodniopomorskie musi być duże i silne. 
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Namieciński – ja niestety nie uważam się za wielkiego 
polityka. Jeżeli pan się uważa, to niech pan poprze ten projekt uchwały. 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk - jest to inicjatywa grupy radnych. Pod projektem 
podpisało się bodajże osiemnastu radnych także myślę, że powinniśmy już powoli 
przechodzić do głosowania. 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński - to jest oczywiście 
inicjatywa radnych i my w żaden sposób nie będziemy w nią ingerowali, stanowisko 
wyrażone przez radnego Rafała Gugę i pana przewodniczącego Zenona Trzepacza trzeba 
uszanować, natomiast ja tylko zwrócę uwagę na to, że taka debata zakończyła właśnie swoje 
życie i zdaje się, że wszelkie plany dotyczące zmian administracyjnych zeszły na plan dalszy. 
Oczywiście ten argument, o którym powiedział pan radny Rafał Guga – potencjalne dzielenie 
środków na dwa województwa, to były oczywiście niebezpieczeństwa, które trzeba było brać 
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pod uwagę, ale zwracam uwagę, że w tej chwili takiego niebezpieczeństwa co do zasady nie 
ma, tym niemniej jest prawo rady do podjęcia takiej decyzji. 
Radny Jacek Kawka – ja nie mogę sobie odmówić okazji bardzo rzadkiej, kiedy mogę 
poprzeć radnego Tomasza Namiecińskiego, a więc chciałabym to w tej chwili zrobić i jeszcze 
zwrócić uwagę na jedną rzecz, że jest mi, podobnie jak jemu, bliżej do Szczecina, jak do 
Koszalina. 
  
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
oświadczenia dotyczącego utrzymania spójności terytorialnej Województwa 
Zachodniopomorskiego – DRUK NR 9/XX. 
Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem ww. projektu uchwały. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 21 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
17 radnych, przy 4 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było.  
Przewodnicząca poinformowała, że uchwała została podjęta. 
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 21. 
UCHWAŁA NR XX/180/16 stanowi załącznik nr 22. 
 
Ad. XIII. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/141/15 Rady Miejskiej  
w Gryfinie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 
rok 2016 – DRUK NR 10/XX. 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji do projektu uchwały 
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 8 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 XVII/141/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 17 grudnia 2015 r.  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2016 – DRUK NR 10/XX. 
Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem ww. projektu uchwały. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 21 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
21 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.  
Przewodnicząca poinformowała, że uchwała została podjęta. 
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 23. 
UCHWAŁA NR XX/181/16 stanowi załącznik nr 24. 
 
Ad. XIV. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2016 rok – 
DRUK NR 11/XX. 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 8 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 2016 rok – DRUK NR 11/XX. 
Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem ww. projektu uchwały. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 21 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
21 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.  
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Przewodnicząca poinformowała, że uchwała została podjęta. 
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 25. 
UCHWAŁA NR XX/182/16 stanowi załącznik nr 26. 
 
Ad. XV. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru utworzenia Żłobka Miejskiego w Gryfinie 
– DRUK NR 12/XX. 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 8 do protokołu. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. 
Radny Rafał Guga – dzisiaj pada tak wiele pozytywnych głosów, to ja też postaram się 
pozytywnie zabrać głos. Panie burmistrzu, w związku z tym o czym rozmawialiśmy, bo 
muszę się państwu przyznać, że pan burmistrz rozmawiał ze mną w tym temacie, wszystkie 
projekty zmierzające do poprawy, polepszenia, stworzenia jak najbardziej idealnych 
warunków jeżeli chodzi o gryfińską oświatę, od żłobka począwszy, aż do tak naprawdę 
wyjścia dzieci na studia będę popierał i chcę to głośno tutaj dzisiaj powiedzieć, w związku  
z naszą wcześniejszą rozmową. 
Radna Ewa De La Torre – chciałabym tylko gwoli przypomnienia powiedzieć, że należą się 
podziękowania wszystkim, którzy nie dopuścili do sprzedaży terenu, na którym ten żłobek ma 
powstać, a działo się to w poprzedniej kadencji. Pamiętacie państwo całe zabiegi związane  
z likwidacją w tym miejscu przedszkola, jego przenosinami i chęcią natychmiastowego 
zbycia tego terenu? Nie pozwoliliśmy na to dlatego, że ekumenicznie wzmacnialiśmy się 
zbiorową mądrością i bardzo się cieszę, że dzisiaj mamy gdzie ten żłobek zlokalizować. 
Radny Marcin Para – mam pytanie do pana burmistrza, może nie bezpośrednio związane  
z tą uchwałą, ale w sposób pośredni  na pewno, bo został unieważniony przetarg na budowę 
tego żłobka, podane jest uzasadnienie, że kwota, którą przedstawił wykonawca przekracza 
kwotę przeznaczoną przez zamawiającego. Jak długo to opóźni i kiedy będziemy uruchamiali 
nową procedurę, bo ten żłobek jest nam rzeczywiście potrzebny. 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński - we wtorek wydałem 
polecenia służbom gminnym ogłoszenia do jutra postępowania przetargowego. Z wiedzy, 
którą posiadam prace nie są zagrożone, a więc spodziewam się, że w dniu jutrzejszym 
zostanie ogłoszona nowa procedura nieco skorygowana o poprzednie zapisy. Nie chcę 
wchodzić w szczegóły, bo to może być też ważne z punktu widzenia potencjalnych 
wykonawców, nie chcę nikomu ani ułatwiać ani utrudniać, natomiast mogę chyba 
zaryzykować jednak taką tezę, że po zmianach, które dokonaliśmy spodziewamy się lepszego 
dla gminy rozstrzygnięcia. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
zamiaru utworzenia Żłobka Miejskiego w Gryfinie – DRUK NR 12/XX. 
Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem ww. projektu uchwały. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 21 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
21 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.  
Przewodnicząca poinformowała, że uchwała została podjęta. 
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 27. 
UCHWAŁA NR XX/183/16 stanowi załącznik nr 28. 
 
Ad. XVI. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino – w obrębie 5 miasta Gryfino 
– DRUK NR 13/XX. 
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Radni wraz z materiałami na sesję otrzymali wykaz uwag zgłoszonych do projektu zmiany 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino 
– w obrębie 5 miasta Gryfino – załącznik nr 29. 
 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 8 do protokołu. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. 
Radna Ewa De La Torre – mam nadzieję, że podjęcie tej uchwały będzie miało także na 
względzie, aby nie popełniać w tym rejonie błędów, które już w przeszłości zostały 
popełnione i że z należytą uwagą będziemy podchodzić do projektu zmian studium, jeżeli 
zostaną rozpoczęte te prace. 
Radny Ireneusz Sochaj – czy betonowa droga, która prowadzi od ul. Łużyckiej pomiędzy 
kwiaciarnią Państwa Celmerów, a  zabudowaniami, które tam pozostały, prowadząca do 
boksów rybackich ma status naszej drogi? Czy ten dojazd dla użytkowników rybakówek 
będzie utrzymany? Wychodzi na to, że po wykupie ostatnich działek od powiatu, droga ta 
znajduje się na terenie działek prywatnych inwestorów i teoretycznie mogą oni ją zaorać. 
Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego Joanna Ekiert – studium nie rozstrzyga 
takiej kwestii, jak drogi dojazdowe. Takie uszczegółowienia zawarte są w planie 
miejscowym. Tutaj będzie opracowywany plan miejscowy i na etapie planu miejscowego te 
kwestie zostaną rozstrzygnięte. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 
Gryfino – w obrębie 5 miasta Gryfino – DRUK NR 13/XX. 
Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem ww. projektu uchwały. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 21 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
18 radnych, przy 3 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było.  
Przewodnicząca poinformowała, że uchwała została podjęta. 
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 30. 
UCHWAŁA NR XX/184/16 stanowi załącznik nr 31. 
 
Ad. XVII. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w obrębie Gardno i obrębie 
Drzenin – tereny produkcyjno – usługowe strefa Gardno – etap II – DRUK NR 14/XX. 
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 8 do protokołu. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał w niej głosu. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Gryfino w obrębie Gardno i obrębie Drzenin – tereny produkcyjno – usługowe strefa Gardno 
– etap II – DRUK NR 14/XX. 
Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem ww. projektu uchwały. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 21 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
21 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.  
Przewodnicząca poinformowała, że uchwała została podjęta. 
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Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 32. 
UCHWAŁA NR XX/185/16 stanowi załącznik nr 33. 
 
Ad. XVIII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej we obrębie ewidencyjnym nr 3 
miasta Gryfino na rzecz aktualnego użytkownika wieczystego – DRUK NR 15/XX. 
Przewodnicząca przedstawiła stanowisko Komisji Planowania do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 8 do protokołu. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. 
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Namieciński – co stało na przeszkodzie, żeby ten 
projekt uchwały trafił na pozostałe trzy komisje i żeby przybliżyć nam ten projekt? 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Tomasz Miler – wniosek wpłynął już po 
odbyciu się części komisji, a prośba przedsiębiorcy była taka, aby wykonać to na tej sesji.  
Radny Zenon Trzepacz – dlaczego dopiero teraz? Jak dobrze zdążyłem zauważyć to 
budynek został już postawiony. Jaką funkcje będzie pełnił ten teren, który ewentualnie 
sprzedamy temu panu? 
Naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki 
Nieruchomościami Teresa Drążek - tak, jak widzicie państwo na załączniku graficznym ta 
działka, o której mówimy jest zabudowana w tej chwili budynkiem wielorodzinnym, nową 
inwestycją i inwestycja została zrealizowana w części na działce będącej w użytkowaniu 
wieczystym, a w części stanowiącym własność wnioskodawców dlatego, że winno być jedno 
prawo co do posiadania nieruchomości dlatego też jest wniosek użytkowników wieczystych  
o sprzedaż prawa własności tej nieruchomości. Jest to przewidziane w ustawie o gospodarce 
nieruchomościami, państwo już wielokrotnie podejmowaliście takie uchwały także myślę, że 
nie ma tutaj żądnych wątpliwości. 
Radna Ewa De La Torre – doskonale pamiętam dyskusję nad projektem uchwały,  
w której wyrażaliśmy zgodę, aby ustanowić użytkowanie wieczyste na tym fragmencie 
działki gminnej i wówczas byliśmy zapoznawani z planem budowy tego obiektu. O ile 
pamiętam miał być to obiekt w części handlowy, czy też miała być tam restauracja, czy jakiś 
bar. W tej chwili jest to raczej budynek mieszkalny, nie wiem co tam będzie na parterze. Czy 
w związku z tym inwestor zmienił przeznaczenie tego budynku? Z tym się wiąże kolejne 
moje pytanie. Wówczas kluczową sprawą, która wywołała dyskusję był brak miejsc 
parkingowych pod tak wielkogabarytowym w sensie użytkowników obiektem. Wtedy 
przekonywano nas, że miejsc parkingowych jest wystarczająca liczba na terenie miasta i że 
można wyrazić zgodę na budowę takiego obiektu wskazując rozsypane w centrum miasta 
miejsca parkingowe. Zwracaliśmy na to uwagę, że każdy kto przejeżdża ulicą Niepodległości 
wie doskonale, że żadnych wolnych miejsc parkingowych po południu tam nie ma i ze 
zwiększenie zagęszczenia zabudowy spowoduje także zwiększone potrzeby w zakresie 
parkowania. Czy działka nr 259/2 stanowi własność gminy? To jest nieregularny prostokąt, 
który jest pomiędzy ul. Parkową, a ul. Niepodległości. Czy istnieje możliwość 
zorganizowania tam docelowo parkingów? 
Naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki 
Nieruchomościami Teresa Drążek - odpowiem odnośnie procedowania nad uchwałą,  
o  której pani radna wspomniała. Ta uchwała i nasza dyskusja dwa lata temu dotyczyła nie tej 
działki. Dotyczyła nieruchomości nr 250/1, czyli nieruchomości, której państwo są 
właścicielami, natomiast dzisiaj rozmawiamy… To są dwie różne rzeczy. 
Radna Ewa De La Torre – ja wiem, co przekształcamy i czego dotyczy uchwała. Pytam, czy 
nastąpiła zmiana planów inwestycyjnych co do tego, jaką funkcję będzie pełnił ten budynek,  
a to się wiąże z miejscami parkingowymi. 
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Naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki 
Nieruchomościami Teresa Drążek - miejsca parkingowe musiały być zapewnione na etapie 
uzyskiwania pozwolenia na budowę i na tym etapie takie miejsca zostały wykonane. Miejsca, 
które były narzucone inwestorowi zostały na terenie miasta wykonane. Ja tylko mówiłam, że 
dyskutowaliśmy nie o tej działce, która dzisiaj podlega sprzedaży, tylko dyskutowaliśmy 
wtedy o działce, która jest już własnością. Natomiast rozmawiamy dzisiaj, ponieważ 
rzeczywiście została dobudowana ta działka, o której dzisiaj rozmawiamy. Działka została 
nabyta przez tych państwa od Spółdzielni Mieszkaniowej „Regalica” i ponieważ spółdzielnia 
mieszkaniowa była użytkownikiem wieczystym, więc również państwo stali się 
użytkownikami wieczystymi. Nie byłoby tego problemu i tej dyskusji dzisiaj gdyby 
rzeczywiście państwo zmieścili się ze swoją inwestycją tylko na tej działce, gdzie są 
użytkownikami wieczystymi, natomiast rozbudowali ten budynek również na naszej 
nieruchomości. Rzeczywiście działka nr 259/2 jest własnością gminy Gryfino i rozważenie 
możliwości lokalizacji tam miejsc parkingowych myślę, że jest kwestia otwartą 
Radna Ewa De La Torre – ponieważ powstanie tego budynku oczywiście, że zwiększy 
zapotrzebowanie na miejsca parkingowe przy tylu mieszkaniach, które w systemie 
deweloperskim maja być sprzedane, tak? 
Naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki 
Nieruchomościami Teresa Drążek - na pewno spowoduje potrzebę większych miejsc 
parkingowych. W ogóle jest potrzeba większej ilości miejsc parkingowych na terenie całego 
miasta, nie tylko w tej części. 
Radny Rafał Guga – ja tylko chciałbym przypomnieć, chociaż sądzę, że to jest sprawa 
wiadoma, że w przypadku działki nr 259/2 to już wchodzimy tak naprawdę na teren parku  
i tutaj trzeba zachować bardzo dużą czujność, ostrożność, ponieważ park jest w tej chwili 
wolny w tym miejscu, jest niewielki ruch samochodowy, jest droga jednokierunkowa, 
poruszają się tam także osoby piesze, więc trzeba to robić w pewnym wyczuciem. Ja 
osobiście szukałbym odpowiedniejszego miejsca na parkingi niż wchodził na teren parku, 
zmniejszał park. Sądzę, że trzeba byłoby tutaj usiąść, pan burmistrz jest w stanie przejrzeć 
plany i wygospodarować takie miejsca, może bliżej Zespołu Szkół Ogólnokształcących, bo 
tam też jest możliwość zrobienia parkingów, ustawienia ich w odpowiedni sposób. 
Proponowałbym, żebyśmy nie zapominali o parku miejskim. 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński – szanowni radni, 
burmistrz dokonał inwentaryzacji planów miejscowych pod kątem miejsc parkingowych  
w zeszłym roku (…) realnej możliwości wybudowania parkingów na terenie gminy Gryfino 
nie na zasadzie, że tu dobrze, żeby był parking, tylko na to zezwala prawo miejscowe już 
dokonano. (…) Mogę powiedzieć dziś spokojnie, że rozstrzygnęliśmy postępowanie 
dotyczące wyburzenia i wybudowania miejsc parkingowych po leżącym wieżowcu. 
Inwestycja ma kilka etapów, jest dosyć istotna i myślę, że w tym roku zostanie zakończona. 
Spodziewam się także, że inne miejsca parkingowe po zakończeniu prac planistycznych 
zostaną w tym roku na terenie gminy wybudowane, ale to będzie proces, który z pewnością 
będzie trwał. Przede wszystkim trzeba to dobrze zaplanować, po dobrym zaplanowaniu 
dobrze wykonać, a po dobrym wykonaniu uczciwie rozliczyć. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej 
we obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino na rzecz aktualnego użytkownika wieczystego 
– DRUK NR 15/XX. 
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 21 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
17 radnych, przy 4 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było.  
Przewodnicząca poinformowała, że uchwała została podjęta. 
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 34. 
UCHWAŁA NR XX/186/16 stanowi załącznik nr 35. 
 
Ad. XIX. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym  
i z wykonania uchwał Rady. 
Informacja stanowi załącznik nr 36 do protokołu. 
Radni otrzymali informację burmistrza na skrzynki mailowe oraz w dniu sesji. 
Przewodnicząca zapytała, czy radni zgłaszają uwagi i zapytania do informacji. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Namieciński – realizując zadania z zakresu inwestycji 
w punkcie 18. mamy następujący zapis: Podpisałem umowę na zadanie pn. „Wymiana  
i montaż rozdzielnic 0,4 kV, instalacji systemów alarmowych oraz złącz kablowych na terenie 
Strefy Przemysłowej w Gardnie, gmina Gryfino.” Z tego co pamiętam to gmina Gryfino 
bodajże miała zawartą umowę dotyczącą ubezpieczenia wszystkich naszych instalacji, które 
znajdują się na terenie parku. Czy można przybliżyć ten temat? 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Tomasz Miler – suma, jaką otrzymaliśmy  
z tytułu ubezpieczenia nie wystarczyła na pokrycie wszelkich kosztów, stąd była konieczność 
zabezpieczenia w budżecie środków na wykonanie tych prac. Co ważne, te prace zostaną 
wykonane teraz, a natychmiast po nich mamy otrzymaną już zgodę na przekazanie tej 
wybudowanej infrastruktury do ENEI, która powinna docelowo się tym zająć. Jak tylko 
doprowadzimy to do stanu, który jest właściwy, to przekażemy to w bezpłatne użyczenie do 
końca okresu trwałości projektu do ENEI i wówczas problem nam zniknie, a zniknie 
ostatecznie, jeżeli pojawi się tam więcej przedsiębiorców i będzie większy nadzór nad tą 
infrastrukturą. 
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Namieciński – jaki jest koszt podpisania takiej umowy, 
bo wychodzi na to, że płacimy podwójnie. Zrobiliśmy coś, zostało to zdewastowane i robimy 
po raz drugi. Jaki jest koszt takiej umowy? Panie burmistrzu, skoro ubezpieczyliśmy mienie 
gminne i w trakcie dewastacji tego mienia nie otrzymaliśmy określonych kwot, to być może 
należałoby zmienić ubezpieczyciela. 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Tomasz Miler – tu nawet nie chodzi  
o zmianę ubezpieczyciela, a o to, że od początku ubiegłego roku dość mocno analizowaliśmy 
to, jakie są stosowane zapisy umów, jakie kwoty, jakie ogólne warunki ubezpieczenia  
i wyciągnęliśmy odpowiednie wnioski związane z tą sytuacją. 
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Namieciński – a koszt tej umowy? 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Tomasz Miler – wiem, że w budżecie było 
zaplanowane 130.000 zł, ale jeżeli chodzi o koszt ostateczny prac, to przyznam się, że nie 
znam, jaki został osiągnięty. Pan radny Marcin Para podpowiada, ze zmieściliśmy się  
w planowanej kwocie, bo mamy ofertę na 125.000 zł. 
 
Ad. XX. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. III. 
 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński – padły interpelacje 
dotyczące siłowni zewnętrznej na nabrzeżu. Stanie siłownia zewnętrzna w parku, został 
wybrany wykonawca, trwa procedura, która będzie zmierzała do wykonania tych prac. 
Jednocześnie podjąłem decyzję o rozbudowie tej siłowni zewnętrznej o elementy dla osób 
niepełnosprawnych i realizację drugiego etapu zaplanowaną w taki sposób ułożenia urządzeń 
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na siłowni zewnętrznej w parku, żeby można było tam dostawić elementy dla osób, które są 
niepełnosprawne, także niepełnosprawne ruchowo. Natomiast jeśli chodzi o nabrzeże, to być 
może doszło do jakiegoś skrótu myślowego, bo to jest teren zalewowy, co do zasady, ale tam 
są i inne kwestie, których nie podnosiliśmy, a które być może warto od początku do końca 
wymienić. Jak państwo wiecie, na terenie nabrzeża funkcjonuje plan miejscowy, który określa 
poszczególne funkcje i odpowiedź, którą pan radny uzyskał, czy też wypowiedź, która 
pojawiła się w prasie, jest konsumpcją decyzji, którą Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 
uzyskał, sam jej nie wydawał, miał szczerą wolę tam stworzyć takie miejsce, dostrzegając 
potrzebę, o której mówił też pan Krzysztof Hładki. Ja co do zasady podzielam ten pogląd, że 
cokolwiek zagadkowo brzmi, część uzasadnień wydawanych przez niektóre organy i też 
zastanawiałem się, co z budynkiem Tawerny i Rybakówki. Jestem głęboko zaniepokojony  
o nie, w związku z tym, że nie możemy tam postawić siłowni. Ma pan rację, że jeśli przyjdzie 
duża woda, to zagrozi także tym budynkom. To jest bardzo słuszna uwaga, podzielam ją, ale 
mogę powiedzieć tylko tyle, że Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie działa w granicach prawa, 
jednym z obowiązków było dokonanie zgłoszenia i oczekiwanie czy będzie sprzeciw, czy też 
nie. Sprzeciw został zgłoszony, jeśli dobrze pamiętam. Natomiast druga sprawa, ważniejsza 
moim zdaniem, czyli punkty gastronomiczne. W tej chwili w Urzędzie Miasta i Gminy toczy 
się dosyć duży proces tworzenia wniosków aplikacyjnych po pieniądze zewnętrzne. Jednym  
z wniosków, który jest w tej chwili tworzony, ale do niego potrzebna jest też szersza być 
może rozmowa także z udziałem rady, z udziałem środowiska kupców gryfińskich, jest 
wniosek, który dotyczy rewitalizacji istniejącego targowiska miejskiego i zapewnienia na nim 
w części zachodniej funkcji, która byłaby eksterytorialna, a która pozwoliłaby na ulokowanie 
miejsc gastronomicznych do obsługi naszych mieszkańców. Możemy na ten cel pozyskać 
pieniądze, one będą niewystarczające do pełnej rewitalizacji, więc z pewnością nie będą 
wystarczające do stworzenia takich punktów. Natomiast koncepcja, którą przygotowujemy, 
przewiduje następujące założenia: rewitalizację istniejącego dzisiaj targowiska na okres nie 
krótszy niż 5 lat, z zastrzeżeniem, że nie będzie w tym czasie także relokacji targowiska  
w inne miejsce, dokonanie rewitalizacji tego miejsca w sposób pełny, innymi słowy, 
dziękujemy za dzisiejszą zabudowę, stawiamy zupełnie nową, w tym część zachodnią 
rezerwujemy sobie na potrzeby gminy, które zostaną rozstrzygnięte albo wydzielenie części 
działki, albo stworzenie miejsc gastronomicznych i powierzenie ich prowadzenia spółdzielni 
socjalnej, nad którą również pracujemy. Co do prowadzenia handlu na nabrzeżu i na 
infrastrukturze, którą wybudowaliśmy z dwóch odrębnych projektów, to przypominam, że 
jesienią ub. roku burmistrz uratował 1,5 mln zł „rzutem na taśmę”. My po prostu robić tego 
zgodnie z tymi umowami nie możemy i jesteśmy bardzo ostrożni. Państwo znacie sytuację 
budżetową, moglibyśmy podjąć takie ryzyko, ale tego ryzyka podejmować na tę chwilę na 
pewno nie będziemy. Co do aktywności na tzw. całym nabrzeżu, bo czeka nas szeroka 
dyskusja i myślę, że zbliżamy się do tej dyskusji coraz większymi krokami. Jej początek dał 
swego czasu pan Marek Brzeziński, tworząc pewną koncepcję zabudowy naszego nabrzeża, 
to jest koncepcja niezwykle interesująca, zapewnie nie jest koncepcją ostateczną. Tu praca 
młodych architektów, którzy będą w Gryfinie, myślę, że może być pięknym uzupełnieniem, 
ale i tak przewidujemy w tym zakresie konsultacje społeczne. To jest aspekt niezwykle 
ważny, bo od dobrego zaplanowania będzie tak naprawdę zależało dobre wykonanie. Ja nie 
uzurpuję sobie ani praw, ani nie mam wystarczającej wiedzy, żeby tworzyć tu trwałe 
koncepcje, tą rzecz trzeba na pewno oprzeć na specjalistach, ale mieszkańcy mają prawo do 
swobodnej wypowiedzi, jak te koncepcje oceniają i jak je widzą, stąd ich udział w tym 
procesie jest niezwykle ważny, stąd zapowiadamy go, on się na pewno odbędzie. 
Pan radny Rafał Guga interpelował w sprawie świetlicy wiejskiej w Gardnie i spotkania, które 
awizowaliśmy. Chciałem pana poinformować, że spotkanie z panem sołtysem Tadeuszem 
Fellerem, wiceprzewodniczącym Tomaszem Namiecińskim i prezesem KS Grot Gardno 
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Sebastianem Dudkiem odbyło się. Czy można dziś mówić o efektach? W moim przekonaniu 
byłoby to przedwczesne, natomiast mogę pana poinformować, że ustaliliśmy następny termin 
spotkania, na którym przedstawimy stworzone przez sam urząd, nie na zlecenie z zewnątrz, 
alternatywne rozwiązanie dla już zaprojektowanego. Mamy pewną różnicę zdań co do 
budowy obiektu, który zaprojektowano. W opinii burmistrza i jego służb, jest to obiekt, na 
którego wzniesienie w tej chwili gminy nie stać, natomiast dyskusja o funkcjach kulturalnych, 
sportowych, na rzecz społeczności Gardna nie jest przez to zamknięta. Ona jest otwarta, 
różnica zdań jest obiektywna, ale odnoszę wrażenie, że strony szanują swoje stanowiska  
i starają zbliżyć się do takiego rozwiązania, które będzie satysfakcjonowało i które będzie 
możliwe do realizacji.  
Padła także interpelacja na temat masztu antenowego przy Przedszkolu nr 5. Jak państwo 
wiecie została wydana w tym zakresie decyzja, która mówiąc krótko, na temat i po imieniu  
z mocy prawa wydana być musiała, natomiast jak państwo wiecie, nie ma pozwolenia na 
budowę w tym zakresie i istnieją obiektywne przesłanki, żeby sądzić, że takie pozwolenie na 
budowę nie zostanie wydane. Na dziś mogę powiedzieć, że jednostka organizacyjna jaką jest 
UMiG w Gryfinie, albo jednostka organizacyjna jaką jest Przedszkole nr 5 będzie aktywnym 
uczestnikiem tego postępowania, natomiast o krokach, które będziemy podejmowali  
z ostrożności procesowej dzisiaj nie będę informował.  
Mała sala przy Szkole Podstawowej nr 1, kwestia bezpieczeństwa, stanu technicznego - 
bardzo dziękuję za tą interpelację, rzeczywiście pani radna ma rację, dyrektorzy jednostek, 
którzy zarządzają mieniem powinni niezwłocznie, natychmiast po występujących 
okolicznościach monitować w tych sprawach. Chciałbym jednocześnie zakomunikować, co 
macie państwo w sprawozdaniu, że nieprzerwanie trwa proces usuwania wszystkich 
mankamentów, niezgodności i nakazów wydanych przez służby państwowe. Wydaliśmy na tą 
rzecz już kilkaset tysięcy złotych, potrzeby przekraczają jeszcze kolejny milion złotych i to są 
nakazy sanepidowskie bądź PSP, te w pierwszej kolejności są wykonywane przy dosyć 
dużym wysiłku i dużym zaangażowaniu finansowym. My ubolewamy nad tym, że te nakazy 
mają tak długą datę i powinny być zrealizowane bardzo dawno temu, ale podjęliśmy decyzję, 
nie odwołujemy się do przeszłości, szanujemy zobowiązania, które odziedziczyliśmy, staramy 
się ze wszech miar usunąć wszystko to, co służby państwowe wskazały i to robimy  
w pierwszej kolejności. Natomiast obiektywnie potrzeby są większe i z pewnością to mogę 
także zapowiedzieć, w okresie wakacyjnym intensywność prac remontowych i nawet 
inwestycyjnych w budynkach oświatowych będzie jeszcze większa. Będzie czas wakacji, 
dzieci będą poza placówkami, zwłaszcza w szkołach, bo w przedszkolach jest trochę inaczej, 
tam okres nieobecności jest tylko miesięczny. 
Co do państwa uwag dotyczących stanu dróg, stanu technicznego wiat, oświetleń, wszystkich 
potrzeb inwestycyjnych, które państwo zgłaszacie, my wszystkie te potrzeby podzielamy. 
Natomiast państwo również dobrze wiecie, że poruszamy się zgodnie z planem finansowym  
i potrzeby dalece przewyższają nasze możliwości, nie tylko jednego budżetu, ale także kilku 
kolejnych budżetów i musimy przyzwyczajać się do takiej pracy, że zaplanujemy i będziemy 
realizowali poszczególne elementy w zgodzie z kolejnością, bo w szczególności stan dróg na 
terenie gminy Gryfino obiektywnie rzecz ujmując, jest trudny, ale pragnę zwrócić także 
uwagę, niezbyt często państwo radni się włączacie w ten nurt, bo wiecie dobrze, jesteście 
monitowani o to przez mieszkańców, mieszkańcy średnio oddzielają drogę gminą od 
powiatowej, wojewódzkiej czy krajowej. Trzeba jednak powiedzieć, że w Gryfinie na terenie 
samego miasta będziemy mieli w tym roku do czynienia z pewną rewolucją drogową, bo ilość 
wyremontowanych dróg, jeśli one zostaną zrealizowane, a zakładamy, że zostaną 
zrealizowane, jest to także zasługa urzędu i pracy, którą wykonał pion planowania  
i inwestycji, cała ulica Chrobrego, Szczecińska, Pomorska, Kolejowa, Armii Krajowej, będzie 
miała zupełnie inny, nowy standard. Jeśli do tego dołożymy zaplanowaną już inwestycję, 
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omówioną, z podpisanym porozumieniem co do ulicy Łużyckiej, rozpoczyna się etap 
przełożenia ciepłociągu, są kwestie dotyczące stworzenia nowej infrastruktury, także 
brakującej na ul. Łużyckiej, w tym kanalizacji sanitarnej, deszczowej, to są główne arterie, 
kręgosłup, który sobie zakładamy. Przez wiele lat tego nie udało się zrobić, ja jestem 
przekonany, że w tym roku, te cele, które zostały postawione, zostaną osiągnięte, a są 
przecież i kolejne, które państwo na co dzień obserwujecie. My nie lekceważymy małych 
spraw i małych potrzeb w sensie nakładów, bo one są duże w sensie potrzeb i pewnych grup 
mieszkańców, ale musimy odnosić się do realiów finansowych. Jak państwo wyśmienicie 
wiecie, bo przeglądacie i analizujecie sprawozdania, które publikujemy co kwartał, gmina jest 
prowadzona przy pełnej dyscyplinie finansowej, nie posiłkujemy się żadnymi kredytami, nie 
zwiększamy zadłużenia, od początku tej kadencji zmniejszyliśmy zadłużenie o ok. 10 mln zł, 
spłaciliśmy także zadłużenie z odsetkami, które odziedziczyliśmy, a powinno być zapłacone 
w roku 2012. To jest wysiłek, który musieliśmy ponieść obiektywnie, wiadomo, że pięknie 
byłoby tą kwotę przeznaczyć choćby na cele drogowe. Pragnę także zwrócić uwagę na to, że 
burmistrz wydał zarządzenie dotyczące budżetu obywatelskiego, zgodnie z zapowiedzią, że 
budżet obywatelski zostanie wprowadzony w roku 2017 i zgodnie z tym, że co roku będzie 
przeznaczał na ten cel kwotę 750.000 zł. Chciałem także państwa poinformować, macie to  
w swoich materiałach, o przeprowadzonych konsultacjach społecznych w związku  
z funduszem lekowym. Co najmniej jedna sugestia zgłoszona przez obywateli zostanie 
uwzględniona, o ile będą na to pozwalały przepisy prawa powszechnego. Wszystko na to 
wskazuje, że będzie to możliwe, a mam na myśli okres rozliczeniowy, który do tej pory miał 
być miesięczny, najprawdopodobniej zdecydujemy się na okres kwartalny, tak, żeby ludzi, 
którzy często są bardzo chorzy nie zmuszać do comiesięcznego legitymowania się dosyć 
dużym pakietem dokumentów. Budżet obywatelski jak państwo wiecie, ma swoje fazy, ma 
swoją stronę internetową, jest prowadzona kampania informacyjna, liczymy na 
współuczestnictwo i promowanie tego ważnego dla gminy przedsięwzięcia, plakaty znajdują 
się w jednostkach gminnych, także na terenie miasta, są także ulotki, szczegółowy regulamin 
zawarty jest w zarządzeniu. Oczywiście mógłbym wymienić jeszcze kilka innych rzeczy, 
które w tej chwili toczą się w urzędzie i które na tle spraw, które państwo zgłaszacie mają 
różną wagę, czasami większą, czasami mniejszą, ale myślę, że to nie czas i miejsce, aby 
przedłużać już tą wypowiedź, czułem się jednak w obowiązku też na te elementy, które 
wypowiedziałem, zwrócić uwagę.  
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk - ja tylko chciałam się odnieść do tego panie 
burmistrzu, co pan powiedział jeśli chodzi o te małe, drobne sprawy dotyczące utrzymania 
dróg, wiat. Co roku w budżecie zagwarantowane są środki na tzw. bieżące utrzymanie 
obiektów gminnych, dróg gminnych, wiat przystankowych, tym wszystkim czym 
zarządzamy. Oczekujemy, że w ramach tych środków wszystkie te zadania będą zgodnie  
z kompetencjami i obowiązkiem wykonywane. Jeśli rozmawiamy o wymalowaniu wiaty, czy 
drobnych pracach remontowych, które są niezbędne do tego, żeby np. bezpiecznie poruszać 
się drogą, to ja rozumiem, że to nie są jakieś środki ekstra, które muszą się pojawić, muszą 
być zmiany budżetowe, natomiast, że są to środki, które zapisane zostały w budżecie właśnie 
na bieżące utrzymanie. 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński – ja podzielam ten pogląd. 
Oczywiście tak jest, że bieżące utrzymanie to odrębne zagadnienie i nie ma co się długo 
rozwodzić, ma pani rację, natomiast ja może niezbyt precyzyjnie się wypowiedziałem. Chodzi 
o to, że w urzędzie w tej chwili i chciałem państwa o tym poinformować, dzieje się szereg 
procesów, ja wymieniłem tylko kilka z nich, które wybiegają nawet poza obecną kadencję. 
Jednym takich projektów, który jest tworzony, a który jest koordynowany przez burmistrza 
Milera to jest pełna rewitalizacja i zabudowa plaży miejskiej w Gryfinie i jednej  
z miejscowości wzdłuż Odry, najprawdopodobniej to będzie Żabnica. Jest tworzony duży, bo 
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wart 2 mln euro projekt rewitalizacji całego obiektu OSiR w Gryfinie łącznie z infrastrukturą 
techniczną, rozbudową jej celów. Ten projekt wart jest 2 mln zł i realizujemy go ze stroną 
niemiecką. Nasze kontakty z Pinnow były tutaj bardzo pomocne. Przygotowujemy także 
projekt bardzo intensywnie, pracownicy z mojego pionu w szczególności pani Odachowska, 
pan Ludwiniak intensyfikują prace ze Stralsundem w aspekcie funkcjonowania Pałacyku pod 
Lwami. Aplikujemy o środki, które na dziś szacujemy, że będą warte 4 mln euro, bo 
rozszerzyliśmy tę inwestycję o inne cele. Musimy mieć świadomość, że jeśli będziemy 
aplikowali o pieniądze, zwłaszcza z INTERREG-u to musimy mieć te pieniądze na początku, 
a przynajmniej znaczną ich część, stąd burmistrz, ja to powtarzam często, że ja te wszystkie 
potrzeby rozumiem wyśmienicie, podzielam je co do zasady, ale też muszę powiedzieć  
o tym, że nie będziemy mieli szansy na sięgnięcie po wielkie pieniądze jeśli nie będziemy do 
tego dobrze przygotowani sami od strony finansowej. Podzielam pogląd pani 
przewodniczącej, oddaję już mikrofon panu burmistrzowi Milerowi, który z troską odniesie 
się do wszystkich oczekiwań, które zostały wymienione. 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Tomasz Miler – ul. Opolska – jak wiadomo 
z oszczędności udało nam się w tamtym roku zakupić znaczną cześć płyt. Zgodnie  
z sugestiami mieszkańców przygotowaliśmy projekt ułożenia ich na całej długości, co 
oznacza, że płyty będziemy także dokupować. Jak słusznie zauważył radny Para warto czytać 
BIP, bo na BIP-ie jest już ogłoszony przetarg, który zakłada dokupienie i ułożenie płyt na 
całej długości, co oznacza całą ulicę Wodną i Opolską do końca drugiego bloku, co uważam 
znacznie poprawi sytuację w tym rejonie. Zwiększenie zakresu zgodnie z oczekiwaniami 
mieszkańców sprawiło, że musi być ogłoszony przetarg, bo jest określona wartość.  
Ważną sprawę poruszył pan Piotr Zwoliński, dotyczącą segregacji śmieci, zwłaszcza  
w zabudowie wielorodzinnej. Stoi przed nami duże wyzwanie związane ze wskaźnikami 
odzysku, które gmina musi osiągać, na dzisiaj je osiągamy, ale proszę pamiętać, że one z roku 
na rok rosną i będą rosły. Widzimy potrzebę rozmowy ze spółdzielniami, nawet na przyszły 
tydzień jesteśmy już w trakcie umawiania spotkania z prezesami, będziemy o tym rozmawiać, 
bo wiemy, że w zabudowie wielorodzinnej, gdzie jest deklarowana segregacja są największe 
problemy i najwięcej trzeba zrobić, aby poprawić sytuację. Na przyszły rok wiele musimy 
zmienić i zaczynamy to już teraz.  
Interpelacja radnego Sochaja – mówiliśmy o ulicy Łużyckiej, w czasie przerwy pozwoliłem 
sobie radnemu przekazać informację, że do gminy wpłynął także projekt stałej organizacji 
ruchu na ul. Chrobrego i ul. Szczecińskiej po modernizacji, warto się zapoznać z przebiegiem 
drogi nr 31 w nowym kształcie przez Gryfino. Są tam nowe proponowane przez GDDKiA 
rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa, w zakresie przejść dla pieszych, doświetlenia tych 
przejść, umiejscowienia. Ten projekt wpłynął do zaopiniowania, liczę, że radni, którzy się 
tym zainteresują też przekażą swoje uwagi, abyśmy mogli odesłać przepracowany materiał do 
GDDKiA. Zapraszam, w wydziale inwestycji są te materiały.  
Na resztę interpelacji będzie odpowiedź pisemna.                              
Radna Ewa De La Torre – chciałam w naszym wspólnym imieniu – pana Krzysztofa 
Hładkiego i moim zwrócić państwu uwagę na str. nr 4 sprawozdania z prac burmistrza, na 
pewną symptomatyczną informację. W punkcie 6. kwestia dotyczy złożenia wniosku do 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – budowa i przebudowa drogi łączącej drogę 
wojewódzką nr 121 z miejscowością Steklinko o szerokości jezdni 4-4,5 metra o łącznej 
długości 2,1 km. Czy pamiętacie państwo ilekroć omawialiśmy miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego mówiono nam o tym, że nawet na terenach wiejskich drogi 
węższe niż 12 metrów w ogóle nie wchodzą w rachubę, bo jest to sprzeczne z przepisami,  
z zasadami prawa budowlanego itd. Podobną sytuację mieliśmy w miejscowym planie przy 
ul. Czechosłowackiej, też nie dało się zrobić mniejszych dróg wewnętrznych niż 12 metrów. 
Przez całą poprzednią kadencję, a może i jeszcze wcześniej ówczesny radny pan Kuduk, 
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obecny sołtys i jego poprzedniczka zabiegali o tę drogę. Zauważcie, że ona łączy 
miejscowość z drogą wojewódzką i może mieć, bo wniosek został złożony, szerokość 4-4,5 
metra, a zatem ja proponuję to sobie „wężykiem” podkreślić na wypadek gdyby jakikolwiek 
jeszcze inny architekt i projektodawca miejscowego planu mówił, że tego się nie da, bo jeśli 
da się i składa się w sposób odpowiedzialny wniosek o dofinansowanie, to przecież nikt nie 
dofinansowuje drogi, której szerokość nie jest zgodna z przepisami 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Tomasz Miler - oczywiście, zgadzam się  
z tym, że w kilku miejscach na terenie naszego miasta, gminy plany miejscowe przewidują 
zbyt szeroki pas jezdni, natomiast chciałbym zwrócić uwagę, że nie możemy porównywać  
w zabudowie zwartej w miejscowości pasa, gdzie potrzeba też miejsca na chodniki i inną 
infrastrukturę z odcinkami szlakowymi pomiędzy miejscowościami, gdzie siłą rzeczy 
chodników i innej infrastruktury nie będzie, aczkolwiek ta moja pierwsza część jest bardzo 
mocno przeze mnie podkreślana. Jak spojrzymy na ul. Mazowiecką, gdzie jest chyba  
18 metrów, to teraz po zabudowaniu tej ulicy, kiedy widzimy jak to wygląda i jaki ogrom 
kosztów stoi przed nami, żeby ją zagospodarować, to jest pełna zgoda, że to będzie bardzo 
trudne. 
Radny Rafał Guga – chciałbym wyjątkowo dzisiaj wziąć trochę w obronę pana 
przewodniczącego Tomasza Namiecińskiego. Mam nadzieję, że nasza komunikacja nie 
skończy się tylko przez BIP, komputer, internet, itd., że będziemy mogli ze sobą rozmawiać, 
bo czasami takie informacje warto sobie przekazać, taki dokument, jak pan mówi  
o ul. Chrobrego, czy ul. Szczecińskiej, cieszę się, że pan powiedział, że zaprasza, a nie wysyła 
zaproszeń na BIP, bo nie zawsze jest taka możliwość, z resztą mieszkańcy chyba woleliby 
komunikować się także w sposób bardziej interpersonalny, niż tylko BIP-em. 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński - proces komunikowania 
się z mieszkańcami staramy się w zasadzie nie przerywać i drzwi burmistrza Milera, moje 
drzwi, czy drzwi burmistrza Sawaryna są otwarte dla mieszkańców w codziennych 
kontaktach, ale nigdy nie jest tak, żeby nie można było poprawić tego, jak funkcjonuje całe 
miasto, jak funkcjonuje cała gmina. Potrzeb jest rzeczywiście bardzo wiele, powiedzieliśmy 
dzisiaj tylko o części procesów, które toczą się w tej chwili, które będą ważyły także o latach 
wybiegających poza tę kadencję. Myślę, że wzajemna rozmowa w tym zakresie  
i przedstawianie zarówno planów, jak i chłodna ocena możliwości gminy Gryfino, to jest 
proces, w którym będziemy musieli ze sobą bardzo mocno współpracować, na co z resztą 
liczymy. 
 
Ad. XXI. Wolne wnioski i zakończenie sesji. 
Przewodnicząca poinformowała o wpłynięciu do Rady Miejskiej w Gryfinie pisma z Odry 
Land Sp. z o.o. z informacją o pozytywnym skutku apelu Rady Miejskiej w Gryfinie – 
załącznik nr 37. Rada otrzymała również pismo z Agencji Nieruchomości Rolnych  
z informacją o porozumieniu zawartym między spółką Odra Land, a Oddziałem Terenowym 
ANR w Szczecinie (załącznik nr 38). Do rady wpłynęły również podziękowania z Zespołu 
Szkół w Gryfinie za finansowe wsparcie Festiwalu Twórczości Artystycznej FETA 2016 
(załącznik nr 39). 
Przewodnicząca przypomniała radnym o obowiązku złożenia końca kwietnia br. oświadczeń 
majątkowych za rok 2015 oraz poprosiła członków Zespołu ds. opracowania Statutu Gminy 
Gryfino o spotkanie po sesji. 
 
Radny Rafał Guga – zostałem w pewien sposób zobowiązany, poproszono mnie o to, żebym 
przekazał podziękowania w imieniu organizatorów na ręce pana burmistrza dla Urzędu 
Miasta i Gminy, a także na ręce pani przewodniczącej dla Rady Miejskiej ze szczególnym  
podkreśleniem radnych, którzy wzięli aktywny udział. To jest podziękowanie od 
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organizatorów turnieju piłkarskiego, który się odbył w poprzednią niedzielę i z którego cały 
dochód był przeznaczony na cele charytatywne. Pan radny Marcin Para podpowiada, że pan 
wiceprzewodniczący Tomasz Namieciński nie puścił żadnej bramki jako bramkarz, tym 
bardziej gratulacje, więc przekazuję takie podziękowanie na wasze ręce. 
Radna  Małgorzata Wisińska – panie burmistrzu, bardzo nurtuje mnie takie pytanie, może 
to być pytanie retoryczne, dlaczego jedna firma może tworzyć bez fanfar sto miejsc pracy  
i bez wyciągania pieniędzy z budżetu gminy, a druga firma niestety, najpierw wyciąga 
pieniądze z budżetu gminy, pan burmistrz zapewniał nas, że w marcu ruszy już budowa 
Jaegera, jakoś na razie jest tylko droga do nikąd. Zastanawia mnie, dlaczego jedni mogą to 
robić samodzielnie, a drudzy wymagają wsparcia gminy, czyli praktycznie wszystkich 
podatników, a ilość miejsc pracy, może w Jaegerze jest trochę większa. 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Tomasz Miler - ja myślę, że jeżeli mamy 
tworzyć przyjazny klimat dla przedsiębiorców, to słowa pod tytułem, że ktoś wyciąga od nas 
pieniądze oczekując budowy drogi w sytuacji, gdy kupił od  nas działkę, są wyjątkowo 
niefortunne. 
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Namieciński – w ramach uzupełnienia głosu pana 
radnego Rafał Gugi, Rada Miejska nie przegrała żadnego meczu na tym turnieju – jeden 
zremisowała, dwa wygrała. Ja zachęcałbym państwa do udziału w takich turniejach, bo fajnie 
jest, jak pokazujemy się pomiędzy naszymi mieszkańcami, natomiast jest prośba do pana 
burmistrza o ewentualne rozważenie zakupu nowych koszulek, ponieważ powiat miał fajne 
koszulki, my występowaliśmy w jakiś takich trochę leciwych, chociaż powiem szczerze, że 
weszliśmy w nie. Na koniec zachowaliśmy się jak dżentelmeni i po wyjściu z grupy  
z pierwszego miejsca oddaliśmy swoje miejsce paniom z Międzyodrza w dalszych 
rozgrywkach. 
Radna  Małgorzata Wisińska – panie burmistrzu, jak mam w takim układzie pytanie, czy 
wszystkich przedsiębiorców traktujecie tak samo sympatycznie? 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński - ja chciałbym bardzo 
poprosić o to, żebyśmy w sprawach rozwoju, w sprawach gospodarczych i w sprawach 
powiedzmy strategicznych dla gminy próbowali budować wizerunek gminy, w której owszem 
prowadzi się dyskusję, w której ścierają się poglądy, ale jest dla nas niezwykle ważne także  
w sytuacji, w której się obecnie znajdujemy, aby procesy inwestycyjne, które bądź się toczą, 
bądź są planowane miały naprawdę dobry klimat. Ta inwestycja ma swoich zwolenników  
i ma swoich przeciwników. Gmina Gryfino pomaga w tworzeniu warunków do rozwoju 
prowadzenia działalności gospodarczej na różne sposoby, także poprzez aktywność swoich 
spółek komunalnych. Wiecie państwo, że odbywa się w tej chwili wielki proces otwierania 
nowej hali produkcyjnej we Flieglu i to nie jest tak, że tutaj stanowisko gminy lub spółki 
komunalnej jest bez znaczenia. Ma znaczenie także dla procesu technologicznego. Każda 
firma na terenie gminy Gryfino rzetelna, dobra, profesjonalna jest przez nas tak samo ceniona 
i tak samo szanowana i to się nie zmieni, natomiast co do naszych indywidualnych ocen, 
myślę, że możemy ścierać swoje poglądy, natomiast bardzo państwa proszę też  
o współuczestnictwo w tworzeniu dobrego klimatu dla rozwoju gospodarczego na terenie 
gminy. 
Radny Piotr Zwoliński – zwracam się do pana burmistrza Milera z prośbą o zwołanie  
w trybie pilnym zespołu ds. opracowania harmonogramu dróg, najlepiej zaraz po sesji. 
Radny Marcin Para – chciałem podziękować panu burmistrzowi, sobie w trochę mniejszym 
wymiarze, że udało się doprowadzić do sytuacji, w której w naszym biuletynie informacji 
publicznej w zamówieniach publicznych oprócz wyboru wykonawcy podawana jest 
jednocześnie kwota, która została w tym postępowaniu wybrana. To jest dosyć ważna sprawa 
i cieszy mnie, że jest to czytelne, można to zobaczyć, innych radnych też zachęcam do tego, 
aby to przeglądać. 
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Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński - te sugestie, które płynęły 
od rady poddaliśmy analizie, zastanowiliśmy się nad tym, czy rzeczywiście ta informacja 
może być istotna dla potencjalnego odbiorcy i podzieliśmy ten pogląd, że może być dla 
przejrzystości życia publicznego ważna i jest takim rozszerzeniem tego procesu czynienia 
życia publicznego w gminie Gryfino jeszcze przejrzystszym i jeszcze bardziej czytelnym dla 
każdego obywatela. 
 
Ponieważ nikt więcej nie zabrał głosu, Przewodnicząca Rady stwierdziła, że porządek obrad 
został wyczerpany i zamknęła obrady XX sesji Rady Miejskiej w Gryfinie.  
 
Integralną część protokołu stanowią załączniki:  
1. Lista obecności radnych – załącznik nr 1 
2. Lista obecności sołtysów – załącznik nr 2 
3. Lista obecności zaproszonych gości – załącznik nr 3 
4. Porządek obrad XX sesji – załącznik nr 4 
5. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem zmiany porządku obrad sesji - załącznik  

nr 5 
6. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem protokołu z XIX sesji - załącznik nr 6 
7. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej w Gryfinie za 2015 rok – załącznik  

nr 7  
8. Stanowiska komisji rady - załącznik nr 8  
9. Sprawozdanie z działalności Gryfińskiego Domu Kultury w 2015 roku – załącznik nr 9  
10. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2015 r. i przedstawienie 

potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2016 r. – załącznik nr 10  
11. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2015 oraz potrzeb 

związanych z realizacją zadań na rok 2016 – załącznik nr 11  
12. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu 
użytkowego, położonego w Gryfinie przy ul. Słowiańskiej 1 – załącznik nr 12 

13. UCHWAŁA NR XX/177/16 - załącznik nr 13 
14. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, zabudowanej 
nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Żabnica – załącznik nr 14 

15. UCHWAŁA NR XX/178/16 - załącznik nr 15 
16. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na przekazanie na rzecz Skarbu Państwa w drodze darowizny, nieruchomości 
gruntowych stanowiących drogi, będących własnością Gminy Gryfino, położonych  
w obrębie ewidencyjnym Nowe Czarnowo – załącznik nr 16 

17. UCHWAŁA NR XX/179/16 - załącznik nr 17 
18. Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały nr XIII/130/11 z dnia 24 

listopada 2011 r. wraz z opinią prawną - załącznik nr 18 
19. Pismo Pana …*) stanowiące uzupełnienie wezwania do usunięcia naruszenia prawa - 

załącznik nr 19 
20. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem wniosku Komisji Rewizyjnej - załącznik  

nr 20 
21. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie oświadczenia 

dotyczącego utrzymania spójności terytorialnej Województwa Zachodniopomorskiego – 
załącznik nr 21 

22. UCHWAŁA NR XX/180/16 - załącznik nr 22 
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23. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany 
Uchwały Nr XVII/141/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie 
uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2016 – załącznik nr 23 

24. UCHWAŁA NR XX/181/16 - załącznik nr 24 
25. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmian budżetu 

Gminy Gryfino na 2016 rok – załącznik nr 25 
26. UCHWAŁA NR XX/182/16 - załącznik nr 26 
27. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zamiaru 

utworzenia Żłobka Miejskiego w Gryfinie – załącznik nr 27 
28. UCHWAŁA NR XX/183/16 - załącznik nr 28 
29. Wykaz uwag zgłoszonych do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino – w obrębie 5 miasta Gryfino – 
załącznik nr 29 

30. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino –  
w obrębie 5 miasta Gryfino – załącznik nr 30 

31. UCHWAŁA NR XX/184/16 - załącznik nr 31 
32. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino  
w obrębie Gardno i obrębie Drzenin – tereny produkcyjno – usługowe strefa Gardno – 
etap II – załącznik nr 32 

33. UCHWAŁA NR XX/185/16 - załącznik nr 33 
34. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej we 
obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino na rzecz aktualnego użytkownika wieczystego 
– załącznik nr 34 

35. UCHWAŁA NR XX/186/16 - załącznik nr 35 
36. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym  

i z wykonania uchwał Rady - załącznik nr 36 
37. Pismo spółki Odra Land z informacją o pozytywnym skutku apelu Rady Miejskiej  

w Gryfinie oraz z podziękowaniami – załącznik nr 37 
38. Pismo z Agencji Nieruchomości Rolnych z informacją o porozumieniu zawartym między 

spółką Odra Land, a Oddziałem Terenowym ANR w Szczecinie - załącznik nr 38 
39. Podziękowania z Zespołu Szkół w Gryfinie za finansowe wsparcie Festiwalu Twórczości 

Artystycznej FETA 2016 - załącznik nr 39. 
 
 
 
 Protokół sporządziła: 
           inspektor 
 
Agnieszka Grzegorczyk 

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 i Burmistrza. 


