PROTOKÓŁ NR XXVI/16
z XXVI sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 25 sierpnia 2016 r.

Sesja rozpoczęła się o godz. 1025 i trwała do godz. 1420.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1
Radni nieobecni:
- Jacek Kawka.
W posiedzeniu udział wzięli:
1. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn
2. Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński
3. Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Tomasz Miler
4. Sekretarz Miasta i Gminy Gryfino Ewa Sznajder
5. Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino Beata Blejsz
6. Radca prawny Krzysztof Judek
7. Sołtysi wg listy obecności – załącznik nr 2
8. Zaproszeni goście wg listy obecności – załącznik nr 3.
Ad. I. Sprawy regulaminowe.
1/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
Otwarcia obrad dokonała Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk. Przywitała wszystkich
zgromadzonych na sesji. Stwierdziła kworum, ponieważ na stan Rady 21 osób w posiedzeniu
uczestniczyło 19 radnych.
Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji i projektami uchwał –
załącznik nr 4.
Przewodnicząca poinformowała, że do rady wpłynęły autopoprawki do projektu uchwały
w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z nabrzeża w Gryfinie (DRUK NR 13/XXVI).
Rada otrzymała również nową wersję projektu uchwały w sprawie trybu prac nad projektem
uchwały budżetowej Gminy Gryfino (DRUK NR 17/XXVI).
W związku z wpłynięciem do Rady Miejskiej w dniu 16 sierpnia kolejnego wezwania pani
…*) do usunięcia naruszenia prawa uchwałą nr XXV/228/16 z dnia 1 sierpnia konieczna stała
się zmiana w porządku obrad tytułu punktu XVII. na: „Rozpatrzenie wezwań do usunięcia
naruszenia prawa, dotyczących uchwał: nr XXIV/207/16, nr XXIV/209/16 Rady Miejskiej
w Gryfinie z dnia 30 czerwca 2016 r. oraz nr XXV/228/16 Rady Miejskiej
w Gryfinie z dnia 1 sierpnia 2016 r.”
W związku z brakiem uwag do zmiany porządku obrad sesji Przewodnicząca Rady poddała
pod głosowanie zaproponowaną zmianę.
Przewodnicząca zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem zmiany porządku obrad sesji.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 19 radnych,
w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem zmiany porządku obrad sesji
głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodnicząca poinformowała, że porządek obrad został zmieniony.

Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 5.
2/ przyjęcie protokołów: z XXIV i XXV sesji.
Przewodnicząca poinformowała, że zgodnie ze statutem, protokoły z sesji były wyłożone do
wglądu i zapytała, czy radni zgłaszają uwagi do protokołów.
W związku z brakiem uwag Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie
protokołów z XXIV i XXV sesji.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 19 radnych,
w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 19 radnych.
Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodnicząca poinformowała, że wszyscy radni głosowali za przyjęciem protokołów.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 6.
Ad. II. Zgłaszanie wniosków komisji Rady.
Radny Roland Adamiak – Komisja Rewizyjna w dniu dzisiejszym miała swoje posiedzenie
bezpośrednio przed sesją Rady Miejskiej w związku z tym, że dostaliśmy dodatkowe,
uzupełniające opinie dotyczące wezwań do usunięcia naruszenia prawa, o których była mowa
na początku sesji odnośnie punktu XVII. W związku z tym podjęta była dyskusja
i głosowania nad tą sprawą, których konsekwencją jest projekt uchwały w sprawie
rozpatrzenia wezwań do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwał nr XXIV/207/16
i XXIV/209/16 Rady Miejskiej Gryfinie oraz wezwania do usunięcia naruszenia prawa
dotyczącego uchwały nr XXV/228/16 Rady Miejskiej w Gryfinie wypracowany przez
Komisję Rewizyjną. Uchwałą jest obszerna, nie będę jej przytaczał w całości, ale stanowisko
Komisji Rewizyjnej jest takie, że wnosi się o nieuwzględnienie przez Radę Miejską obu
wezwań do usunięcia naruszenia prawa i taki projekt uchwały komisja przedkłada wysokiej
radzie.
Ad. III. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.
Interpelacje i zapytania zgłosili następujący radni:
Radny Rafał Guga
644/XXVI/16 – mieszkańcy zwrócili mi uwagę na pogarszający się stan dróg dojazdowych,
prowadzących na teren budowy żłobka. Ja tam pojechałem, jeszcze w tej
chwili nie ma tragedii, ale faktycznie zaczynają się już powoli jakieś problemy.
Prosiłbym o monitorowanie tej sprawy, pilnowanie i wyciąganie odpowiednich
wniosków.
645/XXVI/16 – zgłosili się do mnie mieszkańcy z prośbą o interwencję w sprawie placu
Barnima. To miejsce jest wizytówką naszego miasta, naszej gminy i niestety,
jest w coraz gorszym stanie. Kostka brukowa popękana, robią się dziury, ławki
są brudne, stare informatory miejskie. Proszę o podjęcie działań, aby
mieszkańcy nie zgłaszali więcej takich uwag, żeby nie musieli się wstydzić za
plac Barnima.
646/XXVI/16 – w okresie międzysesyjnym zgłosiłem interpelację na piśmie w sprawie
przeciekającego dachu świetlicy w Sobieradzu. Czy zostaną podjęte prace
mające doprowadzić do uszczelnienia dachu i co w ramach tych prac będzie
zrobione?
647/XXVI/16 - w okresie międzysesyjnym złożyłem interpelację w sprawie pani Róży
Zelnej. Rozpoczęły się prace związane z remontem mieszkania, niestety po
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ściągnięciu podłóg okazało się, że te prace muszą mieć o wiele większy zakres,
o wiele większe koszty, okazało się, że tam jest po prostu tragedia. Wiem, że
pani Zelna napisała do burmistrza w tej sprawie, ja także złożyłem interpelację,
stąd moje pytanie, czy gmina wspomoże remont, w tym momencie, kiedy
pojawiły się te komplikacje?
– rozpoczął się remont ulicy Szczecińskiej, cały ruch został przeniesiony na
ulicę Flisaczą, także ruch i przystanki linii nr 1. Ze względu na to, że na
tymczasowych przystankach nieprzyzwyczajeni mieszkańcy parkują swoje
samochody, prosiłbym o podjęcie interwencji, żeby nie blokować ruchu
wsiadającym do autobusu linii nr 1.
– sprawa kilku domów niepodłączonych do instalacji kanalizacyjnej na ulicy
Flisaczej – z moich informacji wynika, że PUK ma zgromadzone odpowiednie
środki na ten rok na realizację tego zadania i są tam dwie możliwości: albo
przejście pod ulicą Flisaczą i podłączenie je do przebiegającej po drugiej
stronie istniejącej instalacji, tylko wtedy gmina musiałaby przyjąć gwarancję
na drodze w miejscach dokonanych prac. Jest też drugi wariant proponowany
wcześniej przez gminę, czyli przeprowadzenie zadania od strony zachodniej
i podłączenie do istniejącej już tam instalacji. Prace nad tym wariantem były
zaawansowane, gdy okazało się, ze nie pozwala na to miejscowy plan
zagospodarowania. Proszę o podjęcie decyzji, który wariant i podjęcie
szybkich działań, albo regulujących sprawę gwarancji ulicy Flisaczej albo
zmiany planu zagospodarowania. Decyzje powinny być błyskawiczne, by nie
zmarnowały się środki zgromadzone przez PUK.
– 1 sierpnia Rada Miejska uchwaliła nazwę dla ronda nieopodal obiektów
sportowych w Gryfinie im. Powstańców Warszawskich. Tego też dnia
nastąpiła uroczystość nadania imienia temu rondu. Niedługo ulotni się
z pamięci mieszkańców, że taka inicjatywa została podjęta, zostały wykonane
prace na tym rondzie. Niestety, nie ma dzisiaj żadnego oznaczenia o nazwie
tego ronda. Prosiłbym o to, żeby pojawiło się takie oznaczenie,
ale równocześnie mam prośbę: ze względu na to, że naszym zadaniem jest też
edukacja, prosiłbym, jeżeli jest to oczywiście możliwe, o wykonanie tablic
w skrócie opowiadających o wydarzeniu, jakim było Powstanie Warszawskie
i o bohaterstwie powstańców, które mogłyby się nieopodal znaleźć. Wzorem
takich tablic, które istnieją przy zabytkach gryfińskich.
– ile będzie kosztować budżet CUW stanowisko zastępcy dyrektora? Jaki
będzie miała zakres obowiązków osoba, która będzie pełnić to stanowisko?
Powiem szczerze, że zbytnio tych obowiązków nie było widać u zastępcy
dyrektora ZEAS-u, kiedy tą funkcję pełnił do niedawna były wiceburmistrz,
pan Korżak.
– ile więcej będzie kosztować budżet PUK nowe stanowisko członka zarządu,
na które został powołany w dniu 5 sierpnia pan Robert Kulawiec? Jakie nowy
członek zarządu ma kompetencje i jaki będzie miał zakres obowiązków? Czy
koszty tego stanowiska nie zwiększą zbytnio kosztów funkcjonowania
przedsiębiorstwa, biorąc choćby pod uwagę tegoroczne podwyżki cen wody
i zapowiadane w prasie przez pana prezesa duże podwyżki w tym zakresie,
które nas mają czekać?
– o ile więcej będzie kosztować budżet GTBS nowe stanowisko członka
zarządu, na które został powołany pan Władysław Pielechowski? Jakie nowy
członek zarządu posiada kompetencje i jaki będzie miał zakres obowiązków?
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654/XXVI/16 – ile będzie kosztować druga inscenizacja bitwy o Arnhem, stoczonej
w ramach operacji Market Garden? Jeżeli jest to możliwe, prosiłbym
o udostępnienie kosztorysu tej imprezy.
Radny Łukasz Kamiński
655/XXVI/16 – proszę o uzupełnienie ubytków w drogach gminnych w obrębie
ulic: Mazowieckiej, Opolskiej i Rybackiej – przy tej ulicy szczególnie proszę
o zwrócenie uwagi przy początkowym fragmencie drogi od ulicy Fabrycznej.
Radny Ireneusz Sochaj
656/XXVI/16 – zbliża się druga inscenizacja bitwy o Arnhem, ja mam pytanie z zupełnie
innej strony – wiele miejscowości turystycznych, a Gryfino aspiruje też do
miana takiej miejscowości, instaluje tzw. kamerki internetowe. Czy w Gryfinie
nie byłoby możliwości zainstalowania takiej kamerki, która by pokazywała
i nabrzeże i most? Myślę, że wiele osób wchodziłoby na stronę internetową
miasta i z takiej kamerki korzystało.
Radna Ewa De La Torre
657/XXVI/16 – w jaki sposób w Gminie Gryfino jest realizowany obowiązek zatrudniania
nauczycieli wspomagających dla dzieci, które mają np. autyzm czy zespół
Aspergera czy mają tzw. niepełnosprawność sprzężoną? Do stycznia 2016 r.
miało to charakter fakultatywny, ale w tej chwili zatrudnianie tzw. nauczyciela
wspomagającego ma charakter obligatoryjny. Chciałabym wiedzieć, ile mamy
takich dzieci w naszych placówkach oświatowych? Konkretnie ile mamy
dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wymagających
zatrudnienia nauczyciela wspomagającego? Ilu takich nauczycieli
wspomagających zatrudniamy w naszej gminie?
658/XXVI/16 – moja interpelacja dotyczy budowy budowli specjalnej, zwanej slipem,
na nabrzeżu, ja byłam na nabrzeżu po to, żeby się temu przyjrzeć i sądziłam, że
będzie to budowla ogólnodostępna, również dla tych, którzy będą chcieli
wodować swoje pływające obiekty, ale dowiedziałam się, że to będzie
budowla o tyle specjalna, że ona będzie przeznaczona tylko i wyłącznie dla
zabezpieczenia potrzeb obronności, mimo, że inwestorem jest RZGW. Czy
istnieje taka możliwość, bo slip ma być po jednej i po drugiej stronie rzeki,
będzie on mógł być wykorzystywany dla celów cywilnych? Czy coś o tym
wiemy? Czy planujemy w przyszłości doposażenie nabrzeża w slip dla
jednostek cywilnych? Wydaje mi się, że uzupełnienie tej infrastruktury, która
istnieje, jest bardzo potrzebne.
659/XXVI/16 – wielokrotnie był podnoszony temat zanieczyszczania m.in. pl. Barnima przez
gołębie, które są tam dokarmiane przez zazwyczaj jedną osobę, która tym się
zajmuje, ale chyba nie do końca zdaje sobie sprawę, że robi krzywdę ptakom.
Ostatnio w publicystycznym programie telewizyjnym usłyszałam, że gołębie
również mogą roznosić boreliozę, przez to, że ten krętek, który znajduje się
w ich odchodach, również może powodować tę bardzo ciężką chorobę. Czy
my możemy się w jakiś sposób zabezpieczyć i przygotować do tego, żeby
dezynfekować miejsca, w których te gołębie się gromadzą? Nawet jeśli są
nielegalnie dokarmiane, to czy w jakiś sposób można zabezpieczyć
mieszkańców, w tym dzieci korzystające z placu Barnima przed takim
zagrożeniem?
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Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Namieciński
660/XXVI/16 – proszę o przycięcie gałęzi, które rozpościerają się nad byłą drogą
wojewódzką nr 119, która obecnie jest w zarządzie Starostwa Powiatowego.
Wzdłuż tej drogi rosną dosyć duże topole, przy złych warunkach
atmosferycznych, przy burzach, przy dużym wietrze, część tych gałęzi ląduje
na drodze. Ja wiem, że teraz jest okres, że nie można ich przycinać, natomiast
nadejdzie okres jesienny, wiosenny i bardzo proszę, żeby burmistrz złożył taki
wniosek do Starostwa Powiatowego. Ja mówię o odcinku w Gardnie,
natomiast te topole są posadzone na całym odcinku, aż do miejscowości
Wysoka Gryfińska. Mieszkańcy proszą, żeby te gałęzie w przyszłości przyciąć,
bądź też usunąć te topole.
661/XXVI/16 – sołtys miejscowości Drzenin poprosił mnie o złożenie interpelacji, dotyczącej
skrzynki energetycznej, znajdującej się na boisku. Ta skrzynka jest otwarta,
stwarza to niebezpieczeństwo w szczególności dla dzieci, które są ciekawe, co
tam jest. Poprzedni sołtys nie przekazał kluczy panu Edwardowi Wąsielowi,
pan sołtys zgłaszał ten problem do urzędu, na chwilę obecną nie ma żadnego
odzewu. Bardzo proszę, żeby ten temat załatwić, chodzi o bezpieczeństwo
dzieci. W mojej ocenie to jest kwestia wymiany zamka przez Enea.
662/XXVI/16 – w kwietniu składałem interpelację, dostałem odpowiedź od zastępcy
burmistrza Milera, a dotyczyła ona utrzymania czystości wiat przystankowych.
Wynika z niej, że w maju wiaty w całej gminie miały być umyte,
wyczyszczone, pomalowane. Jest sierpień, nie wiem, czy te czynności miały
miejsce na terenie miasta, natomiast na pewno nie miały miejsca na terenie
wsi, jeżdżę przez miejscowości wiejskie i niestety te wiaty są w takim stanie,
w jakim były poprzednio. Ja rozumiem burmistrza, że są sprawy bardzo ważne
dla gminy, natomiast chciałbym, żeby tymi małymi sprawami, jak malowanie
i mycie wiat, się zająć. Bardzo proszę o informację, czy cokolwiek w tej
kwestii było robione.
Radny Piotr Zwoliński
663/XXVI/16 – otrzymałem odpowiedź na moją interpelację dotyczącą przeglądu stanu
chodników na ul. Reymonta, Prusa i Sienkiewicza. Osoby dokonujące
przeglądu stanu technicznego tych ciągów pieszych przyznały mi rację, że te
chodniki są w stanie fatalnym. Jednocześnie informacja była taka, że
w możliwie najszybszym terminie zostaną wykonane te usterki. Mieszkańcy
pytają, kiedy jest ten najbliższy termin? Proszę o podanie miesiąca, roku, kiedy
jest ten najbliższy termin?
664/XXVI/16 – chciałbym wzmóc interpelację radnej De La Torre odnośnie pani
dokarmiającej gołębie, tym razem chodzi o miejsce w pobliżu dyskontu Netto.
Wielu mieszkańców, to nie są pojedyncze przypadki, ale dziesiątki zgłoszeń,
prosi mnie, żebym zwrócił się do burmistrza z prośbą o interwencję. Ptaki te
atakują przechodniów, sytuacja jest już naprawdę niebezpieczna. Proszę
o zajęcie stanowiska w tej sprawie.
Radna Małgorzata Rubczak
665/XXVI/16 – w dniu wczorajszym miałam spotkanie w trakcie dyżuru w Nowym
Czarnowie i w trakcie rozmów z mieszkańcami zgłoszono m.in. potrzebę
rozbudowy świetlicy wiejskiej w tej miejscowości oraz wyrażono deklarację,
że koszty rozbudowy świetlicy zostaną pokryte w całości z funduszu
sołeckiego w kolejnych latach realizacji zadania. Świetlica zlokalizowana jest
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na terenie działki gminnej, na której poza budynkiem świetlicy znajduje się
również plac zabaw dla dzieci. Bezpośrednio nad zamontowanymi tam
urządzeniami zabawowymi, tj. huśtawkami, przebiega linia energetyczna
wysokiego napięcia tj. linia 400 kV Krajnik-Morzyczyn bez zachowania pasa
ochronnego 35 m. W świetle powyższego oraz zgłaszanych przez
mieszkańców potrzeb bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe
pytania: czy obecna lokalizacja placu zabaw nie stwarza zagrożenia dla
zdrowia i życia dzieci korzystających z placu zabaw, a w szczególności
z zamontowanych bezpośrednio pod liniami urządzeń zabawowych? Czy
znane są wyniki pomiaru oddziaływania pola elektromagnetycznego ze strony
linii na teren placu zabaw? Jeżeli tak, to bardzo proszę o udostępnienie
wyników, jeżeli nie, to proszę o skierowanie stosownego zapytania do
właściciela linii, tj. Polskich Linii Elektroenergetycznych. Czy możliwa jest
rozbudowa linii w obecnej lokalizacji, a jeżeli tak, to możliwe jest rozbicie
poszczególnych etapów prac na kolejne lata, tak, aby koszty inwestycji mogły
być pokryte z funduszu sołeckiego etapami, zgodnie z zaplanowanym
harmonogramem wykonania prac?
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk
666/XXVI/16 – w związku z interpelacją złożoną przez pana radnego Gugę, chciałabym
prosić, aby burmistrz odpowiadając na interpelację dotyczącą przeciekającego
dachu w świetlicy w Sobieradzu, zechciał posiłkować się protokołem kontroli
komisji
doraźnej,
w
której
pracowałam
również
z
panem
wiceprzewodniczącym Tomaszem Namiecińskim. W tym protokole
wskazywaliśmy na to, że w ramach szeregu remontów, które były
wykonywane w tej świetlicy na kwotę, jak dobrze pamiętam, blisko 500.000
zł, również komisja wskazywała wtedy na fatalnie wykonany remont pokrycia
dachowego. Myślę, że gdyby wtedy była reakcja byłego burmistrza, gdyby
został wspomożony głosami swoich radnych, zasiadających wtedy w radzie
i gdyby zechcieli poważnie potraktować prace komisji, a nie wyśmiewać, że te
osoby są nieprzygotowane do tego, żeby przeprowadzić tę kontrolę, gdyby
chcieli solidnie przyjrzeć się wykonanej pracy, to myślę, że wtedy w ramach
gwarancji wykonawca mógłby tę sprawę załatwić i dzisiaj nie mielibyśmy tego
problemu. Dlatego bardzo proszę jeszcze raz o zajrzenie w protokół komisji
doraźnej, jest tam wszystko jasno, czytelnie pokazane, myślę, że posłuży to do
odpowiedzi dla pana radnego.
Wiceprzewodniczący Rady Zdzisław Kmieciak
667/XXVI/16 – mieszkańcy Nowych Brynek zwracają się z prośbą o radykalne przycięcie
drzewa, topoli przy drodze krajowej, naprzeciwko posesji 14 i 16 w Nowych
Brynkach. To jest potężne drzewo i przy dużych wiatrach stwarza zagrożenie
dla mieszkańców, jak i przejeżdżających samochodów.
668/XXVI/16 – mieszkańcy Nowych Brynek skarżą się, że mają zbyt zakamienioną wodę.
Chciałbym zwrócić uwagę służb, żeby się tym zajęły.
669/XXVI/16 – chciałbym podziękować władzom Gryfina za podjęcie decyzji o modernizacji
boiska szkolnego w Żabnicy. Dzieci, młodzież i mieszkańcy długo oczekiwali
na to boisko, bo to jedyna szkoła, która nie miała takiego boiska. Ta decyzja
została podjęta, z tego miejsca w imieniu własnym - sam zabiegałem o to,
w imieniu mieszkańców i dzieci dziękuję.
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Radny Leszek Jaremczuk
670/XXVI/16 – w sprawozdaniu Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP
są wskazane potrzeby OSP i jedną z największych obecnie potrzeb jednostek
OSP w gminie Gryfino jest przeprowadzenie remontu bądź budowa remizy
strażackiej OSP Wełtyń. Remiza OSP jest w katastrofalnym stanie, strażacy
przebierają się w szatni wypełnionej spalinami samochodów, pomieszczenia
remizy są zawilgocone, przeprowadzone inspekcje gotowości bojowej z PSP
wykazują natychmiastową potrzebę podniesienia standardów pracy strażaków
ochotników. Zakupywany sprzęt i umundurowanie ulega zepsuciu z powodu
niskiej temperatury i wilgotności. Myślę, że strażacy OSP Wełtyń godnie
reprezentują gminę Gryfino. W ubiegłym roku w międzygminnych zawodach
strażackich w Baniach i w tym roku w Widuchowej zajęli pierwsze miejsca.
W ubiegłym roku w zawodach powiatowych w Gryfinie zajęli trzecie miejsce.
Proszę urząd o pomoc przy remoncie bądź budowie remizy strażackiej.
Radna Małgorzata Wisińska
671/XXVI/16 – chciałabym wspomóc radnego Namiecińskiego i powiedzieć, że faktycznie,
powiat w ogóle o swoje drogi na terenie gminy Gryfino nie dba. Pobocza nie
powycinane, gałęzie nie poprzycinane, stwarza to takie możliwości,
że miejscami drogi stają się drogami jednokierunkowymi. Ja składałam kilka
interpelacji w sprawie dróg, szczególnie w moim terenie, ale nie otrzymałam
z powiatu żadnej odpowiedzi. Może burmistrz wspomógł nasze działania
dotyczące drzew, które są niebezpieczne przy wietrznej pogodzie.
Przewodnicząca ogłosiła 10-minutową przerwę w obradach.
Po przerwie przewodnicząca wznowiła obrady.
Ad. IV. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej – DRUK NR 1/XXVI.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji do sprawozdania.
Stanowiska komisji stanowią załącznik nr 8 do protokołu.
Radni nie zgłosili uwag i wniosków do sprawozdania.
Ad. V. Sprawozdanie z działalności gminy w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej OSP – DRUK NR 2/XXVI.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji do sprawozdania.
Stanowiska komisji stanowią załącznik nr 8 do protokołu.
Radni nie zgłosili uwag i wniosków do sprawozdania.
Ad. VI. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu
bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży nieruchomości lokalowej – DRUK NR 3/XXVI.
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji do projektu uchwały.
Stanowiska komisji stanowią załącznik nr 8 do protokołu.
Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję, nikt z radnych nie zabrał w niej głosu.
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Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży
nieruchomości lokalowej – DRUK NR 3/XXVI.
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 19 radnych
w głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało
8 radnych, przy 5 głosach przeciwnych i 6 głosach wstrzymujących się.
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że uchwała została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 10.
UCHWAŁA NR XXVI/230/16 stanowi załącznik nr 11.
Ad. VII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego, położonego w Gryfinie
przy ul. Szczecińskiej nr 2 – DRUK NR 4/XXVI.
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji do projektu uchwały.
Stanowiska komisji stanowią załącznik nr 8 do protokołu.
Przewodnicząca Rady 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. Szczecińskiej nr 2 – DRUK NR 4/XXVI.
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 19 radnych
w głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało
19 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że uchwała została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 12.
UCHWAŁA NR XXVI/231/16 stanowi załącznik nr 13.
Ad. VIII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze
bezprzetargowej części nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie
ewidencyjnym Parsówek – DRUK NR 5/XXVI.
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji do projektu uchwały.
Stanowiska komisji stanowią załącznik nr 8 do protokołu.
Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję, nikt z radnych nie zabrał w niej głosu.
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej części nieruchomości gruntowych,
położonych w obrębie ewidencyjnym Parsówek – DRUK NR 5/XXVI.
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 19 radnych
w głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało
18 radnych, przy 1 głosie wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było.
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że uchwała została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 14.
UCHWAŁA NR XXVI/232/16 stanowi załącznik nr 15.
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Ad. IX. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia i nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu
w Gryfinie – DRUK NR 6/XXVI.
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji do projektu uchwały.
Stanowiska komisji stanowią załącznik nr 8 do protokołu.
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk - Komisja Rewizyjna wnioskuje o dopisanie
w § 13. ust.1 pkt 8) „Rodzic samotnie wychowujący kandydata, pracujący lub uczący się
w systemie dziennym”.
Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński – co do zasady wniosek
jest jak najbardziej szlachetny, natomiast jesteśmy też w obowiązku powiedzieć dlaczego nie
rekomendujemy przyjęcia tego wniosku mimo wszystko. Praktyka jest taka, że w procesach
rekrutacji do naszych placówek oświatowych, a niedługo będzie to dotyczyło również
placówki opiekuńczej, często kryterium naboru jest potencjalna samotność rodziców. Nie jest
łatwo o tym mówić, bo są to rzeczy stosunkowo delikatne, ale bardzo często zarówno
burmistrz, jak i jego zastępcy mamy do czynienia z pretensjami mieszkańców, którzy jasno
nam deklarują, że z kolei zadeklarowana przez obywatela samotność w wychowywaniu dzieci
jest wyłącznie deklaratywna dlatego, że nie rozumiemy przez to wyłącznie związków
formalnych, ale także związki nieformalne i pozostawanie we wspólnym gospodarstwie
domowym. Poniekąd jest też tak, że ten system, który stworzył ustawodawca tworząc
podstawowe kryteria ustawowe pewnie nie miał takiej intencji, bo trudno to nawet założyć,
ale praktyka niestety jest taka, że bardzo często mamy do czynienia ze związkami
nieformalnymi osób, które pozostają ze sobą we wspólnym gospodarstwie domowym, często
osiągają też bardzo wysokie dochody z różnych źródeł, choć formalnie nie wchodzą one do
gospodarstwa domowego, często też ze sobą zamieszkują, a mimo to jedna z tych osób
deklaruje, że jest osobą samotną. Gdyby to były incydenty, to oczywiście uwzględnilibyśmy
to oczekiwanie państwa, niestety to jest bardzo poważny i realny problem. Nie chcemy zatem
tworzyć kolejnych podstaw do tego, żeby pewne fikcje, które występują stawały się
handicapem dla części obywateli, bo proszę zwrócić uwagę, że w dzisiejszym systemie
w zdecydowanie lepszej sytuacji jest osoba, która deklaruje, że jest samotna, a faktycznie
pozostaje w nieformalnym związku, a rodzice, którzy zawarli związek małżeński oboje
pracują, są w sytuacji gorszej. To nie jest dobre rozwiązanie, bo np. żłobek, czy przedszkole
jest poniekąd też swoistym wsparciem dla rodziców, którzy podejmują zatrudnienie,
w szczególności mam tu na myśli żłobek w tym wczesnym okresie rozwoju dziecka, dlatego
te kryteria muszą być przez gminę bardzo starannie rozważone i my podejmując, mam taką
nadzieję za chwilę uchwałę o wysokości opłaty, czy o nadaniu statutu bierzemy na siebie
bardzo duży obowiązek dokładania do istnienia żłobka publicznego miejskiego i to jest
świadome działanie dlatego, że rodzice realnie podejmują pracę, są naszymi podatnikami i to
wsparcie ze strony gminy jest jak najbardziej niezbędne. W odpowiedzialności podejmujmy
decyzje i reagujmy na procesy, które obiektywnie zauważamy. On nie jest wymierzony w
kogokolwiek, a pan burmistrz nie tylko potrafi, ale często potrafi bardzo dobrze, nie tylko
może, ale potrafi zdiagnozować bardzo dobrze faktyczną samotność rodzica, jego obiektywne
problemy i ma prawo też do innych decyzji.
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn - szanowni państwo, chodzi o to,
abyśmy nie wprowadzali do przepisów gminnych elementów, które nie dają się
zweryfikować. Niestety tak się dzieje, że co raz częściej ludzie uznają, że węzeł małżeński nie
jest konieczny do życia i żyją w wolnych związkach i często deklarują prowadzenie
gospodarstwa indywidualnie i potem osoby, które są w formalnych związkach podnoszą, że
sąsiadka przecież żyje z tym i z tym, a złożyła deklarację, w której wykazuje, że jest samotną
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matką. Opowiada mi urzędnik anegdotę, że dzwoniła pani, czy komisja dzwoniła, żeby
zweryfikować sprawę i pani powiedziała – dobrze, ale muszę za chwilę zapytać męża,
a w podaniu było napisane, że jest samotna. Nie da się tego zweryfikować i oczywiście
musimy starać się o to, szanowni państwo w Gryfinie już występuje deficyt ludzi do pracy,
wiele firm sygnalizuje takie problemy, w żłobku nowo budowanym myślę, że około 200-250
rodziców dzięki temu, że będzie mogło oddać swoje pociechy do żłobka będzie mogło
również pracować i znaleźć zatrudnienie i proszę o to, aby wszyscy mieli równe możliwości
dostępu, bo niestety nie jesteśmy w stanie zweryfikować sytuacji takiej, czy osoba faktycznie
samotnie wychowuje dziecko, czy żyje w wolnym związku i tylko napisała, że samotnie
wychowuje dziecko. Nie mamy prawa wejścia do domu, nie mamy prawa prowadzenia
dochodzeń, z resztą to nie o to chodzi. Staralibyśmy się, aby wszyscy znaleźli możliwość
oddania dzieci do instytucji przedszkolnych i żłobkowych i to jest również dla nas priorytet,
żeby po zakończeniu budowy obecnie budowanego żłobka podjąć staranie, jeśli będzie taka
potrzeba o przystąpieniu do kolejnych inwestycji, ponieważ jak sami państwo wiecie
możliwości podjęcia pracy wiążą się z możliwością oddania dziecka do żłobka, przedszkola,
a opłaty na wolnym rynku są zdecydowanie większe i trudno też znaleźć opiekunkę. Czyli z
takich względów nie ma możliwości weryfikacji złożenia określonego oświadczenia, nie ma
procedury, która umożliwi sprawdzenie. Nie chcielibyśmy takiego zapisu, bo ten zapis będzie
obligował nas do tego, aby w sytuacji złożenia wniosku przez osobę, która napisze – jestem
samotną matką, jestem samotnym ojcem, brak możliwości sprawdzenia i zweryfikowania
tego oświadczenia.
Radny Rafał Guga – panie burmistrzu, rozumiem doskonale pana argumentację, ona jest
logiczna, słuszna, jak pokazuje praktyka z wielu poprzednich lat faktycznie zdarzały się tutaj
nadużycia, ale równocześnie rozumiem argumentację pani radnej Wisińskiej, która bodajże
jest autorem tej poprawki. Poprawka jest konkretna – rodzic samotnie wychowujący dziecko,
żebyśmy nie wylali dziecka z kąpielą, ponieważ faktycznie jeżeli się zdarza, że jest rodzic,
który faktycznie wychowuje samotnie dziecko, a tacy rodzice się zdarzają, jego sytuacja jest
już bardzo skomplikowana – z podjęciem pracy, z opieką, z dodatkowymi kosztami, jeżeli
chodzi o szukanie opiekunek, itd. Moja kilkuletnia praktyka zawodowa wskazuje, że można
podjąć pewne działania, które pomogą sprawdzić fakt samotności w wychowywaniu dziecka.
Są to przede wszystkim postanowienia sądu o pozbawieniu rodzicielstwa jednego z rodziców,
są możliwości Ośrodka Pomocy Społecznej do przeprowadzenia wywiadu nie tylko
w rodzinie, ale także w otoczeniu. Nie chciałbym, żeby doszło do sytuacji, że faktycznie
zdarzy się osoba, która będzie w stu procentach poszkodowana przez to, że samotnie
wychowuje dziecko, a nie ma preferencji w przyjmowaniu do żłobka. Jest to trudny problem,
przyjmując argumentacje pana burmistrza sam się zastanawiam bardzo głęboko, jakby można
było to ugryźć, ale apeluję też o to, żebyśmy zadbali o takie przypadki.
Radna Małgorzata Wisińska – panie burmistrzu, myślę że faktycznie nie mamy możliwości
wejścia do domu, jak mówił burmistrz Nikitiński, nie mamy możliwości zaglądania ludziom
po kątach, ale mamy możliwość przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, na którym
przecież możemy się oprzeć i jeżeli sąsiad twierdzi, że faktycznie tam zamieszkuje z tą panią
rok czy dwa ten sam mężczyzna, to w tym momencie traciłaby ta matka swoje przywileje.
Faktycznie są rodzice, którzy są rodzicami samotnymi, samotnie wychowują dzieci, chodzi
o dodatkowe punkty przy kryteriach naboru, takich parę punktów tym rodzicom by się
należało.
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn - z dobroci serca chcecie
sparaliżować możliwość pracy gminy. Widzę pewien brak doświadczenia w możliwościach
zweryfikowania różnego rodzaju wniosków. Proszę sobie wyobrazić, że terminy do składania
wniosków są określone i wyobrazić sobie różnego rodzaju możliwości teoretyczne, że
wpływa określona liczba wniosków samotnych rodziców i wyobraźcie sobie, że gmina będzie
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wysyłać kontrole i będzie przesłuchiwać sąsiadów, a sąsiad powie - co pani tu przychodzi
i mnie wypytuje. Nie prowadźmy do takiej sytuacji, żebyśmy się zamienili w nadzorcę,
szpiega i w osobę, która zamiast zajmować się istotnymi sprawami związanymi z opieką
społeczną będzie śledzić mieszkańców Gryfina i odbierać oświadczenia. Komisja opiniuje
konkretne sytuacje i można sobie wyobrazić, że sto samotnych rodziców składa wnioski
o przydział do przedszkola i też niektórzy z nich nie dostaną i sto małżeństw i też nie wszyscy
dostaną. Nie wprowadzajmy z dobroci serca, bo ja rozumiem, że jest taka podbudowa do tego
wniosku, że samotna mama, która chce podjąć pracę będzie mogła oddać dziecko do
przedszkola, ale proszę państwa, nie da się tego zweryfikować i to, o co prosicie - aby
wprowadzić instytucje kontrolne, naprawdę z punktu widzenia społecznego nie ma sensu
i jest niewykonalne. Nie wprowadzajmy przepisów, które nie poddają się weryfikacji i co
więcej, budują niezadowolenie u osób, które zostaną takimi dochodzeniami, śledztwami, bo
my możemy wprowadzić zapisu, że oświadczenie składane jest pod rygorem
odpowiedzialności karnej i będziemy potem prowadzić rodziców, którzy się ubiegają, a są
w związku nieformalnym do sądu o złożenie fałszywego oświadczenia? Proszę was, abyście
nie budowali systemu prawnego, który nie przyniesie spodziewanego efektu. Czy chcecie
doprowadzić do takich zdarzeń, że niektórzy będą brać fikcyjne separacje, albo meldować się
u rodziców? Sposobów na obejście tego systemu jest tak dużo, że ja nie będę tego
podpowiadał, tylko to jest wszystko nieweryfikowalne. System powinien być prosty,
czytelny, zespoły pracują potem nad wnioskami. Musimy zmierzać do stanu, który zwiększy
zatrudnienie w gminie Gryfino, napełni gryfinianom kieszenie, da możliwość oddania dzieci
do żłobków do przedszkoli, gmina Gryfino musi się w to zaangażować. Jeśli obywatele będą
zamożni, to też będą mogły być realnie płacone koszty związane z pobytem w żłobku,
odpowiadające wartości świadczenia, jakie przekazujemy, ale do tego jest jeszcze długa droga
i wniosek o to, aby wprowadzić taki przepis, a potem go weryfikować tymi poddawanymi
pomysłami ad hoc, on się nie da zrealizować i proszę wysoką radę o to, aby umożliwiła
urzędowi pracę, a nie śledzenie i podglądanie gryfińskich obywateli.
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński – ja w całej rozciągłości
z tym się zgadzam, prawo musi być egzekwowane. Chciałbym też wyposażyć państwa w taką
wiedzę, że prosiliśmy dyrektorów przy naborach do przedszkoli w tym roku o weryfikację
niektórych podań, które budziły szczególne wątpliwości. Praktyka jest taka, owszem możemy
pójść na wywiad środowiskowy, natomiast informacje zdobywane od tzw. otoczenia lub też
środowiska najbliższego, sąsiadów nie przyniosą żadnego rezultatu i najczęściej kończą się
niczym, natomiast przychodzi mama, która mówi – tak, jestem w nieformalnym związku, ale
uczciwie deklaruję, że jestem w tym związku i przez to dostaję po głowie. Czy to tak powinno
być? Oczywiście są też takie sytuacje, że są samotni rodzice, ale samotni rodzice w gminie
Gryfino nie są pozostawieni sami sobie. Na koniec informacja bardzo dobra – z danych
demograficznych, które mamy, nie zabraknie miejsc w przedszkolach na tę chwilę, a pan
burmistrz w swojej wypowiedzi przed chwilą i przy realnych potrzebach, które się pojawią
w Gryfinie – po zapełnieniu strefy i po uruchomieniu fabryki we Flieglu i za chwilę po
uruchomieniu fabryki Parkera wymusi na nas kolejne usługi społeczne i to jest dla nas też
oczywiste. Musimy się do tego przygotowywać rozsądnie, planować i harmonijnie rozwijać te
dwie sfery, ale w oparciu o rachunek ekonomiczny i o prawo, które będzie możliwe do
zrealizowania.
Radny Zenon Trzepacz – panowie burmistrzowie część swoich argumentów powiedzieli
wcześniej, ja natomiast chcę zwrócić uwagę na to, że my z budżetu dokładamy każdemu
mieszkańcowi, który będzie miał dziecko w żłobku pieniądze. Ja zadałem pytanie swego
czasu panu naczelnikowi, czy są przywożone dzieci ze wsi do żłobka. Co prawda nie
otrzymałem tej odpowiedzi, ale prawdopodobnie nie. Chciałem na to zwrócić uwagę, że
żłobka nigdy na wsi nie było i nikt nie planuje, żeby ten żłobek powstał, ale to jest kosztem
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w jakiś sposób mieszkańców wsi. Mieszkańcy wsi dokładają się do tego, żeby ludziom
w mieście żyło się lepiej, a na wsi też są małe dzieci i mieszkańcy sobie radzą. Są samotne
mamy, samotni ojcowie, którzy wychowują dzieci i dawanie takich dodatkowych zwolnień,
przypomnę, że jesteśmy członkami komisji mieszkaniowej, wgłębiając się w pracy naszej
komisji w sprawy i niektóre działania, jakie wykorzystują mieszkańcy naszej gminy
przyprawiają one o ból głowy, więc proponuję, żeby ten zapis odrzucić, ponieważ tak jak
mówili panowie burmistrzowie – on więcej zrobi zła, jak dobrego.
Radny Rafał Guga – trochę odbiegliśmy od tematu, natomiast panie burmistrzu cały czas
będę jednak apelował o to, żebyśmy nie stracili takiej trudnej sytuacji życiowej jak właśnie
samotny rodzic, czy to mama, czy tata, bo i takie sytuacje się zdarzają, ja też znam takie
przypadki. Właściwie macie panowie rację, radny Marcin Para gdzieś powiedział, że trzeba
się liczyć z pewną inwencją twórczą niektórych rodziców, którzy są w stanie właśnie gdzieś
wykorzystywać takie zapisy, natomiast prawdę mówiąc punkt 7) oboje rodzice kandydata
pracują lub uczą się w systemie dziennym, też już kiedyś były takie informacje, że rodzice
potrafili załatwiać zaświadczenia. Mam nadzieję, że jakoś to sprawdzano, weryfikowano,
więc sądzę, że to też dałoby się zweryfikować. Ja nie będę toczył jakiejś batalii, tylko
chciałbym, żebyśmy jednak zwrócili uwagę, bo jest to wyjątkowa sytuacja dla każdego
rodzica, jeżeli faktycznie sam wychowuje dziecko.
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie wniosek Komisji
Rewizyjnej o dopisanie w § 13. ust.1 pkt 8) „Rodzic samotnie wychowujący kandydata,
pracujący lub uczący się w systemie dziennym”.
Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem ww. wniosku.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 19 radnych
w głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 2 radnych, przy
11 głosach przeciwnych i 6 głosach wstrzymujących się.
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że wniosek upadł.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 16.
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie
utworzenia i nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu w Gryfinie – DRUK NR 6/XXVI.
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 19 radnych
w głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało
18 radnych, przy 1 głosie wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było.
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że uchwała została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 17.
UCHWAŁA NR XXVI/233/16 stanowi załącznik nr 18.
Ad. X. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami
dziecięcymi oraz opiekunami dziennymi w zakresie warunków i jakości świadczonej
opieki nad dziećmi do lat 3 – DRUK NR 7/XXVI.
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji do projektu uchwały.
Stanowiska komisji stanowią załącznik nr 8 do protokołu.
Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał w niej głosu.
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie
przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz opiekunami dziennymi
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w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3 – DRUK
NR 7/XXVI.
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 19 radnych
w głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało
19 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że uchwała została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 19.
UCHWAŁA NR XXVI/234/16 stanowi załącznik nr 20.
Ad. XI. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka
i częściowych zwolnień z tych opłat oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka
w żłobku utworzonym przez Gminę Gryfino – DRUK NR 8/XXVI.
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji do projektu uchwały.
Stanowiska komisji stanowią załącznik nr 8 do protokołu.
Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.
Radny Rafał Guga – panie burmistrzu, na komisji też zadawałem to pytanie – dlaczego
w tym roku przewidziana jest tak duża podwyżka, z 12 procent minimalnego wynagrodzenia
za pracę do 20 procent minimalnego wynagrodzenia za pracę? W uzasadnieniu mamy
napisane, że jest to wzrost z 222 zł do 370 zł opłaty stałej. Jeżeli do tego doliczymy jeszcze
stawkę żywieniową, to przy złożeniu dokonywania opłaty za 21 dni w miesiącu za
wyżywienie oraz opłaty stałej, rodzice poniosą koszt w wysokości 517 zł. Jest to bardzo
znacząca podwyżka w porównaniu z tym co było do teraz, do momentu tej uchwały. Proszę
powiedzieć, bo ja nie uzyskałem takiej odpowiedzi na komisji – jakie jest uzasadnienie takiej
dużej podwyżki?
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński – panie radny, moja
wypowiedź będzie bardzo długa, ale będzie miała też wstęp, który pan już zna i zawiera się
w trzech zdaniach. Dobrobyt bierze się z pracy. Nie ma darmowych obiadów. Rząd nie ma
żadnych swoich własnych pieniędzy. Nie ma żadnej podwyżki co do zasady dlatego, że nie
ma Żłobka Miejskiego w Gryfinie. Żłobek Miejski w Gryfinie dopiero powstanie i w związku
z tym korygujemy to, co do tej pory było w oddziałach żłobkowych, a wyśmienicie wszyscy
wiemy, że to nie to samo, nie ten standard i że w żłobku miejskim będą także dzieci
praktycznie od urodzenia. Ja się z panem zgadzam, że ta regulacja zmieniająca stawkę jest
niewłaściwa, ona powinna być wyższa dlatego, że całość kosztów ponoszonych na Żłobek
Miejski w Gryfinie to jest wysiłek samorządu i uważam, że opłata za żłobek powinna być co
do zasady wyższa, ale po dyskusji w kierownictwie gminy doszliśmy do przekonania, że
procesy nabywania pracy, podnoszenia płac, które już obserwujemy na terenie gminy dzięki
działaniom, które podjęli panowie burmistrzowie, nowym fabrykom, które powstają, nowym
miejscom pracy będą powodowały, że mieszkańcy będą się bogacili. To nie stanie się z dnia
na dzień, stanie się za rozsądny czas i do rozmowy o opłatach za żłobek będziemy też wracali.
Usługa na wolnym rynku za opiekę 10-godzinną przez 5 dni w tygodniu, sprawdzaliśmy to,
waha się od 700-1.200 zł, a bywają przypadki zdecydowanie wyższe. Oczywiście my
wspólnie, państwo jako radni, pan burmistrz ze swoim zespołem mamy obowiązek patrzeć na
całość spraw i proszę nam wierzyć, że analizy, które w tej chwili prowadzimy wskazują, że
realne bezrobocie już w tej chwili na terenie miasta wynosi 0, a zaczynamy mieć problem
z deficytem pracowników i ten problem będzie się też w znaczący sposób pogłębiał, ale może
zostać odwrócony. Jeśli stworzymy dobre warunki, uczynimy Gryfino miejscem przyjaznym,
a dokładamy wszelkiej staranności, żeby tak było, w naszym przekonaniu ludzie zaczną się
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w gminie Gryfino na nowo osiedlać. Nie stanie się to od razu, to jest pewne, ale chyba nie
przekroczę swoich uprawnień jeśli powiem, że byłem świadkiem takiej rozmowy pana
burmistrza z jednym z przedsiębiorców, który miał do pana burmistrza pretensje, że musi
podnosić wynagrodzenia w swojej firmie. To była jedna z najmilszych rozmów, której się
ostatnio przysłuchiwałem, to były realne pretensje do burmistrza, że przez działania, które
podjął pracownicy w firmie, o której rozmawialiśmy będą więcej zarabiali. Niezwykle mnie
to cieszy, że ludzie w Gryfinie dzięki działaniom, które podjęliśmy będą zarabiali więcej.
Proszę zwrócić uwagę, że standard, który chcemy zapewnić w Żłobku Miejskim, przy całym
szacunku dla pracy, którą wykonują przedszkola w oddziałach żłobkowych będzie jednak
niewspółmiernie inny. Proszę też mieć na względzie, że będziemy mieli tam dzieci, tak
naprawdę będziemy mieli tam niemowlęta i nie muszę też państwu tłumaczyć, że kwestia
higieny, kwestia pewnych standardów musi być systematycznie podnoszona, a to będzie także
kosztowało. Ważyliśmy racje, wiemy, że ta opłata będzie powodowała, że część pieniędzy
będziemy musieli co roku dopłacać z budżetu, ale uważamy, że tak powinniśmy robić i już
dzisiaj przeprowadzamy analizy w zakresie rozwoju innych usług społecznych. Nie chcemy
się zamknąć na żłobek, nie chcemy powiedzieć, że żłobek to jest nasze ostatnie dokonanie
w ogóle w sferze społecznej, ale procesy musimy obserwować spójnie, czyli jeśli mamy
pewną informację, że w strefie pojawia się Zalando, który w pierwszej fazie zatrudni 1.000
pracowników, proces trzeba obserwować przed momentem rekrutacji, sprawdzać ile to będzie
oznaczało pracy dla samych gryfinian, czy będzie zjawisko osiedlania się na terenie gminy,
czy my przypadkiem za chwilę nie będziemy musieli rozpocząć na nowo dyskusji o tym, że
trzeba będzie zmieniać plany miejscowe przynajmniej w pewnym zakresie, żeby znaleźć
dodatkowe miejsca na budownictwo wielolokalowe. To są sprawy, o których będziemy
musieli za chwilę zacząć bardzo poważnie ze sobą rozmawiać. Żłobek jest tej gminie
niezbędny, ale musi być prowadzony odpowiedzialnie i z myślą o tym, że to nie jest nasze
ostatnie słowo. Czekają nas inne wyzwania. Ja bardzo dziękuję wszystkim radnym, którzy
przed laty zdecydowali się na to, żeby zachować tę nieruchomość w rezerwie i za to, że
dzisiaj możemy realizować to zadanie. Państwo nie wiecie, ponieważ my się na co dzień
z tym stykamy, więc może w skali takiej jak my o tym nie wiecie, jak ludzie bardzo się cieszą
z tej inwestycji, jak bardzo na nią czekają, jak zabiegają, żeby nawet przyspieszyć jej oddanie.
Liczymy na współpracę w tym zakresie. Oczywiście zaczynając swoją wypowiedź od tych
trzech zdań trzeba podsumować – budżet do funkcjonowania żłobka corocznie dołoży
pieniądze, ale to muszą być rozsądne pieniądze, a ciężary muszą być rozłożone pomiędzy
rodziców i pomiędzy wszystkich pracodawców i podatników. Liczymy na to i podejmiemy
takie rozmowy, bo padały też takie deklaracje, że w zakresie funkcjonowania żłobka, a być
może nawet w przyszłości przedszkoli przyzakładowych przedsiębiorcy będą też się do tego
procesu włączali. Zachęcamy państwa żebyśmy wspólnie tak o tym problemie myśleli. Te
pieniądze, które teoretycznie musielibyśmy w większej liczbie przekazać na funkcjonowanie
żłobka w naturalny sposób nie byłyby wydane na inne potrzeby, które w gminie Gryfino są
definiowane, stąd jestem bardzo niezadowolony z rekomendacji przygotowanej przez mój
wydział i powinni tak naprawdę dostać ode mnie burę, ale rozumiem argumenty, które sami
przedłożyli i argumentację też kierownictwa gminy, że podzielimy się tymi kosztami
racjonalnie, uczciwie, stąd z niepokojem serca, ale jednak rekomenduję utrzymanie tych
horrendalnie niskich stawek.
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn – panie Rafale, my staramy się
myśleć w zarządzaniu i kierować się przesłanką dobra całej wspólnoty. Obserwuję w różnych
sprawach, w których pan zgłasza nadmierną chęć wydawania publicznych pieniędzy,
a z drugiej strony jak rozmawialiśmy z panem np. o dotacjach dla obiadów nauczycielskich,
gdzie często kupuje się obiady dla całych rodzin, to pan mówił, że to prawo trzeba zachować,
bo nam się to prawo należy. Panie Rafale, naprawdę proszę pana, żeby pan starał się z nami
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współpracować, a nie tylko podnosił kwestie, bo to ładnie wygląda, jestem za tanim
przedszkolem, czy żłobkiem dla wszystkich. My też jesteśmy, tylko trzeba uwzględnić
sytuację finansów gminy Gryfino i boju, jaki stoczyliśmy z panem w wielu aspektach, które
restrukturyzowały wydatki finansowe gminy Gryfino. Bez tej reformy, za którą radzie
dziękuję nie byłoby takich możliwości. Nie byłoby żłobka, nie byłoby Domu Wigor, nie
byłoby innych zaległości, które są. Naprawiamy kwestie związane z zaniedbaniami w szkole
co do systemów pożarowych, co do bezpieczeństwa dzieci. Trzeba niedługo przystąpić do
remontu Pałacyku pod Lwami. Nie da się dotować wszystkiego, po prostu nie ma na to
sposobu i proszę pana, żeby w pana działalności brał pan to również pod uwagę i kierował się
przesłankami, które służą społeczeństwu, a nie tylko zwykłymi oświadczeniami - słuchajcie,
to nam się należy, to wam się należy, gmina wam dopłaci. Gmina to jest wspólnota
wszystkich mieszkańców i utrzymuje się wyłącznie z danin od mieszkańców. Nie jesteśmy
fabryką, niczego nie produkujemy.
Radna Ewa De La Torre – chciałabym prosić panów burmistrzów tylko o uzupełnienie
informacji, ponieważ chciałabym się dowiedzieć, czy wśród dziewięciu gmin powiatu
gryfińskiego nasza gmina jest jedyną, która buduje nowy żłobek. Nie pytam o istniejące grupy
żłobkowe przy przedszkolach w innych gminach, tylko, czy w innych gminach istnieje
żłobek, czy też ten nasz w odrodzonym samorządzie będzie pierwszy, nowy?
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński – pani przewodnicząca,
z wiedzy, która posiadamy, Żłobek Miejski w Gryfinie, który budujemy będzie jedynym
w rozumieniu takiej placówki, jaką on będzie po wybudowaniu. Jesteśmy bodajże piątą gminą
w skali kraju, która odważyła się w tak krótkim czasie, jeżeli chodzi o pieniądze
ministerialne, które nam zostaną przekazane i wielkość tej dotacji zdecydowaliśmy się
i podjęliśmy pewne ryzyko. My je podjęliśmy wspólnie – państwo i my, bo wiecie państwo,
że proces inwestycyjny tak naprawdę zamknie się w dziesięciu miesiącach. To jest jedyna
placówka tego rodzaju, która będzie funkcjonowała nie tylko na terenie powiatu, zaryzykuję
nawet tezę, że w tym standardzie, w którym będzie funkcjonowała będzie unikatową
placówką na terenie całego województwa, a może poszedłbym także za daleko, więc powiem,
że będzie jedną z kilkunastu, które w tym standardzie będą funkcjonowały na terenie kraju.
Chciałbym, jeszcze do tego, co powiedział pan burmistrz i cieszę się, że pan burmistrz to
podkreślił powiedzieć o jeszcze jednym ważnym aspekcie. Myślimy w gminie Gryfino
o usługach społecznych kompleksowo, całościowo i wiemy, których elementów nam brakuje.
Żłobek jest tym bardzo ważnym elementem, bo daje rodzicom możliwość systematycznego
zarobkowania, dobrej podstawy materialnej, rozwoju rodziny. Brakuje nam innych
elementów, na które powiedzmy sobie uczciwie także będziemy potrzebowali pieniędzy. To
jest środowiskowy dom samopomocy, na który mamy zgodę od wojewody i który będziemy
chcieli uruchomić w Gryfinie, to jest program przeznaczony dla osób z problemami
psychicznymi i ich alienacją w społeczeństwie. To jest program wysoce dotowany, bo inaczej
niż w Seniorze-Wigorze, tam kwota przeznaczona przez państwo na aktywizację tych osób
jest relatywnie wysoka, ale także będzie wymagała wkładu samorządu i jesteśmy wreszcie
wspólnie z powiatem gryfińskim w procesie tworzenia zakładu aktywności zawodowej. My
dopiero wtedy, kiedy te instytucje zaczną funkcjonować i będą bezpieczne finansowo
będziemy mogli powiedzieć, że Gryfino, a nawet powiat gryfiński jest miejscem, w którym
zakres usług społecznych jest harmonijny, ale my mówimy tez jednocześnie, że na ten system
złożyć się muszą: sami beneficjenci tego systemu i podatnicy w proporcjach, na których stać
obie strony, nie jednokierunkowo. Nie udźwigniemy wszystkiego samodzielnie, jako
samorząd, musimy o tym mówić otwarcie, uczciwie i tak jak było w Wigorze, państwo
wiecie, że są wprowadzone umiarkowane opłaty, bo one nie są wysokie, ale dopełniają
w jakimś zakresie budżet Wigora. Udało nam się teraz uzyskać akceptację Urzędu
Wojewódzkiego dla dotacji dla każdego uczestnika, tym niemniej zacząłem od trzech zdań.
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Rząd nie ma żadnych pieniędzy. Dobrobyt bierze się z pracy. Nie ma darmowych obiadów, za
wszystkie ktoś musi zapłacić i tą dewizą kierujmy się przy rozwoju naszego miasta, ale róbmy
to harmonijnie. Gospodarczo sami państwo zauważacie, że miasto się zmienia, a za chwilę
i my to też wiemy i dlatego też opłata w żłobku, nie jestem z niej do końca zadowolony, choć
może to jest niepopularne, trzeba patrzeć na sprawy łącznie, rząd zapowiedział też, że płaca
minimalna w przyszłości wzrośnie. Nasze koszty pracownicze, nie będziemy o tym mówili
bardzo głośno, ale są także przedmiotem naszej analizy, bo presja płacowa nastąpi nie tylko
w sektorze prywatnym, presja płacowa wystąpi we wszystkich sektorach i my sobie z tego
zdajemy sprawę. Trzeba się na to systematycznie przygotowywać, a więc podejmować też
odpowiedzialne decyzje we wszystkich aspektach naszej aktywności.
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn – szanowni państwo, ten deficyt
pracowników na terenie gminy Gryfino jest rzeczą dotykająca największych przedsiębiorców.
Po kilkudziesięciu obywateli Ukrainy pracuje już u naszych największych przedsiębiorców.
Państwo polskie musi zmienić system wspomagania przyjazdu do Polski i osiedlania się
naszych sąsiadów ze wschodu. My o tym z przedsiębiorcami rozmawiamy codziennie, jest
wiele utrudnień i jeśli oni tu przyjadą i osiedlą się, z czego będziemy się bardzo cieszyć, to
oni też będą musieli oddawać dzieci do żłobka, przedszkola, szkoły, kupić mieszkanie. To jest
wielkie wyzwanie i lukę kilku milionów Polaków, którzy z Polski wyjechali z powodu braku
pracy i możliwości rozwoju trzeba w jakiś sposób zapełnić. Dzieci to będzie zapełnienie luki,
ale to perspektywa wielu lat. Deficyt ludzi do pracy na terenie gminy jest bardzo poważny
i nasi przedsiębiorcy sygnalizują te problemy, one muszą dotrzeć do rządu, do
parlamentarzystów, bo trudno założyć sobie, że pracownik który pracuje pół roku, a potem
musi wyjechać, to nie jest problem dla przedsiębiorcy. Opłaty w gryfińskim żłobku
uwzględniając również wsparcie państwa w wysokości 500 zł nie są wygórowane. Tak
naprawdę powinny być wyższe, ale musi być to proces, który się wiąże z możliwościami
pracy rodziców i osiągania większych dochodów.
Radny Rafał Guga – panie burmistrzu, pełna zgoda, pełne wsparcie, pełne kibicowanie
i także pełne możliwości, które mam skromne do pomocy, jeżeli chodzi o te wszystkie
sprawy, o których pan wspomniał, z resztą rozmawialiśmy kiedyś na ten temat, jeżeli chodzi
o pomoc osobom w jakiś sposób niedostosowanym do normalnego funkcjonowania
w społeczeństwie. Odbiegliśmy trochę od tematu, a już szczególnie odpłynął pan burmistrz,
bo z opłat za żłobek pan burmistrz dopłynął do obiadów nauczycielskich, co jest trochę
dziwne
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn – to się wszystko niestety wiąże.
Budżet jest jedną całością. Wszystkie wydatki musi pan brać pod uwagę i jeśli gmina
sponsoruje i dopłaca do obiadów, to też jest to koszt. Pan z tego podejrzewam, że korzysta.
Radny Rafał Guga – w stu procentach prawda panie burmistrzu, tylko nie przypominam
sobie sytuacji, żebym ja protestował. Nawet pamiętam, że był projekt grupy radnych, która
chciała za te obiady dla nauczycieli wielokrotnie zwiększyć opłaty, w ostatniej chwili się
wycofali, bo okazuje się, że to nie jest pod względem prawnym takie proste. Ja słowem się
wtedy nie odezwałem, a dzisiaj się dowiaduję… Natomiast pracuję w szkole i widzę, że
jedyne obiady, za które nikt nie płaci, tzw. darmowe to są obiady z OPS-u, czyli dla dzieci
w trudnej sytuacji, z rodzin w trudnej sytuacji finansowej i tutaj sądzę, że żadnych pretensji
do nikogo nie ma. Jeżeli już mówimy tym, żeby patrzeć całościowo mam nadzieję, że
faktycznie będziecie całościowo patrzeć, nie będzie tych tzw. darmowych obiadów, nie
będzie rozdawnictwa na prawo i lewo pieniędzy, nie będzie tworzenia dziwnych stanowisk,
kompletnie niepotrzebnych, bo faktycznie musimy dbać wszyscy o finanse gminy. Ja
chciałbym tylko jednak powrócić do tematu i stwierdzić – panie burmistrzu, ma pan rację,
były oddziały żłobkowe, bo będą likwidowane sukcesywnie i ich nie będzie, zostanie sam
żłobek, z informacji, które przedstawił nam pan naczelnik na komisji, z tym, że w jednym
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z przedszkoli ma być proces dłuższego wygaszania, a w jednym zostanie od razu załatwione.
Panie burmistrzu, chciałbym tylko zwrócić uwagę, że w porównaniu z opłatami za oddziały
żłobkowe w przedszkolach, a proponowanymi stawkami za żłobek różnica wynosi 60 procent.
O 60 procent jest to większa opłata.
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński – myślę, że powinniśmy
w tych sprawach mówić całą prawdę i pokazywać cały obraz sytuacji. Co do darmowych
obiadów to tylko krótko powiem, że wtedy ten projekt został wycofany nie ze względu na
nauczycieli tylko ze względu na faktyczny błąd formalny, który polegał w zakresie próby
stymulacji opłaty za „wsad do kotła” uczniów, co było niezgodne z ustawą o systemie
oświaty. Panie radny, ja myślę, że gdybym powiedział, że informuję pana, to byłoby z mojej
strony przesadzanie. Myślę, że pan o tym wie. Obowiązek przyjęcia wszystkich dzieci do
przedszkoli w niedługim czasie będzie dotyczył dzieci 3-letnich, a więc każdy rodzic, który
przyjdzie do przedszkola i będzie miał dziecko, które będzie miało 3 lata i wyrazi taką wolę,
organy gminy, a w szczególności organ prowadzący będziemy mieli obowiązek je przyjąć.
Sądzę, że pan także zauważa, że system jest spójny i że dzieci od lat 0 do 3 będą w żłobku,
a dzieci od 3 lat do wieku szkolnego będą w przedszkolach. Nie chcę się przerzucać, bo
rzeczywiście można pracować na cyfrach, ja powiem, że to jest 8 punktów procentowych,
a nie 60 procent i obaj mamy rację, choć brzmi inaczej. Rozmawiajmy o nominale i o cenach,
które są w innych żłobkach w miejscach publicznych i niepublicznych. Odnośmy się też do
naszych innych potrzeb, które sobie definiujemy, potrzeb, które zgłasza pan, które zgłasza
wiele innych środowisk. Odpowiedzi na wiele z nich nadal przygotowujemy i wy jako rada
i my jako zespół pana burmistrza będziemy o tym ze sobą rozmawiali i będziemy te racje
konfrontowali, ale wartością pewną w tej dyskusji jest, żeby mówić też do przestrzeni
publicznej, co jeszcze chcemy zrobić, dlaczego decyzje, które podejmujemy dzisiaj są takie
i sprawdzali, czy to co zapowiadamy faktycznie zostanie zrealizowane. Chciałbym w tym
miejscu jednak wspomnieć – zapowiedzieliśmy i wprowadziliśmy fundusz lekowy, jesteśmy
jedną z nielicznych gmin w Polsce, które pomagają osobom najsłabszym i dopłacają do
leków, nie z programu rządowego i dzięki państwa mądrości nie ma kryterium wieku, jest
wyłącznie kryterium dochodu i stanu zdrowia tak, jak z resztą w moim przekonaniu powinno
być. Zapowiedzieliśmy to i wdrożyliśmy. Zapowiedzieliśmy, że wprowadzimy do normy
formalnej realizacji działań i zadań gminy poważny strumień pieniądza, który będzie
definiowany przez samych mieszkańców i to jest budżet obywatelski i zrealizowaliśmy to. Do
usług społecznych wprowadziliśmy inne aspekty, które były dla nas ważne i o których
mówiliśmy ogólnie, a które zdefiniowaliśmy szczegółowo w nieco ponad półtora roku.
Walczymy jak tylko potrafimy razem z państwem o bezpieczeństwo i sytuację osób starszych.
Bardzo dziękuję OPS-owi i Seniorowi-Wigorowi, że ta ich współpraca dojrzewa,
pozyskaliśmy kolejnych 10 wychowanków, którzy niedługim czasie trafią nie tylko z Gryfina,
ale i z terenu do jednostki. Tego procesu nie zatrzymamy. Zapowiedzieliśmy tę pomoc
osobom starszym i ją realizujemy. Zapowiedzieliśmy, że najsłabiej zarabiających w gminie
Gryfino obejmiemy wsparciem i zrobiliśmy to szanowni państwo. 1 marca 2015 roku,
wywiązaliśmy się z danego słowa. Wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi
zostały podniesione o 10 procent na pensji zasadniczej. Nie znam takiego pracodawcy
w sektorze publicznym który zrobiłby to na wschód od Sochaczewa. Myśmy to zrobili.
Wprowadziliśmy także nieregulowane, często żenujące pensje dla pracowników jednostek
organizacyjnych gminy, gdzie pensje były nieregulowane przez szereg lat, a pracują tam
często bardzo dobrze wykształceni ludzie z fachową wiedzą, z przygotowaniem
merytorycznym, dobrze wykonujący swoją pracę. Uregulowaliśmy także wynagrodzenia
w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie co zapewne nie jest dla wielu z odbiorców tej
informacji popularne, ale prawda jest też taka, że diagnozujemy rynek pracy i wiemy, że
każdy z pracowników ma prawo do swojej drogi zawodowej i tu muszę mile państwa
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zaskoczyć – w urzędzie jest bardzo wielu dobrych pracowników, na których nam zależy,
a często przez lata byli niedoceniani, powiem więcej – byli pomijani w regulacjach
płacowych. Cały konglomerat spraw, kiedy retrospektywnie na to spojrzymy powoduje, że –
tu zwracam się do pana radnego Rafała Gugi – pańskie zaufanie do nas powinno w moim
przekonaniu wzrastać, bo te sprawy, które dla pana choćby indywidualnie są bardzo ważne,
choć są kosztowne, są realizowane. Ja się cieszę, że wzrasta i mam nadzieję, że ono wzrośnie
też w taki sposób, że te zadania i procesy trudne, procesy, które definiujemy wręcz na nowo
będziemy musieli na nie także wspólnie odpowiedzieć. To jest poważna sprawa. My
w gronie kierownictwa gminy już dyskutujemy, jak odpowiedzieć na proces napływu
pracowników z zewnątrz, żeby ich związać z samym Gryfinem i z samą gminą i to jest
odpowiedź, którą możemy udzielić tylko wspólnie, bo państwo też macie szerokie
kompetencje w tym zakresie. Dziękuję za to, że zaufanie wzrasta, mam nadzieję, że będzie
wzrastało także. Podniosłem te sprawy, żeby pokazać, że za zapowiedzią idą też konkretne
czyny. Oczywiście z drugiej strony można powiedzieć, że są pewne opóźnienia, czy
niedoskonałości. Tak, są. Mówimy o tym otwarcie. Nie ze wszystkim jesteśmy sobie w stanie
poradzić naraz, ale poinformuję pana o czymś jeszcze, panie radny, na pański wniosek przez
wiele lat podnoszony i przeze mnie odpowiadamy pozytywnie – będzie mieszkanie
treningowe, czy też mieszkanie chronione w Gryfinie już w przyszłym roku i dzięki pracy
OPS-u wszystko wskazuje na to, że pozyskamy na to pieniądze, ale będzie to nie tylko
mieszkanie w sensie materialnym, ale także praca socjalna z ludźmi, którzy będą
potrzebowali wsparcia, więc naprawdę tych obszarów wspólnego zainteresowania mamy
wiele i ja nie wiem, dlaczego my jako gmina, jako organy się „biczujemy”. Rada wyznacza
pewne kierunki burmistrzowi, podejmuje uchwały, burmistrz je bardzo skutecznie realizuje
i tych sukcesów w tym krótkim czasie ja dostrzegam przynajmniej bardzo dużo i to są
państwa sukcesy także. Burmistrza oczywiście również. Nasze wspólne jako organów gminy
i prasy lokalnej nawet, która niekiedy włącza się aktywnie do tego procesu.
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Namieciński - słusznie pan burmistrz Nikitiński
podkreślił, że być może tematu żłobka w chwili obecnej by nie było, bo jeżeli ktoś sobie
przypomina poprzednią kadencję Rady Miejskiej i poprzednie zamiary pana burmistrza Piłata
wraz ze swoim zapleczem politycznym, był taki pomysł, żeby tę działkę sprzedać. Jednak
znalazła się w owym czasie grupa rozsądnych radnych, co niektórzy są na tej sali, jest pan
burmistrz Nikitiński, jest pan burmistrz Sawaryn i nie dopuściliśmy do sprzedaży tej działki.
W chwili obecnej nie rozmawialibyśmy o żłobku, ponieważ tego żłobka by nie było,
szukalibyśmy być może miejsca pod budowę żłobka i wydawali niepotrzebnie pieniądze. Tak
się nie stało, należy się cieszyć, że ten żłobek powstaje. Ja mam krótkie pytanie do burmistrza
Nikitińskiego. Z tego co pan mówimy, my jako gmina będziemy jeszcze dopłacać do tego
żłobka. Czy była robiona jakakolwiek kalkulacja przez wydział merytoryczny i czy wiadomo,
jako to będzie kwota, jaka będzie szacunkowa kalkulacja w roku budżetowym 2017? Ile do
tego żłobka jako gmina, jako podatnicy, społeczność dopłacimy?
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński – ponieważ rozmawiamy
ze sobą bardzo szczerze i bardzo uczciwie, to należałoby odpowiedzieć najprecyzyjniej jak się
da i postaram się to uczynić. Formalnie koszty zostaną rozłożone pół na pół, nie będą to
równe połowy, a te mogą być tylko równe, trochę więcej dopłaci budżet, trochę mniej zapłacą
rodzice, ale to nie będzie wielka różnica, natomiast, żeby być w pełni uczciwym my robiliśmy
symulacje i nas na taki koszt nie stać, ale szanowni państwo, proszę, żebyście to wysłuchali
dokładnie, bo zauważycie w tym być może logiczną całość, wprowadziliśmy standardy
zatrudnienia w szkołach i przedszkolach, których trzymamy się jak konstytucji. To oznacza,
że część naszej kadry w ramach tych standardów nie znalazłaby się pośród liczby
pracowników tychże placówek, ale znajdzie się w nowym żłobku i ten definiowany w części
koszt i tak byłby ponoszony przez gminę gdybyśmy tych dwóch rzeczy jednocześnie nie
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zrobili, czyli nie przesunęli części pracowników do nowej placówki. Mnie bardzo irytowała ta
krytyka, która była w momencie, kiedy wprowadzaliśmy standardy, bo myślę sobie – czy
naprawdę to nie jest tak, że nie potrafimy tego zauważyć, że to jest dalej idący zamysł, który
z jednej strony ma wykorzystać pracowników, których mamy i ponosić koszty pracownicze,
które będziemy mieli, ale w oparciu o potrzeby, które będziemy musieli też zrealizować, stąd
odliczając ten koszt, którego teoretycznie nie musielibyśmy ponosić gdybyśmy nic nie robili,
to byłoby to mniej więcej pół na pół. Biorąc pod uwagę, że przemyśleliśmy sprawę,
wprowadziliśmy standardy, ale zapewniliśmy pracę pracownikom z całego systemu oświaty
w samym żłobku, będzie to oczywiście mniej niż połowa nowego wydatku, bo on realnie i tak
będzie ponoszony. Chciałbym też zapowiedzieć, jeśli państwo uznacie za właściwe przyjąć tę
stawkę, którą ja osobiście uważam za niską i mam odwagę to uczciwie powiedzieć, bo
czekają następne potrzeby i pan burmistrz zarządzając gminą jest niezwykle wnikliwy
i zawsze pyta o szczegóły i pyta o to, czy w związku z tym dane zadanie, czy zadanie które
jest rozpisane i zapowiedziane nie będzie zagrożone brakiem realizacji, to muszę powiedzieć,
że jeśli sytuacja ekonomiczna naszych mieszkańców będzie się poprawiała, a o tym będą
mówiły pewne mierniki, które publikuje GUS i w ogóle sytuacja na rynku pracy, to
niewykluczone, że będziemy rozmawiali w przyszłości nie tak jak to było w gminie
o jednorazowym, skokowym podnoszeniu jakiś opłat, tylko o waloryzowaniu obiektywnych
kosztów, które będą się pojawiały i że będziemy z tego robili swoisty mechanizm, który
dzisiaj jest uwzględniony, bo to jest 20 procent płacy minimalnej, ale musi też uwzględniać
inne zjawiska na terenie samej gminy Gryfino.
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie
ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka i częściowych zwolnień z tych opłat oraz
maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Gryfino –
DRUK NR 8/XXVI.
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 19 radnych
w głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało
17 radnych, przy 1 głosie przeciwnym i 1 głosie wstrzymującym się.
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że uchwała została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 21.
UCHWAŁA NR XXVI/235/16 stanowi załącznik nr 22.
Ad. XII. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VIII/61/11 Rady Miejskiej
w Gryfinie z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez
przedszkola publiczne oraz oddziały żłobkowe w przedszkolach prowadzonych przez
Gminę Gryfino – DRUK NR 9/XXVI.
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji do projektu uchwały.
Stanowiska komisji stanowią załącznik nr 8 do protokołu.
Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał w niej głosu.
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie
zmiany uchwały nr VIII/61/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie
opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne oraz oddziały żłobkowe
w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino – DRUK NR 9/XXVI.
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 19 radnych
w głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało
17 radnych, przy 1 głosie przeciwnym i 1 głosie wstrzymującym się.
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że uchwała została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 23.
UCHWAŁA NR XXVI/236/16 stanowi załącznik nr 24.
Ad. XIII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji
projektu partnerskiego pn.: „Akademia Kompetencji na obszarze Szczecińskiego
Obszaru Metropolitalnego” – DRUK NR 10/XXVI.
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji do projektu uchwały.
Stanowiska komisji stanowią załącznik nr 8 do protokołu.
Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał w niej głosu.
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego pn.: „Akademia
Kompetencji na obszarze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego” – DRUK NR 10/XXVI.
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 19 radnych
w głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało
18 radnych, przy 1 głosie wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było.
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że uchwała została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 25.
UCHWAŁA NR XXVI/237/16 stanowi załącznik nr 26.
Ad. XIV. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej
w Gryfinie oraz nadania jej statutu – DRUK NR 11/XXVI.
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji do projektu uchwały.
Stanowiska komisji stanowią załącznik nr 8 do protokołu.
Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.
Radny Rafał Guga – panie burmistrzu, jest to krok, jak najbardziej w dobrym kierunku,
pracując z młodzieżą gimnazjalną, o której tutaj jest też mowa, jestem pewien, że oczywiście
bez problemu sobie poradzi. Na komisji mówiłem, żeby podnieść rangę młodzieżowej rady
do tego bardzo ogólnego dokumentu, jakim jest statut, bo usłyszałem, że specjalnie jest tak
uogólniony, żeby przyszła rada mogła bardziej sprecyzować swoje działania, dołożyłbym
kilka takich specyficznych uprawnień, które by podnosiły rangę tej młodzieżowej rady
miejskiej. Ja o tym mówiłem, ale nie spotkało to akceptacji na komisji. Oczywiście to nie jest
warunek, który zdecyduje o tym, że będę głosował przeciwko, bo ja jestem generalnie za
utworzeniem młodzieżowej rady, tylko sugeruję, że można by było powierzyć tej młodzieży
kilka takich szczególnych punktów, które podniosłyby tę rangę, ja o tym szczegółowiej
mówiłem na komisji.
Radny Łukasz Kamiński – cieszę się, że taka uchwała leży przed nami, cieszę się, że
powstaje takich twór opiniodawczy, jak młodzieżowa rada miejska. Cieszę się, ponieważ jako
młody obywatel miasta wiem, że młodzi ludzie mają wiele pomysłów na gryfińską przestrzeń,
na gryfińskie imprezy kulturalne i mają różne możliwości. Kolega radny podniósł kwestię
tego, że jest zbyt ogólnie. Oczywiście czytając ten statut w pierwszym momencie też miałem

20

takie wrażenie, jednak jak bardziej się w to wgłębiłem, zastanowiłem, przeanalizowałem
również młodzieżową radę województwa zachodniopomorskiego zauważyłem, że większość
młodzieżowych rad jest nastawiona na to, aby to ci młodzi sami inicjowali różne zachowania,
sami inicjowali swoje różne potrzeby, aby to oni wskazywali tory, którymi chcą się poruszać,
dlatego cieszę się, że nie jest to w pełni sprecyzowane. Oczywiście można dodać im
kompetencji tak, jak powiedział pan radny Rafał Guga, jak najbardziej, ale oni również mogą
sobie to włożyć w plan pracy rady na rok. Każda rada ma taką możliwość również tutaj tak
jak ze statutu można wyczytać radni młodzieżowi też będą mieli takie prawo, więc nic nie stoi
na przeszkodzie, aby oni również dołożyli sobie takiej kompetencji. Ja ze swojej strony
bardzo się cieszę, dziękuje burmistrzom, że również patrzą na głos młodzieży gryfińskiej,
która jest niewątpliwie przyszłością narodu, młodzież starsza też się cieszy. Cieszę się bardzo
i dziękuję panie burmistrzu za to, że ta młodzież zostanie doceniona.
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Namieciński – dobrze, że jest tak, że powstanie ta
Młodzieżowa Rada Miejska w Gryfinie i mam nadzieję, że ona będzie działała zdecydowanie
lepiej, bo nie wiem, czy państwo pamiętacie, kiedyś był taki twór, który się nazywał rada
sportu, było to za pana burmistrza Piłata i niestety akurat z tamtą radą nie mam dobrych
doświadczeń, byłem członkiem rady sportu. Akurat na tamtej radzie dochodziło do
powiedzmy wypracowania określonych rozwiązań, były one ówczesnemu burmistrzowi
proponowane, niestety działo się tak, że pan burmistrz przychodził i powiedział – a co mnie to
tam…, nawet przy podziale np. środków finansowych rada swoje, burmistrz swoje. Mam
nadzieję, że w tej radzie będzie inaczej, z resztą rada sportu była organem doradczym pana
burmistrza, o ile państwo pamiętacie i na chwilę obecną takiej rady nie ma. Mam nadzieję, że
ta rada będzie radą samodzielną, będzie przedstawiała określone rozwiązania i będzie inaczej
działała niż rada sportu.
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński – komisje rady
wypowiedziały się co do tego projektu. Chcę też zwrócić uwagę na to, że projektodawcą
projektu uchwały co do zasady jest pan burmistrz. Często o tym rozmawialiśmy i ten sygnał,
który wypuszczamy do młodych ludzi jest jasny. To jest wyraz zaufania pana burmistrza
i wysokiej rady do młodszego pokolenia, które wymaga także szerokiej jeszcze nauki
i korzystania z doświadczeń samorządowców obecnych, ale także i przeszłych. Mam
nadzieję, że ten proces raczej będzie wspierany i nie będzie wykorzystywany do
jakichkolwiek niecnych zamiarów, nie posądzam o to nikogo, wyrażam taką nadzieję. Z tego
co wiem, panie radny to interesowała pana też taka zmiana, żeby w posiedzeniach
młodzieżowej rady obligatoryjnie brał udział pan burmistrz lub których z jego zastępców.
Natomiast ja myślę, że to nieporozumienie w jakiś sposób sobie wyjaśniliśmy, bo pełną
obsługę funkcjonowania młodzieżowej rady miejskiej zapewnia burmistrz pracownikami
wydziału mi podległego, czyli BWS. Proszę mi wierzyć, że zarówno pan burmistrz, ja
i myślę, że pan burmistrz Tomasz Miler będziemy taki dialog z młodymi ludźmi bez
wątpienia prowadzili, natomiast życie gminne jest niezwykle bogate, a nasze zaangażowanie
nie ogranicza się do ośmiu godzin dziennie, kalendarze są wypełnione i nie zawsze jest
możliwe, żebyśmy mogli poświęcić strategiczne dla gminy sprawy. Proszę być spokojnym,
z radą, o której powołanie zabiegamy - bo przypominam, że projektodawcą jest pan burmistrz
- będziemy chcieli współpracować i wyznaczać ten nowy trend też w samym mieście.
Wspomnę, że to kolejny z punktów przedwyborczych, które zamieszczaliśmy w swoim
programie i tak się zaczynam trochę panie burmistrzu martwić, bo nie ma połowy kadencji,
a my mamy prawie cały program zrealizowany. Całe szczęście życie jest bogate i przynosi
nowe potrzeby, które już dzisiaj widzimy i będziemy musieli na nie odpowiadać.
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn – my bardzo liczymy się ze
zdaniem młodych ludzi, ale również i tych starszych. Jak ktoś mówił kiedyś wielki polski
pisarz i wychowawca młodzieży Janusz Korczak, który napisał „Króla Maciusia Pierwszego”,
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pamiętacie tam był taki eksperyment, że król przekazał rządzenie młodym. My chcemy
z młodymi ludźmi rozmawiać, panie Rafale. Ja często z młodymi ludźmi rozmawiam,
niektórzy mówią - tego nauczyciela lubię, bo on niczego nie wymaga, on jest bardzo fajny,
bardzo go lubimy, zgłasza różne pomysły, ale niczego nie wymaga, jest okay. Takie historie
się zdarzają. Proszę państwa, po 1945 r. nasz naród stracił całą inteligencję i wielką wartością
jest to młode pokolenie, które w Polsce rośnie. Chcemy z nim rozmawiać, chcemy korzystać
z państwa doświadczeń, wymieniać poglądy, rozmawiać o sytuacji samorządowej, bo
rozmawiać o Polsce to jest podstawa. Trzeba zadbać o nasze państwo, o naszą małą ojczyznę
i dialog z młodymi ludźmi będzie również dla nas ważny, bo pozwoli nam żyć, mam nadzieję
w ojczyźnie, która w dalszym ciągu będzie się rozwijać i będzie czas pokoju, ale musimy też
mówić o różnego rodzaju zagrożeniach. To dopiero dwadzieścia kilka lat wolnej Polski
i widzicie państwo uczestnicząc w radach miejskich, obserwując system polityczny naszego
kraju, ile mamy jeszcze braków, jak bardzo ciąży nam poprzednia epoka i te wszystkie hasła
demagogiczne, że da się zbudować ustrój sprawiedliwości społecznej na niesprawiedliwości.
Tak się nie da. To co mówił pan Paweł Nikitiński, co wszyscy podzielamy – praca, praca
i jeszcze raz praca będzie podstawą rozwoju naszego państwa.
Radny Krzysztof Hładki – mam przed sobą „Mój pomysł na Gryfino” i w sprawach
społecznych jest punkt: Powołanie Młodzieżowej Rady Miejskiej oraz Rady Seniorów - panie
burmistrzu czeka także to - społecznego ciała konsultacyjnego Rady Miejskiej i Burmistrza.
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn – rada seniorów jest tutaj.
Radny Krzysztof Hładki – będziemy odhaczać panie burmistrzu poszczególne punkty.
Radny Rafał Guga – ja panu Krzysztofowi Hładkiemu odpowiem tylko tyle, że dobrze, że
nie zajrzał na pozycję sprawy podatkowe, bo wtedy mógł się trochę zdziwić. Panie
burmistrzu, małe sprostowanie na początek, inteligencję polską to wycięto do 1945 r., później
tylko już jakby dokończono tego dzieła, powiedział pan o tym, dzięki Bogu to nie uczniowie
oceniają nauczyciela, a nauczyciele mają nad sobą nadzór pedagogiczny, który ocenia,
wyciąga, dokonuje ewaluacji, sprawdza realizację programów i na tym się zatrzymajmy. Tak
panie burmistrzu, apelowałem o to, żeby na posiedzeniach młodzieżowej rady miejskiej
uczestniczył pan burmistrz, zastępcy lub wyznaczona osoba z prostej przyczyny. Cały czas
chodzi mi o to, żeby ci młodzi ludzie, którzy zasiądą na tych miejscach czuli się wyjątkowo,
czuli ten prestiż i odpowiednią rangę. Ja oczywiście dlatego znając napięte grafiki
apelowałem także o to, że może to być osoba wyznaczona, bo wiadomo, że pan burmistrz ma
też różne inne bardzo ważne sprawy.
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn – chcę państwa zapewnić, że
uczestnictwo w młodzieżowych radach będzie dla nas przywilejem i wielką przyjemnością
i będziemy starali się uczestniczyć jak najczęściej. Nie trzeba tego nigdzie zapisywać, bo nie
tworzymy tego ciała jako dekoracji, tylko naprawdę uważamy, że będzie miała poważne
znaczenie dla naszej społeczności.
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie
powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gryfinie oraz nadania jej statutu – DRUK
NR 11/XXVI.
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 19 radnych
w głosowaniu udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało
18 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że uchwała została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 27.
UCHWAŁA NR XXVI/238/16 stanowi załącznik nr 28.
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Przewodnicząca Rady ogłosiła 10-minutową przerwę w obradach.
Po przerwie Przewodnicząca wznowiła obrady.
Ad. XV. Podjęcie uchwały w sprawie desygnowania radnych Rady Miejskiej w Gryfinie
do współpracy z Młodzieżową Radą Miejską w Gryfinie – DRUK NR 12/XXVI.
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji do projektu uchwały.
Stanowiska komisji stanowią załącznik nr 8 do protokołu.
Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.
Radny Marcin Para zgłosił kandydaturę Przewodniczącej Rady Elżbiety Kasprzyk oraz
radnego Łukasza Kamińskiego.
Radny Łukasz Kamiński oraz Przewodnicząca Elżbieta Kasprzyk wyrazili zgodę, aby być
desygnowanymi do współpracy z Młodzieżową Radą Miejską.
Radny Łukasz Kamiński – nie wezmę udziału w głosowaniu w tym punkcie ze względu na
fakt, iż jest w moim interesie cała sprawa.
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk odczytała i poddała pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie desygnowania radnych Rady Miejskiej w Gryfinie do współpracy z Młodzieżową
Radą Miejską w Gryfinie – DRUK NR 12/XXVI wraz z zaproponowanymi kandydaturami
radnych.
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 19 radnych
w głosowaniu udział wzięło 17 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało
17 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że uchwała została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 29.
UCHWAŁA NR XXVI/239/16 stanowi załącznik nr 30.
Ad. XVI. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z nabrzeża
w Gryfinie – DRUK NR 13/XXVI.
Komisja Planowania oraz pozostali radni na sesji otrzymali autopoprawki do projektu
uchwały – załącznik nr 31.
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji do projektu uchwały.
Stanowiska komisji stanowią załącznik nr 8 do protokołu.
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk - Komisja Rewizyjna wnioskuje o wykreślenie
w rozdziale 5 pkt 12 pierwszego zdania „Na terenie nabrzeża obowiązuje całkowity zakaz
spożywania napojów alkoholowych oraz przebywania w stanie nietrzeźwym” i wprowadzenie
zapisu: „Na terenie nabrzeża obowiązuje zakaz przebywania w stanie nietrzeźwym”. Komisja
Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego wnioskuje o wykreślenie zapisu
w rozdziale 5 pkt 12 pierwszego zdania „Na terenie nabrzeża obowiązuje całkowity zakaz
spożywania napojów alkoholowych oraz przebywanie w stanie nietrzeźwym” i wprowadzenie
zapisu: „ Na terenie nabrzeża obowiązuje zakaz spożywania alkoholu poza miejscami do tego
wyznaczonymi”. Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji
i Ochrony Środowiska wnioskuje o zmianę zapisu w rozdziale 5 pkt 14, który otrzymałby
brzmienie: „Zabrania się wykonywania wszelkich czynności mogących zanieczyścić
środowisko naturalne lub stwarzania innego zagrożenia dla ludzi, zwierząt lub mienia, co
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spowoduje natychmiastowe usunięcie jednostki pływającej oraz powiadomienie
odpowiednich służb, a w szczególności:
a) wylewania za burtę jakichkolwiek nieczystości (np. z zęz, toalet, zmywania naczyń);
b) przelewania olejów napędowych, benzyny i korzystania z substancji chemicznych
w sposób umożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska;
c) wykonywania wszelkich prac remontowych na jednostkach na wodzie oraz nabrzeżu bez
zgody odpowiednich władz;
d) wleczenia kotwic i używania głośnych sygnałów dźwiękowych oprócz koniecznych
sygnałów dźwiękowych przewidzianych przez przepisy żeglugowe;
e) prowadzenia handlu i działalności zarobkowej na terenie nabrzeża bez uprzedniej zgody
Administratora”.
Jednocześnie Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino złożył autopoprawkę do projektu uchwały –
DRUK Nr 13/ XXVI w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z nabrzeża w Gryfinie
wprowadza się następujące autopoprawki: Rozdział 2 pkt 8 - usuwa się, Rozdział 5 pkt 12
otrzymuje brzmienie – „Na terenie nabrzeża obowiązuje zakaz spożywania alkoholu poza
miejscami wyznaczonymi”, Rozdział 5 pkt 14 ppkt a/ otrzymuje brzmienie: „wylewanie za
burtę jakichkolwiek nieczystości (np. z zęz, toalet, zmywania naczyń) spowoduje
natychmiastowe usunięcie jednostki pływającej oraz powiadomienie odpowiednich służb.”
Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję i zapytała przewodniczących komisji, czy
zgłoszone autopoprawki konsumują zgłaszane wnioski, czy wnioski mimo to należy
głosować.
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego Zenon Trzepacz
poinformował, że wniosek komisji spraw społecznych został w pełni skonsumowany.
Przewodniczący Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji
i Ochrony Środowiska Krzysztof Hładki poinformował, że wniosek komisji planowania także
został skonsumowany przez autopoprawkę burmistrza i poprosił o 5 minut przerwy na
uzgodnienie wspólnego stanowiska.
Przewodnicząca Rady ogłosiła 10-minutową przerwę w obradach.
Po przerwie Przewodnicząca wznowiła obrady.
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk - odbyło się posiedzenie komisji, chciałabym
zapytać przewodniczącego Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej
i Inwestycji jaka jest decyzja w sprawie zgłoszonego wniosku?
Radny Krzysztof Hładki - po obradach Komisji Planowania podtrzymuje swój wniosek,
który brzmi: „Zabrania się wykonywania wszelkich czynności mogących zanieczyścić
środowisko naturalne lub stwarzania innego zagrożenia dla ludzi, zwierząt lub mienia, co
spowoduje natychmiastowe usunięcie jednostki pływającej oraz powiadomienie
odpowiednich służb, a w szczególności: a) wylewania za burtę jakichkolwiek nieczystości
(np. z zęz, toalet, zmywania naczyń) i to konsumuje autopoprawka pana burmistrza, ale co do
punktów:
b) przelewania olejów napędowych, benzyny i korzystania z substancji chemicznych
w sposób umożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska;
c) wykonywania wszelkich prac remontowych na jednostkach na wodzie oraz nabrzeżu bez
zgody odpowiednich władz;
d) wleczenia kotwic i używania głośnych sygnałów dźwiękowych oprócz koniecznych
sygnałów dźwiękowych przewidzianych przez przepisy żeglugowe;
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e) prowadzenia handlu i działalności zarobkowej na terenie nabrzeża bez uprzedniej zgody
Administratora” komisja taki wniosek stawia.
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk - rozumiem, że bez punktu a), bo on już jest
skonsumowany autopoprawką burmistrza, a będziemy głosować wprowadzenie do
regulaminu pkt b, c, d, e? Cały wniosek? Chciałabym jeszcze zapytać Komisję Rewizyjną,
ponieważ również zgłosiła wniosek.
Radna Małgorzata Wisińska - jako, że nasz wniosek był bardzo podobny do wniosku
Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego, więc przyjmujemy wszystko,
czyli autopoprawka zostaje przyjęta.
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk - czyli też nie musimy głosować tego wniosku.
Panie burmistrzu, czy chce pan tutaj złożyć jakieś informacje, wyjaśnienia, dlaczego tylko ten
jeden punkt został uwzględniony, a dlaczego pozostałe nie mogły?
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński – pani przewodnicząca,
wnieśliśmy autopoprawkę w brzmieniu, które otrzymała wysoka rada, jest oczywiście
wniosek, który idzie dalej. Poproszę pana dyrektora o stanowisko OSiR, który będzie
literalnie wykonywał regulamin w imieniu gminy Gryfino o odniesienie się do tych aspektów,
które w autopoprawce nie zostały uwzględnione i jego rekomendację w tym zakresie.
Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji Eugeniusz Kuduk – moja prośba dotyczy tylko
punktu 8, o którym nie mówiła żadna komisja, a po konsultacji z żeglugą śródlądową
rzeczywiście ten punkt należy usunąć, zresztą na Komisji Rewizyjnej chyba ktoś z radnych
podnosił ten temat, więc całkowicie go usuwamy i prosiłbym, żeby zostało w dzisiejszych
poprawkach do regulaminu uwzględnione jego usunięcie, bo to praktycznie dotyczy tylko
marin zamkniętych, a Odra nie jest mariną i terenem zamkniętym, więc personel nie ma
prawa ściągać z wody łódki do kontroli. Jeśli chodzi o punkt 12 oczywiście ten zakaz
uwzględniamy, wyrzucamy „całkowity” i ta autopoprawka jest przez państwa również
uwzględniona. Do punktu 14 i tego, co państwo zgłosiliście nie wnoszę uwag, to jest tylko
mały retusz, poprawka na wstępie tego punktu, więc zgadzam się z tym i proszę
o zaakceptowanie, bo razem panem z policji czekamy na ten regulamin jak na zbawienie,
żeby poprawić bezpieczeństwo na nabrzeżu.
Radny Rafał Guga – ja może powiem coś niepopularnego, ale mówiłem to samo na komisji,
w mojej ocenie spożywanie alkoholu na nabrzeżu nie jest problemem. Jest przyczyną.
Problemem jest dewastacja, złe zachowanie, śmiecenie, zakłócanie porządku, itd. Jedną
z przyczyn może być nadmierne spożycie alkoholu, ale wcale nie musi. Inne przyczyny? Brak
wychowania, spożywanie środków odurzających, itd. Tych przyczyn może być wiele. My na
dzień dzisiejszy jakby stwierdzamy, że każdy, kto właściwie będzie próbował wziąć łyk piwa
automatycznie jest zrównywany z tym, że jest wandalem, barbarzyńcą i że tam coś niszczy. Ja
bym w tym kierunku nie szedł. Jesteśmy gminą, która chce się otwierać na chociażby
turystykę. Ja nie widzę problemu w tym, żeby wykreślić w ogóle zakaz spożywania alkoholu,
natomiast wzmocnić punkt 8. „Użytkowników nabrzeża zobowiązuje się do zachowania
czystości i porządku” i dla mnie to jest wystarczające. Jeżeli ktoś zakłóca porządek, jeżeli
ktoś nie dotrzymuje czystości, interweniują służby, a jeżeli dodatkowo przyczyną było
spożycie alkoholu, to jest dodatkowy argument, który niekoniecznie musi to podnosić, bo co
będzie, jak będzie zakłócała porządek osoba trzeźwa? Też będzie w jakiś sposób upomniana,
natomiast nie będzie spełniała tych przesłanek punktu 12. To jest przyczyna. Tak naprawdę
chodzi nam o to, żeby na nabrzeżu było spokojnie, czysto, bez ekscesów, więc to podkreślmy
w regulaminie, a nie skupiajmy się na rzeczach, które mogą, ale wcale nie muszą na to
wpływać.
Radny Łukasz Kamiński – panie radny, jak pan pamięta na komisji rozmawialiśmy dość
długo o tej kwestii. Ja też chciałbym podtrzymać swoje stanowisko z komisji. Moim zdaniem
ten zapis jest jak najbardziej zasadny, gdyż to, że osoba spożywa alkohol, z tego co się
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orientuję w miejscach publicznych jest zabronione. Nabrzeże niestety nie jest ujęte w pełni
jako miejsce publiczne, dlatego nie wiem, czy pozwolimy na to, żeby na ulicy nie można było
spożywać alkoholu, ale przejdzie ktoś na nabrzeże, które jest miejscem też nie do końca
bezpiecznym, ponieważ jest tam woda, jest 5 metrów głębokości więc nie wiem, czy jest sens,
aby zwiększać to ryzyko. Moim zdaniem ten zapis jest jak najbardziej zasadny. Oczywiście
ma pan pełną rację, że tam chodzi przede wszystkim o tych ludzi, którzy dewastują, śmiecą,
hałasują, itd. ale ten argument pana jest skonsumowany przez punkt 8. Punkt 12 mówi o tym,
że w tym miejscu nie można spożywać alkoholu, tak jak jest w autopoprawce, „poza
miejscami wyznaczonymi”, więc osoby, które będą spożywały alkohol, jeżeli taka strefa
zostanie wyznaczona kiedyś do celów komercyjnych, nie będą żadnymi wandalami, nie będą
łamać przepisów prawa, ponieważ jest na to zezwolenie, tylko w odpowiednim momencie,
w odpowiednim czasie i w odpowiednim miejscu.
Radny Rafał Guga – ja właściwie muszę podziękować panu radnemu Łukaszowi
Kamińskiemu, że się ze mną zgodził. Punkt 8 konsumuje dokładnie to, o czym mówimy –
zakłócanie porządku, czystości, itd. i dla mnie to powinno już wystarczyć. Natomiast dla mnie
jest trochę niejasne pojęcie: „poza miejscami wyznaczonymi”. Co to tak naprawdę ma
oznaczać? Co więcej, tak naprawdę wrzucamy sobie taką argumentacją troszeczkę kamyczek
do własnego ogródka, bo jest tam woda, nie powinno się spożywać, może być niebezpiecznie,
itd. ale równocześnie organizujemy duże imprezy: Dni Gryfina, itd., na których dopuszczamy
spożywanie. I co wtedy? Nie ma tej wody? Też jest. Z resztą woda jest niebezpieczna bez
względu na to, czy ktoś spożywa, czy nie. Wiadomo, że jak spożywa to ryzykuje bardziej
i wielokrotnie to wykazywano, natomiast tam nie ma jednak możliwości kąpieli, to nie jest
plaża, więc ja bym jednak uważał, ponieważ za chwilę podniosą się głosy, że normalnie nie
wolno spożywać alkoholu, ale przychodzą imprezy, gdzie nagle te względy bezpieczeństwa
trochę odchodzą na bok i będzie się pozwalało. Dla mnie wystarczy zapis pkt 8, możemy go
jeszcze ewentualnie wzmocnić: „Użytkownik nabrzeża zobowiązuje się do zachowania
czystości i porządku”. Jeżeli zakłóca, bez względu na to, czy jest po spożyciu, czy nie,
zakłóca porządek, śmieci, itd. powinien automatycznie podlegać interwencji odpowiednich
służb.
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński – staramy się tutaj
zachować wstrzemięźliwość w tej dyskusji też żeby zachowywać się tu w sposób delikatny
i taktowny, natomiast ja osobiście jestem przeciwnikiem stosowania nadmiernych zakazów,
tym niemniej nie mogę z różnych powodów mówić o szczegółach, natomiast mogę państwu
powiedzieć tylko tyle – niestety alkohol jest zdecydowaną przyczyną większości złych
rzeczy, które dzieją się na nabrzeżu i w jego okolicach i my, jako odpowiedzialni za
bezpieczeństwo w gminie Gryfino o tym was informujemy. Gdyby były inne przyczyny niż
ta, z pewnością nie rekomendowalibyśmy takiego zapisu. Być może to jest niewystarczające,
ale proszę was – zaufajcie nam, bo wiemy o czym mówimy. Nie mówimy tylko o alkoholu,
spożywanie narkotyków gdziekolwiek jest zabronione, ale wiemy, że w związku z tym, jakie
zjawiska rozpoczęły swoje funkcjonowanie w okolicach nabrzeża trzeba naszym służbom dać
instrumenty twarde i taka potrzeba w tej chwili realnie istnieje.
Radny Łukasz Kamiński – panie radny, nie wiem, czy pan uczestniczy w imprezach
gminnych, które są organizowane na nabrzeżu. Jeżeli pan uczestniczy to na pewno pan widzi
łodzie ratownicze, które dyżurują i pilnują tego bezpieczeństwa w czasie trwania tych imprez.
Na co dzień niestety nie ma tych łodzi, nie ma dyżuru 24 godzin na dobę na wodzie, gdzie
ktoś bezpośrednio i szybko będzie mógł podjąć akcję ratunkową. Faktycznie imprezy są
organizowane, faktycznie jest na nich również alkohol, ale jednak pamiętajmy o tym, że tam
jest wtedy zabezpieczenie medyczne, ratownicze i jeszcze służba informacyjna i prewencyjna,
która dba o to, aby tam było bezpiecznie.
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Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński – szanowni państwo, na
żadnej imprezie organizowanej przez gminę Gryfino nie następowała sprzedaż alkoholu na
nabrzeżu i nie będzie następowała.
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Namieciński – są takie miejsca, bynajmniej w Europie,
gdzie alkohol można spożywać przy akwenach wodnych. Nie wiem, czy ktoś państwa był
kiedykolwiek w Paryżu i płynął Sekwaną, sam byłem zdziwiony, jak płynąłem będąc tam na
wycieczce i widziałem mnóstwo młodych ludzi, w różnym wieku, którzy biesiadowali sobie
przy brzegu i spożywali alkohol, grillowali tylko, że fakty są takie, że u nas mamy trochę inną
kulturę spożywania alkoholu. Mamy autopoprawkę pana burmistrza, mamy opinię pana
dyrektora OSiR-u i uważam, że powinniśmy ten regulamin przegłosować. Tak jak powiedział
pan burmistrz Nikitiński są jakieś oznaki, że tak musimy postąpić, a nie inaczej natomiast nic
nie stoi na przeszkodzie po analizie monitoringu tego miejsca, żeby w przyszłości ten
regulamin zmienić. Skończmy tę dyskusję, mamy określone autopoprawki, mamy opinie
i przegłosujmy tę uchwałę.
Radny Zenon Trzepacz – rozmawiałem ze służbami, które pilnują porządku na terenie
naszego miasta i gminy Gryfino i te zapisy są bardzo oczekiwane przez służby
i autopoprawka pana burmistrza o tych miejscach tylko wyznaczonych jest jak najbardziej
zasadna w ich przekonaniu, ponieważ ona chociaż w jakimś stopniu uporządkuje i umożliwi
podejmowanie interwencji. Jeżeli chodzi o zachowanie naszych mieszkańców to są dziwne
czasami, bo możemy oczekiwać, że przeważnie krytykuje się tych ludzi, takich meneli, a oni
są najbardziej kulturalni. Działający monitoring właśnie pokazuje, kto się zachowuje
skandalicznie na tym nabrzeżu i czasami byśmy byli zdziwieni jak osoby, które są
powszechnie uważane za szanowane zachowują się właśnie skandalicznie, nie sprzątając po
sobie, a ci ludzie biedni, zagubieni sprzątają nawet nie swoje śmieci.
Radna Małgorzata Wisińska – czy załącznik nr 5 Komisji Planowania Przestrzennego
będzie uznany jako autopoprawka?
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk - ten załącznik będziemy głosować jako wniosek,
ale na razie jeszcze dyskutujemy.
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie wniosek Komisji
Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska.
Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem wniosku.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 19 radnych
w głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 15 radnych, przy
4 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było.
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że wniosek został przyjęty.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 32.
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie
przyjęcia regulaminu korzystania z nabrzeża w Gryfinie – DRUK NR 13/XXVI wraz
z przyjętym wnioskiem oraz autopoprawkami burmistrza.
Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem ww. projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 19 radnych
w głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało
18 radnych, przy 1 głosie wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było.
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że uchwała została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 33.
UCHWAŁA NR XXVI/240/16 stanowi załącznik nr 34.
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Ad. XVII. Rozpatrzenie wezwań do usunięcia naruszenia prawa dotyczących uchwał:
nr XXIV/207/16, nr XXIV/209/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 czerwca 2016 r.
oraz nr XXV/228/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 1 sierpnia 2016 r. – DRUK
NR 14/XXVI.
Wezwanie Pani …*) do usunięcia naruszenia prawa z dnia 11 lipca 2016 r. stanowi załącznik
nr 35.
Wezwanie Pani …*) do usunięcia naruszenia prawa z dnia 8 sierpnia 2016 r. stanowi
załącznik nr 36.
Opinia prawna stanowi załącznik nr 37 do protokołu.
Rada na sesji otrzymała projekt uchwały Komisji Rewizyjnej nieuwzględniający wezwania.
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji do wezwań.
Stanowiska komisji stanowią załącznik nr 8 do protokołu.
Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał w niej głosu.
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk odczytała i poddała pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwał
nr XXIV/207/16 i nr XXIV/209/16 Rady Miejskiej w Gryfinie oraz wezwania do usunięcia
naruszenia prawa dotyczącego uchwały nr XXV/228/16 Rady Miejskiej w Gryfinie – DRUK
NR 14/XXVI.
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 19 radnych
w głosowaniu udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało
11 radnych, przy 3 głosach przeciwnych i 4 głosach wstrzymujących się.
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że uchwała została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 38.
UCHWAŁA NR XXVI/241/16 stanowi załącznik nr 39.
Ad. XVIII. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino – DRUK
NR 15/XXVI.
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji do projektu uchwały.
Stanowiska komisji stanowią załącznik nr 8 do protokołu.
Przewodnicząca Rady 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 – DRUK NR 15/XXVI.
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 19 radnych
w głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało
18 radnych, przy 1 głosie wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było.
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że uchwała została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 40.
UCHWAŁA NR XXVI/242/16 stanowi załącznik nr 41.
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Ad. XIX. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Gryfino na lata 2016-2025 – DRUK NR 16/XXVI.
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji do projektu uchwały.
Stanowiska komisji stanowią załącznik nr 8 do protokołu.
Przewodnicząca Rady 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 2016-2025 – DRUK
NR 16/XXVI.
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 19 radnych
w głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało
17 radnych, przy 2 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było.
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że uchwała została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 42.
UCHWAŁA NR XXVI/243/16 stanowi załącznik nr 43.
Ad. XX. Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
Gminy Gryfino – DRUK NR 17/XXVI.
Rada otrzymała na sesji nową wersję projektu uchwały.
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji do projektu uchwały.
Stanowiska komisji stanowią załącznik nr 8 do protokołu.
Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał w niej głosu.
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie nową wersję projektu
uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Gryfino – DRUK
NR 17/XXVI.
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 19 radnych
w głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało
18 radnych, przy 1 głosie wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było.
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że uchwała została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 44.
UCHWAŁA NR XXVI/244/16 stanowi załącznik nr 45.
Ad. XXI. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
i z wykonania uchwał Rady.
Informacja stanowi załącznik nr 46 do protokołu.
Radni otrzymali informację burmistrza na skrzynki mailowe oraz w dniu sesji.
Przewodnicząca zapytała, czy radni zgłaszają uwagi i zapytania do informacji.
Radny Ireneusz Sochaj – bardzo pozytywna jest jedna informacja w tym sprawozdaniu:
„Zaktualizowałem dokumentację projektową budowy ścieżek rowerowych na nieczynnych
liniach kolejowych na terenie gminy Gryfino”. To jest fajna informacja, bo ludzie tego
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oczekują. Myślę, że będzie zaktualizowana na plus, czyli te ścieżki w jakimś
przewidywalnym terminie powstaną i że będziemy mogli jeździć na rowerze nie tylko za
granicę do Niemiec, ale również będzie można to robić na naszym terenie. Bardzo szanujemy
grosz, który wydajemy w naszej gminie, nie łatwo jest klubom sportowym dostać środki na
organizowanie swoich różnych przedsięwzięć, czy inne związki typu np. kulturalne
przedsięwzięcia, natomiast lekka ręką wydajemy 6.200 zł w formie małego grantu dla
Parafialnego Zespołu Caritas Parafii Narodzenia NMP w Gryfinie na realizację zadania
„Przewóz młodzieży do Krakowa na Światowe Dni Młodzieży”. 6.200 zł na przejażdżkę,
przepraszam, ile osób pojechało, skąd w ogóle taki pomysł?
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński – czuję się w obowiązku
wyjaśnić skąd taki pomysł. Dzięki naszemu bardzo dobremu kontaktowi z zaprzyjaźnioną
gminą Raciechowice nasze dzieci, nasza młodzież w liczbie około 50 łącznie z opiekunami z
obu parafii miejskich, zachęcaliśmy też parafie wiejskie, natomiast pojechały dzieci z obu
parafii miejskich - łącznie około 50, przebywała w zaprzyjaźnionej gminie Raciechowice bez
kosztów noclegów i wzięła udział w Światowych Dniach Młodzieży czynnie, zawiązała
nowe przyjaźnie, nowe kontakty. Być może jednym z wyników tych kontaktów będzie też
wielonarodowy projekt, być może przyjadą do nas w przyszłości też dzieci, które mają
polskie pochodzenie, a mieszkają dzisiaj w Kirgizji chociażby. Jest to szerzej pomyślana
trochę sprawa, niż tylko i wyłącznie jednostkowy wyjazd, natomiast trudno jest zorganizować
wyjazd dla 50 dzieci i młodzieży i to jest nasza młodzież, w ważnych wydarzeniach
globalnych. Ten koszt 6.200 zł na około 50 uczestników jest relatywnie niski, a wydarzenie
globalne. Sami uczestnicy także ponosili koszty uczestnictwa i muszę też powiedzieć panie
radny, że w wielu gminach wójtowie, burmistrzowie i prezydenci decydowali się na
zdecydowanie większe wydatki. Ja to rozumiem, jest to spotkanie kultur, spotkanie
narodowości, wymiana doświadczeń też tych młodych ludzi, podtrzymywanie już istniejących
przyjaźni, w tym także naszych przyjaźni z gminą Raciechowice, która wobec naszych dzieci
i młodzieży wykazała piękny gest. Dzieci mieszkały w naprawdę dobrych warunkach, miały
też sposobność zwiedzić tę gminę, zapoznać się z jej walorami i być może jako nasi następcy
będą tę już wieloletnią przyjaźń rozwijali.
Radny Krzysztof Hładki – panie burmistrzu, realizując zadania z zakresu strategii i rozwoju
w punkcie 10: „Zorganizowałem spotkania z potencjalnymi inwestorami na terenie: Parku
Regionalnego, Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, na terenie gminy Gryfino”. Prosiłbym na
forum rady oficjalnie już pochwalić się osiągnięciami w tej dziedzinie. Ilu tych inwestorów
oficjalnie przybyło, bo wiemy to tylko z gazet i jakie są potencjalne możliwości dalszego
rozwoju strefy przemysłowej?
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Tomasz Miler - myślę, że nie tylko z gazet,
bo tak dużo mediów napisało o Gryfinie, zwłaszcza o inwestycji Zalando, że ta informacja,
jaka dotarła do opinii publicznej jest bardzo duża i szeroka. Myślę, że państwo radni też nie
mieli problemu, żeby się z tym zaznajomić. Na dzisiaj mamy sprzedane 70 procent terenów
w strefie. Zostało pięć działek, cztery małe za Invento, jedna około 10 ha. Podmioty, które
nabyły te działki to działająca firma Invento, duży projekt Zalando, oprócz tego firma
Mechatronic, czyli automatyka przemysłowa i grecka firma Megaplast, to też nie jest
tajemnica. Jedną z działek nabyła także Specjalna Strefa Ekonomiczna. Myślę, że niebawem
przerodzi się to na jakąś konkretną nazwę docelowego inwestora. Aktualnie nie zwalniamy
tempa i pracujemy nad tym, aby te projekty, które są na poziomie zakupu jak najszybciej
przerodziły się na poziom stojących, gotowych, odebranych hal. Jeżeli ktoś dzisiaj odwiedzi
Gardno zobaczy już trwające przygotowania do budowy centrum logistycznego Zalando.
Chwilę jeszcze zajmie porządkowanie terenu, postawienie ogrodzenia i postawienie całej
bazy do tego bardzo dużego przedsięwzięcia, ale myślę, że termin jedenastu miesięcy jest
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tutaj realny. Mam informacje od kolejnych przedsiębiorców, którzy są właścicielami ziemi, że
kompletują dokumentacje i też niebawem będą mogli na ten etap wkroczyć.
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn - my jesteśmy, tak jak radni
mogą być z tego faktu dumni, również zasługami naszych poprzedników, jesteśmy z tej
sytuacji wyjątkowo zadowoleni. Chciałbym powiedzieć, że ciężka praca nas wszystkich,
a przede wszystkim zespołu pana burmistrza Milera przynosi efekty. Nie mówiliśmy o tym,
bo przyjęliśmy taką zasadę, że o inwestycjach mówimy wtedy, jeśli one są pewne. System
funkcjonowania urzędu, współpracy ze starostą, z powiatem, z zarządem województwa,
z marszałkami jest naprawdę dopracowany do perfekcji i jestem dumny z tego, jak wiele
inwestorów mówi – panie burmistrzu, nigdzie w Polsce nie ma tak ekspresowego tempa
odpowiadania na nasze zapytania. My jeszcze rok temu staliśmy przed poważnymi
zagrożeniami, które mogły się skończyć obowiązkiem zwrotu kilkunastu milionów. Ja
państwu dziękuję za wsparcie i za zaufanie i to co mówimy zawsze, to co państwo mówicie
na różnego rodzaju spotkaniach – praca, praca i jeszcze raz praca będzie świadczyć o potędze
Gryfina. Chcielibyśmy, żeby mieszkańcy Gryfina byli dobrze sytuowani, aby dzieci naszych
mieszkańców nie musiały wyjeżdżać, żeby znalazły tutaj swoje miejsce na ziemi tak, jak my
mamy. Oczywiście wszelką krytykę w takich sprawach przyjmujemy, nie odbieramy nikomu
zasług, doceniamy zasługi wszystkich, ale tę pracę, którą wspierałem i widziałem jak urząd
pracował, jak byliśmy wspierany przez służby pana starosty, przez pana marszałka, przez
wojewodę, przez Agencję Nieruchomości Rolnych oraz ministrów, bo to się wiązało również
z takimi interwencjami i takimi działaniami, to mamy dzisiaj efekt i to jest również efekt taki,
o którym mówił pan burmistrz Paweł Nikitiński, że mamy już zarzuty od dużych
przedsiębiorców gryfińskich – panowie, co narobiliście, pracownicy żądają podwyżek, bo
będą odchodzić. My się z tego powodu cieszymy i wiemy, że przed Gryfinem stoją teraz
wyzwania, że po spotkaniach z przedsiębiorcami musimy się zastanowić wspólnie jak
doprowadzić do tego, żeby na terenie Gryfina przybyło nam mieszkańców, którzy tu kupią
swoje mieszkania, założą swoje rodziny i będą z nami współpracować dalej w tym kierunku,
w którym idziemy. Ja dziękuję za to pytanie i jeszcze raz podkreślam – nikomu nie odbieramy
zasług, dziękujemy za pracę naszym poprzednikom, ale ta praca, która została tutaj
wykonana, którą ja wspierałem, ale również obserwowałem, bardzo za to dziękuję panie
Tomku, publicznie panu, pana służbom, panu burmistrzowi, pani skarbnik i wszystkim
zaangażowanym osobom dziękuję.
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Namieciński – w ramach informacji w mojej ocenie
należałoby podziękować zespołowi Caritas, że znalazł za taką kwotę przewoźnika, który
zawiózł grupę na Światowe Dni Młodzieży. Ja to diagnozowałem, pracuję w OHP i najniższe
stawki, które panowały, przewodnicy żądali stawek od 8.500 zł wzwyż, także nie była to
kwota duża. Niestety tak było, że na Światowe Dni Młodzieży firmy transportowe żądały
sobie kwot powyżej 8.500 zł, za mniejsze pieniądze nie można było znaleźć firmy
przewozowej. W związku z powyższym, to tylko chwała im za to, że za tak małe pieniądze
znaleźli przewoźnika.
Ad. XXII. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. III.
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn - chciałbym poruszyć dwie
kwestie, w pierwszej kolejności dziękuję za wszystkie interpelacje, głosy krytyczne są nam
bardzo potrzebne i uwzględniamy je w swojej pracy, ale chodzi o konstruktywną krytykę. Ja
czasami w kwestiach interpelacji czuję się tylko i wyłącznie listonoszem, który przekazuje
państwa interpelacje składane do starosty, do marszałka, do wojewody, do dróg krajowych.
Po prostu my waszej interpelacji nadajemy treść i wysyłamy tę interpelację do określonego
zarządzającego. Uważam to w wielu przypadkach za niepotrzebne angażowanie naszych
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pracowników, którzy mają mnóstwo obowiązków. Wydaje mi się, że niektóre interpelacje
mogą być kierowane bezpośrednio do odpowiednich organów, czy to samorządowych, czy
instytucji państwowych, ale oczywiście będziemy w dalszym ciągu zachowywać się w sposób
oczekiwany przez radę. Co do interpelacji pana radnego Rafała Gugi – cieszę się, że podnosi
pan sprawę dwóch spółek komunalnych. PUK i GTBS to są strategiczne instytucje w mieście,
o GTBS-ie nie będę dzisiaj mówił. Zarząd PUK-u, rada nadzorcza przygotowuje się do zdania
relacji Radzie Miejskiej w Gryfinie z pracy, która została tam wykonana. Pan, panie Rafale
pyta o wzrost kosztów funkcjonowania spółek, odpowiem panu co do Przedsiębiorstwa Usług
Komunalnych. Ten koszt radykalnie spada, ponieważ zastępca prezesa, drugi członek zarządu
objął etat zwolniony przez innego pracownika i naprawdę otrzymuje w stosunku do pracy
niewygórowaną pensję, a przypominam panu, że mieliśmy w Przedsiębiorstwie Usług
Komunalnych taką sytuację, że przez okres urlopów i innych wydarzeń nie było w ogóle
zarządu i nie było jak tą firma zarządzać, ponieważ z oczywistych względów – urlop, zaległy
urlop firma zostawała bez zarządzającej osoby. Chciałbym panu powiedzieć, że koszty tej
firmy z tytułu przyjęcia do pracy drugiego członka zarządu nie rosną, co więcej spadają te
koszty, bo przez wiele lat w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych wydawano np. na
prawników - 5 kancelarii, kwotę ćwierć miliona złotych. Ta kwota została ograniczona do
rzędu 60.000 zł i ma pan proste wyjaśnienie, dlaczego burmistrz reprezentując właściciela,
czyli wszystkich mieszkańców chce usprawnić zarządzanie. Z takich względów. Powiem
panu, że np. w GTBS-ie za wykonywany ostatnio chodnik przy budynku na
ul. Sprzymierzonych/Grunwaldzkiej zapłacono blisko 100.000 zł. Droga Policyjna
wykonywana przez gminę kosztowała lekko ponad 200.000 zł. Wie pan dlaczego? Dlatego, że
w urzędzie liczy się każdą złotówkę, a tam po prostu przyjęto, że cena z cennika jest 300 zł za
metr i tyle można zapłacić. Zarządzanie wymaga sprawności. Nie da się zarządzać dużą firmą
jednoosobowo. Nie da się. Jeśli panu powiem, że w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych
wydawano kilkadziesiąt tysięcy złotych rocznie na darowizny, to pan powie, że jest to
niemożliwe. Wie pan, kto za to płacił? Mieszkańcy Gryfina. Ta praktyka została
zlikwidowana. Często jak rozmawiam z sołtysami, czy z radnymi to o tym rozmawiamy – czy
może być tak, że Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych wydaje np. w ciągu czterech lat
milion złotych na prawników i kilkaset tysięcy na różnego rodzaju darowizny. Przecież za to
wszystko płacą mieszkańcy właśnie w kosztach wody, ścieków i innych elementów. Jak
powiem panu, że np. w GTBS-ie było tak, że przyszła pani o kulach z jednej z gryfińskich
ulic i powiedziała – panowie burmistrzowie, taki jest bałagan przy budynku po remoncie, że
coś tutaj nie gra. Pan burmistrz Miler pojechał sprawdził, faktycznie firma zostawiła plac
budowy, pan Zenon Trzepacz będzie wiedział najlepiej, nieposprzątany, zaśmiecony
styropianem, różnego rodzaju elementami odpadów. Kto wykonał sprzątanie, chociaż
w umowie było zapisane, że ma to zrobić firma? GTBS na koszt gryfińskich mieszkańców.
Niestety GTBS odebrał robotę i trzeba to zrozumieć. Jeden zarządzający nie daje sobie rady,
ale jak powiem panu, że czekaliśmy rok czasu na zmianę umowy spółki, żeby móc powołać
do zarządu określone osoby, chciałem panu powiedzieć, że w jednej i drugiej firmie odbył się
konkurs, cieszę się, że wygrane te konkursy zostały przez kandydatów, którzy startowali
również na radnych i są mieszkańcami gminy Gryfino, znają te problemy i zostali ocenieni
przez rady nadzorcze jako fachowcy. Będziemy ich rozliczać i będziemy obserwować tę
pracę. Stoi przed nami wiele zagrożeń i zobaczycie państwo, jak zarząd i rada nadzorcza
przedstawi wam sytuację Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych. Co pan powie, że
w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych ludzie ciężko pracujący np. przy kanalizacji
gryfińskiej nie mieli odpowiednio funkcjonujących szatni i pryszniców i nie mieli nawet po
tej ciężkiej pracy gdzie się wykąpać. To są elementy, które muszą być brane pod uwagę i nad
tym mamy się pochylić, a nie wytwarzać taki obraz, że burmistrz Sawaryn generuje koszty
i podwyższa pracownikom w urzędzie pensje. Osiem lat były nie podwyższane. To jest rzecz
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normalna i wymagalna przy zarządzie, żebyśmy skutecznie rozwiązywali problemy Gryfina
i póki będę burmistrzem Gryfina to będę starał się, żeby dobrze pracujący pracownicy
zarabiali odpowiednie pieniądze i nie musieli szukać pracy za granicą, a powiem panu, że
jedna pracownica w urzędzie prosi o urlop bezpłatny, bo ma niewielką pensję, trudną sytuację
życiową i musi wyjechać na jakiś czas, żeby w Niemczech sprzątać. To są po prostu rzeczy
nie do przyjęcia, żeby utracić wysoce wykwalifikowanego pracownika i co pan powie, jak jej
nie będzie i przyjmiemy na to miejsce na czas określony innego pracownika? Znowu
przeczytamy w gazecie, że liczba etatów w urzędzie rośnie, przyjmowani są nowi
pracownicy, źle ta władza rządzi. Zapraszam do krytyki, proszę o tę krytykę, ale żeby to była
krytyka konstruktywna i odnosiła się do rzeczywistości.
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński - chciałbym odpowiedzieć
na jedną interpelacje, bo ona też wzbudza pewne emocje, a dotyczy inscenizacji, która będzie
miała miejsce 24 września. Szanowni państwo, to co na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć to
tyle, że gmina pozyska na ten cel i to jest już sprawa przesądzona co najmniej 25.000 zł.
Trwają rozmowy sponsorskie z inną drugą dużą firmą funkcjonującą na terenie gminy.
Podjęte są także działania związane z objęciem honorowych patronatów przez instytucje
samorządowe i ogólnopolskie. Nie wiem, może przesadzę w tej chwili, ale taki idealny
scenariusz będzie taki, że być może jeszcze na tym docelowo jako miasto zarobimy, bo trzeba
liczyć też korzyści, które z tego będziemy mieli, bo przypomnę, że jeżeli do Gryfina
przyjedzie 5 tys. gości i każdy z nich zostawi w Gryfinie 10 zł to do mikroobiegu
ekonomicznego tego miasta jednorazowo w ciągu kilku godzin wpłynie pół miliona złotych,
które zostaną oczywiście obrócone. Są i inne korzyści wynikające z tego tytułu jak chociażby
spotkanie z wszystkimi uczniami w szkołach, bo to jest element wymagany przez urząd
w tym roku, czyli żywe lekcje historii, w mundurach historycznych z epoki, ze sprzętem,
z samochodami z epoki. Jest to przedsięwzięcie, które mamy ambicję rozwijać, także
ekonomicznie, ale robimy to w znacznej mierze w oparciu o pieniądze pochodzące od
sponsorów. Dzisiaj mogę panu radnemu powiedzieć, że dzięki ciężkiej pracy pana burmistrza,
całego jego zespołu pozyskaliśmy już 25.000 zł. Wielce prawdopodobne, że w krótkim czasie
tę kwotę podwoimy. Chciałbym też zapowiedzieć, że na inscenizacji będzie unikatowy
koncert Katy Carr – brytyjskiej wokalistki, która jest polskiego pochodzenia i która tworzy
też muzykę patriotyczną. Najprawdopodobniej spotka się to z głęboką krytyką tak jak też
próba złożenia oferty mieszkańcom na dożynkach spotkania się z różną formą kultury –
kultury ludowej, kultury wyższej, kultury popowej. Chcę tylko powiedzieć, bo widzę, że jest
brak świadomości, trzeba się też tym zagadnieniem interesować, Baltic Neopolis Orchestra ze
Szczecina prowadzi cykl koncertów na terenie województwa i na mapie tych koncertów jest
także Gryfino. Polecam wywiad z liderami tej orkiestry, co jest ich celem w ogóle co do
zasady i czy dla nich jest jakimś dysonansem, że wystąpią na imprezie, która jest dożynkami
gminnymi albo że wystąpią w bardzo małym ośrodku kultury. Nie, wprost przeciwnie, to jest
właśnie cel tego program, żeby w swobodnej, luźnej formie, nie symfonicznej, ciężkiej
muzyki klasycznej, zapoznać ją i przedłożyć apetycznie. Będą także warsztaty ze szkołą
muzyczną, mówię to w szczególności o Katy Carr, która da też z naszymi dziećmi ze szkoły
muzycznej wspólny koncert, a dodatkowym uzupełnieniem, gdyby ktoś z radnych był
zaniepokojony to od razu powiem, że bezkosztowo zagra dla nas gryfiński zespół, który
w moim przekonaniu niedługo będzie bardzo znanym zespołem. Nie będę jeszcze zdradzał
jego nazwy, ale myślę, że będzie to oferta bardzo interesująca również dla mieszkańców.
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Tomasz Miler - jeżeli chodzi o ul. Flisaczą,
jestem winny odpowiedź, bo myślę, że na następnej sesji rady miejskiej będziemy już mieli
dla państwa przygotowany projekt uchwały dotyczący zmiany planu przy ulicy Flisaczej,
oczywiście chodzi o kanalizację. Zależało nam na tym, żeby tego typu niedociągnięcia
i zaległości, jak brak kanalizacji w mieście w tej gęstej zabudowie likwidować. To, że ulicę
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Flisaczą wykonano wcześniej nie rozwiązując problemów infrastrukturalnych to był błąd.
Dzisiaj nie możemy pod asfaltem zrobić nowej kanalizacji sanitarnej, bo tę pracę GDDKiA
zniweczymy, dlatego wybraliśmy drogę zmiany planu miejscowego i pociągnięcia tej
kanalizacji innym śladem. Będzie potrzebny nowy plan miejscowy. To będzie trwało. Szkoda,
że przez kilkanaście lat nikt nie pomyślał o tym, aby przed remontem drogi ten problem
rozwiązać.
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk - pan radny Rafał Guga rozumiem, że się zgłosił
w punkcie „Wolne wnioski i informacje”, tak? W interpelacjach nie przewidujemy dyskusji,
może pan zabrać głos w wolnych wnioskach i informacjach.
Ad. XXIII. Wolne wnioski i informacje.
Radny Rafał Guga – i tak odniosę się do odpowiedzi na interpelacje. Panie burmistrzu Miler,
bardzo pozytywna wiadomość a propos ulicy Flisaczej i kanalizacji, zależałoby tylko, żeby
ten czas maksymalnie skrócić jak się tylko da. Oczywiście tutaj w pana ręce odkładam
fachowość tych decyzji. Panie burmistrzu Nikitiński, a propos tej niespodzianki wydawało mi
się, że mogę mieć trop, ale może będzie to trio burmistrzów występujące. Powiem szczerze
z chęcią bym wysłuchał. Panie burmistrzu Sawaryn, zadałem konkretne pytania
w interpelacji, pan całą opowieść skierował w ogóle prawie kompletnie nie odpowiadając na
moje pytanie. Ja bym tylko chciał się upewnić, czy dostanę konkretną odpowiedź na
konkretnie zadane pytania, najlepiej na piśmie.
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn - dostanie pan odpowiedź
konkretną, w ramach dozwolonych przepisów prawa. A co do PUK-u nie zwiększamy
kosztów zarządu.
Radny Rafał Guga - ale prosiłbym o te rzeczy, o które prosiłem w interpelacji, żeby mi
przedstawić w formie pisemnej.
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn – wypowiedź nieczytelna
(nieudzielona do mikrofonu).
Radny Rafał Guga – czyli nie dostanę odpowiedzi?
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn – dostanie pan. Jak pan się
będzie domagał, po przeczytaniu tych informacji w gazecie…. (część wypowiedzi nieczytelna
– nieudzielona do mikrofonu).
Radny Rafał Guga – panie burmistrzu, zgłosiłem interpelację i proszę o to, żebym dostał
odpowiedź.
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński - panie radny, odpowiedź
udzielona ustnie jest też odpowiedzią. Ja często na sesjach stosuję taką zasadę, że jeżeli
możemy odpowiedzieć ustnie, to odpowiadamy ustnie. Wydaje mi się, że jeśli odpowiedź
pada i jest precyzyjna, to w konkretnych przypadku, czy wzrosną koszty funkcjonowania
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w związku z zatrudnieniem drugiego członka zarządu
i pada odpowiedź, że nie, to jest to odpowiedź w moim przekonaniu jednoznaczna, jasna
i dookreślona. Oczywiście może być powtórzona pisemnie, natomiast zwracam uwagę, że
z posiedzeń rady jest sporządzany protokół, który akceptujecie i macie prawo do niego
wnosić uwagi. Ja szczerze mówiąc staram się oszczędzać, wtedy kiedy mogę, kiedy mam tę
wiedzę pod ręką. Rzeczywiście jest w czasie sesji sporo takich sytuacji, kiedy artykułujecie
państwo pytania, na które albo z mocy prawa nie mogą być udzielone wprost, albo są źle
wymierzone, bo oczywiście organy spółki postąpią jak zechcą, ale do tej pory nie było
problemów z zadawaniem pytań też organom spółek komunalnych, nie zawsze spółki
komunalne chciały rzetelnie w przeszłości odpowiadać, to prawda, sam się z tym spotykałem,
zwłaszcza jeżeli chodzi o liczbę zbiorników bezodpływowych w przeszłości. Pan burmistrz
w swojej wypowiedzi jasno powiedział i jeśli pana to w pewien sposób jeszcze bardziej
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uspokoi, to tak jest. Koszty w PUK-u spadają. Ostatnio jesteśmy po lekturze bardzo
ciekawego artykułu, dotyczącego tego, jak kształtowano taryfy za wodę w przeszłości i jak,
jako organy gminy powinniśmy w przyszłości postępować z organami spółki, bo my wiemy,
że w przeszłości za poprzedniego zarządu koszty prawne i koszty zarobków były wysokie
i bezpośrednio wpływały na ceny wody. Te 40 procent, o których napisała prasa także
wymaga dookreślenia. To nie jest pomysł prezesa, to nie jest pomysł burmistrza. Ja bym się
tutaj publicznie zwracał do doradcy prezydenta, żeby zadał publicznie interpelację o to
dlaczego tak dużo i kiedy, co wobec ustawy zrobił, żeby tyle tej podwyżki nie było, bo to nie
jest wymysł organów samorządowych. Koszty w PUK-u spadają .
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn – wielce szanowny panie Rafale,
odwołuje się pan do odpowiedzi prezesa Stypy na temat wzrostu kosztów. Oczywiście
prawem dziennikarzy jest umieścić bijący w oczy tytuł, że prezes zapowiada 40-procentowe
podwyżki, ale warto ten tekst przeczytać w całości, bo zaraz pod tytułem był zapis, że prezes
obawia się, że jeśli sejm wprowadzi takie przepisy i przejdą stosowne drogi do wejścia
w życie, to takie koszty mogą obciążyć gryfinian i tu podzielam opinię pana burmistrza
Nikitińskiego, adresatem tych pytań powinny być zupełnie inne osoby, które odpowiadają za
stanowienie prawa w Polsce, bo należy się spodziewać w całej Polsce, jeśli wejdą
zapowiadane ustawy w życie, wzrostu cen wody i energii elektrycznej i na pewno nie prezes
Stypa zapowiadał 40-procentowe podwyżki, tylko mówił o obawie tego zarządu dotyczącej
prac ustawodawczych nad wzrostem pozyskiwania wody w Polsce, co dotknie wszystkie
środowiska, również rolne, bo nawet podlewanie wodą z własnego stawu ogródka będzie
wymagało złożenia odpowiedniej opłaty i to są elementy, które trzeba brać pod uwagę i jak to
mówią w Polsce – czytanie tekstu ze zrozumieniem ma wiele luk, co widać na różnego
rodzaju egzaminach.
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Namieciński – mam jedną informację dla państwa.
W dniu 3 września, w sobotę od godz. 15:00 na boisku w Gardnie odbędzie się festyn Dzień
Pieczonego Ziemniaka. W związku z powyższym w imieniu sołectwa Gardno, KGW
Gardnianki oraz własnym serdecznie państwa w tym dniu zapraszam do Gardna.
Radny Rafał Guga – panie burmistrzu, znowu jakaś nadinterpretacja, znowu dużo słów, nie
wszystkie są do końca prawdziwe. Ja nic nie mówiłem o kwocie 40 procent, broń Boże, to już
pana nadinterpretacja, ale zgodzę się z panem burmistrzem, że nie tylko czytanie ze
zrozumieniem, ale widzę słuchanie także tekstu w Polsce co raz gorzej ostatnio szwankuje.
Natomiast ja dokładnie o tym mówiłem podczas sesji, na której stawały stawki za wodę, że
szykuje nam się duża podwyżka w skali kraju. Wtedy nikt tego nie chciał słuchać. Ja
poprosiłbym o odpowiedź konkretną, ponieważ to tylko tak naprawdę, ja wiem, wielokrotnie
z urzędnikami rozmawiam o tym, ze wystarczy mi odpowiedź ustna, ale konkretna. Tutaj to
jest jedna z części interpelacji, ponieważ pytanie brzmiało o koszty wynagrodzenia,
kompetencje i zakres obowiązków, jaki będą mieli w poszczególnych naszych
przedsiębiorstwach. Także to jest tylko częściowa odpowiedź, dlatego prosiłbym o konkretną
odpowiedź na konkretne pytania.
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn - panie Rafale, z szacunkiem
traktując pana wypowiedź, ale od radnego w radzie wielokadencyjnego wymagałbym
zapoznania się przepisami kodeksu spółek handlowych i kierowanie pana zapytań do
odpowiednich organów spółek, bo one są właściwe do udzielenia takich odpowiedzi, a nie
burmistrz gminy Gryfino
Radny Rafał Guga – skierowałem do stuprocentowego właściciela tych spółek
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn - kodeks spółek handlowych jest
u mnie na półce w kancelarii, w gabinecie. Zapraszam pana za chwilę, pokażę panu
odpowiednie przepisy i proszę z nich korzystać. Ja bardzo przepraszam, ale wykonujmy
swoje obowiązki zgodnie z zapisami ustawy, przepisów, kierujmy interpelacje do właściwych
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osób, bo jak patrzę jak ktoś składa interpelację dotycząca bałaganu na ulicy krajowej,
wojewódzkiej, czy powiatowej do burmistrza Gryfina i mówi – panie burmistrzu, a my
mamy trzech radnych wojewódzkich, mamy radnych powiatowych. Panie Rafale, ja mam
świadomość, gdzie pan był przez te lata, kiedy ten bałagan był w gminie Gryfino i staramy się
to w jakiś sposób zmienić. Panie Rafale, zapraszam pana do konstruktywnej krytyki, do
zadawania pytań. Podzielę się z panem swoją biblioteką, swoją wiedzą. Wszystko do pana
dyspozycji. Bo demagogię możemy uprawiać, to też jest prawo opozycjonisty, na wszystko
możemy mówić - nie, natomiast ja pana zapraszam do współpracy i do merytorycznej
rozmowy, bo wielu radnych w gminie Gryfino potrafi przyjść i powiedzieć – panowie, nie
zgadzam się z wami, trzeba to zrobić inaczej, bo mam na to pomysł. Niestety nie jest to (…).
Radny Zenon Trzepacz – ja jednak zachęcam państwa radnych do korzystania z tej innej
drogi, czyli niezdawania pytań na sesji, ponieważ ja też byłem kiedyś taki, wydawało mi się,
że uzyskam efekt wyborczy. Odwrotnie. Ludzie mówią – nie mają o czym gadać. Zachęcam,
ja korzystam właśnie z tej drogi, że bezpośrednio zwracam się do instytucji. Nie wiem, może
ja się przeceniam, ale skuteczność i szybkość działania jest zdecydowanie większa, dociera
bezpośrednio do firm, do osób zainteresowanych. Mi jest o wiele łatwiej, bo nie czekam na
listonosza, czy przyniesie odpowiedź na interpelacje, czy nie. Jest zdecydowanie łatwiej.
Odnoście interpelacji powiem państwu jeszcze, że kiedyś swego czasu w którejś z kadencji
składałem interpelację na temat ulicy Flisaczej, wtedy kiedy jeszcze nie była wybudowana
droga, prosiłem o zajęcie się tą sprawą. Informacja była taka, że tak, że już jest robiony
projekt, dokumentacja i na tym się skończyło. Proszę państwa, zachęcam do innego podejścia
do formy działania, jako radny rady miejskiej. Na temat podwyżek cen wody pan burmistrz
mówił, żeby zwrócić się do naszego ministra w kancelarii pana prezydenta, natomiast ja
proponuję może byśmy jako radni, jako rada miejska wystosowali taki apel do naszych władz,
naszych parlamentarzystów, żeby właśnie zastanowili się nad tym, jaki los mogą zgotować
swoim wyborcom. Może to być politycznie niepoprawne, ale ja bym się nad tym zastanowił,
bo większość z tych ludzi jest oderwana od szarej rzeczywistości i może nie mają tej
świadomości. Ja przysłuchuję się tej dyskusji, czytam o hodowcach ryb, może spróbujmy
pójść trochę inną drogą i zabierzmy swój głos w tej ważnej dla nas wszystkich sprawie.
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn - mam też jedną informację.
Zapraszamy wszystkich w sobotę na dożynki, które rozpoczynają się mszą w kościele na
Starym Mieście. Zapraszam, trzeba rolnikom podziękować za trud. Chcemy, żeby ten trud
rolników, dorobek polskiej wsi był przedstawiony również mieszkańcom miasta i myślę, że
nabrzeże jest tym miejscem, w którym kultura naszej gryfińskiej wsi będzie mogła być
prezentowana i wszyscy będziemy mogli z tego czerpać radość i zadowolenie.
Radny Rafał Guga – ja tak wsłucham się w słowa pana burmistrza i żeby tak koncyliacyjnie,
przyjemnie zakończyć to powiem – tak panie burmistrzu, ja w ramach rewanżu, z chęcią
podzielę się swoją biblioteką historyczną z panem burmistrzem, a na koniec chciałbym
przeprosić za to, że zgłosiłem interpelacje dotyczące PUK i GTBS, chociaż nie powinienem
ich zgłaszać do pana. Przepraszam.
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk - chciałabym poinformować, że radni otrzymali
zaproszenie na dzień integracji z osobami niepełnosprawnymi „Tacy sami”, który odbędzie
się 14 września 2016 r. na terenie OSiR-u w godz. 11:00 – 14:00. Również mam zaproszenie
od kierownika Dziennego Domu Senior-Wigor w Gryfinie, który zaprasza na
okolicznościowe spotkanie, świętujemy powstanie ogrodu-tarasu w dniu 9 września 2016 r.
od godz. 11:00. Chciałam również zaprosić na dożynki, ale już pan burmistrz uprzedził mnie
i chciałabym jeszcze poinformować, że jesteśmy w trakcie głosowania nad budżetem
obywatelskim. Jest to nowa inicjatywa, bardzo proszę wszystkich tutaj obecnych, abyśmy się
zaangażowali i propagowali ten projekt, aby jak największa liczba mieszkańców wzięła udział
w głosowaniu. Głosowanie trwa do 30 września.
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Ponieważ nikt więcej nie zabrał głosu, Przewodnicząca Rady zamknęła obrady XXVI sesji
Rady Miejskiej w Gryfinie.
Integralną część protokołu stanowią załączniki:
1. Lista obecności radnych – załącznik nr 1
2. Lista obecności sołtysów – załącznik nr 2
3. Lista obecności zaproszonych gości – załącznik nr 3
4. Porządek obrad sesji – załącznik nr 4
5. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem zmiany porządku obrad sesji załącznik nr 5
6. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem protokołów z XXIV i XXV sesji - załącznik
nr 6
7. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej – załącznik nr 7
8. Stanowiska komisji rady - załącznik nr 8
9. Sprawozdanie z działalności gminy w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej - OSP –
załącznik nr 9
10. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży
nieruchomości lokalowej – załącznik nr 10
11. UCHWAŁA NR XXVI/230/16 - 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. Szczecińskiej nr 2 – załącznik nr 12
13. UCHWAŁA NR XXVI/231/16 - załącznik nr 13
14. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej części nieruchomości gruntowych,
położonych w obrębie ewidencyjnym Parsówek – załącznik nr 14
15. UCHWAŁA NR XXVI/232/16 - załącznik nr 15
16. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem wniosku Komisji Rewizyjnej - załącznik
nr 16
17. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie utworzenia
i nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu w Gryfinie – załącznik nr 17
18. UCHWAŁA NR XXVI/233/16 - załącznik nr 18
19. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu
nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz opiekunami dziennymi w zakresie
warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3 – załącznik nr 19
20. UCHWAŁA NR XXVI/234/16 - załącznik nr 20
21. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie ustalenia
wysokości opłat za pobyt dziecka i częściowych zwolnień z tych opłat oraz maksymalnej
opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Gryfino – załącznik
nr 21
22. UCHWAŁA NR XXVI/235/16 - załącznik nr 22
23. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały
nr VIII/61/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za
świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne oraz oddziały żłobkowe
w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino – załącznik nr 23
24. UCHWAŁA NR XXVI/236/16 - załącznik nr 24
25. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego pn.: „Akademia Kompetencji
na obszarze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego” – załącznik nr 25
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26. UCHWAŁA NR XXVI/237/16 - załącznik nr 26
27. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie powołania
Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gryfinie oraz nadania jej statutu – załącznik nr 27
28. UCHWAŁA NR XXVI/238/16 - załącznik nr 28
29. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie desygnowania
radnych Rady Miejskiej w Gryfinie do współpracy z Młodzieżową Radą Miejską
w Gryfinie – załącznik nr 29
30. UCHWAŁA NR XXVI/239/16 - załącznik nr 30
31. Autopoprawki do projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania
z nabrzeża w Gryfinie – załącznik nr 31
32. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem wniosku Komisji Planowania
Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska - załącznik
nr 32
33. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyjęcia
regulaminu korzystania z nabrzeża w Gryfinie – załącznik nr 33
34. UCHWAŁA NR XXVI/240/16 - załącznik nr 34
35. Wezwanie Pani …*) do usunięcia naruszenia prawa z dnia 11 lipca 2016 r. - załącznik
nr 35
36. Wezwanie Pani …*) do usunięcia naruszenia prawa z dnia 8 sierpnia 2016 r. - załącznik
nr 36
37. Opinia prawna do wezwania - załącznik nr 37
38. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia
wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwał nr XXIV/207/16 i nr
XXIV/209/16 Rady Miejskiej w Gryfinie oraz wezwania do usunięcia naruszenia prawa
dotyczącego uchwały nr XXV/228/16 Rady Miejskiej w Gryfinie – załącznik nr 38
39. UCHWAŁA NR XXVI/241/16 - załącznik nr 39
40. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmian budżetu
Gminy Gryfino – załącznik nr 40
41. UCHWAŁA NR XXVI/242/16 - załącznik nr 41
42. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2016-2025 – załącznik nr 42
43. UCHWAŁA NR XXVI/243/16 - załącznik nr 43
44. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie trybu prac nad
projektem uchwały budżetowej Gminy Gryfino – załącznik nr 44
45. UCHWAŁA NR XXVI/244/16 - załącznik nr 45
46. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
i z wykonania uchwał Rady - załącznik nr 46.

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.
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