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PROTOKÓŁ NR XVI/15 
z XVI sesji Rady Miejskiej w Gryfinie 

w dniu 3 grudnia 2015 r. 
 
 
 

Sesja rozpoczęła się  o godz. 1005 i trwała do godz. 1125. 
 
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 
 
W posiedzeniu udział wzięli: 
1. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn 
2. Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński  
3. Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Tomasz Miler 
4. Sekretarz Miasta i Gminy Gryfino Ewa Sznajder 
5. Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino Beata Blejsz 
6. Radca prawny Łukasz Korejwo 
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 według listy 
obecności w posiedzeniu uczestniczyło 21 radnych.  
Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji i projektami uchwał – 
załącznik nr 4. 
 
2/ przyjęcie protokołu z XV sesji. 
Przewodnicząca poinformowała, że zgodnie ze statutem, protokół z sesji był wyłożony do 
wglądu i zapytała, czy radni zgłaszają uwagi do protokołu. 
W związku z brakiem uwag Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie 
protokołu z XV sesji.  
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 21 radnych,  
w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 20 radnych. 
Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
Protokół z XV sesji został przyjęty. 
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 5. 
 
Przewodnicząca Rady zaproponowała zmianę porządku obrad sesji poprzez wprowadzenie 
przed punktem „Zgłaszanie wniosków Komisji Rady” punktu: „Wyróżnienie Koła Gospodyń 
Wiejskich „Gardnianki”, Pani Elizy Hołubowskiej, Pana Krzysztofa Rudnickiego, sportowca  
i trenera sekcji kajakarstwa Klubu Sportowego „Energetyk” oraz sportowców i trenera Klubu 
Strzelectwa Sportowego LOK „Regalica”. 
Zaproponowała również wprowadzenie pod obrady podjęcie dodatkowego projektu uchwały, 
który wpłynął do Rady Miejskiej: w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/120/15 Rady Miejskiej 
w Gryfinie z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie określenia stawek podatku od 
nieruchomości na terenie miasta i gminy Gryfino – DRUK NR 17/XVI po punkcie 
dotyczącym podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2015 rok (DRUK 
NR 16/XVI).  
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Przewodnicząca zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie. 
 
Radny Krzysztof Hładki zgłosił wniosek o ogłoszenie przerwy przed punktem dot. zgłaszania 
wniosków Komisji Rady. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie ww. zmianę porządku 
obrad sesji. Zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem zaproponowanej zmiany. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 21 radnych,  
w głosowaniu wzięło udział 21 radnych. Za przyjęciem zmian porządku obrad sesji głosowało 
21 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
Przewodnicząca poinformowała, że wszyscy radni głosowali za zmianą porządku obrad. 
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 6. 
 
Ad. II. Wyróżnienie Koła Gospodyń Wiejskich „Gardnianki”, Pani Elizy Hołubowskiej, 
Pana Krzysztofa Rudnickiego, sportowca i trenera sekcji kajakarstwa Klubu 
Sportowego „Energetyk” oraz sportowców i trenera Klubu Strzelectwa Sportowego 
LOK „Regalica”.  
Rada miejska oraz burmistrz wyróżnili Koło Gospodyń Wiejskich „Gardnianki”, które  
w listopadzie tego roku obchodziło jubileusz 10-lecia swojej działalności. 
Koło Gospodyń Wiejskich „Gardnianki” czynnie uczestniczy w życiu kulturalnym wsi, 
przygotowując lub organizując wiele imprez środowiskowych jak: Dzień Dziecka, Dzień 
Matki, Majówki, Mikołajki dla dzieci z Gardna, występuje na dożynkach oraz festynach. 
Panie z koła promują rękodzieło, słyną z wyplatania pięknych wieńców dożynkowych, 
różnorodnych ozdób świątecznych, cudownych palm świątecznych a przede wszystkim  
z pieczenia pysznych ciast i potraw. Swoje rękodzieła oraz wyroby kulinarne sprzedają na 
wielu imprezach nie tylko w gminie Gryfino.  
Członkiniom koła podziękowano za dotychczasową działalność i zaangażowanie, życząc 
wielu sukcesów, wytrwałości i satysfakcji z dalszej pracy na rzecz lokalnego środowiska. 
 
Uhonorowano również Panią Elizę Hołubowską – zawodową tancerkę, instruktorkę  
i choreografa Teatru Tańca Ego Vu, działającego przy Gryfińskim Domu Kultury za 
osiągnięcia artystyczne, działania na rzecz kultury i sztuki w gminie Gryfino oraz za 
powołanie do życia festiwalu tańca współczesnego Jesienna Scena Tańca, cyklicznie 
odbywającego się w Gryfinie. Pani Eliza jest laureatką wielu nagród, jej choreografie zdobyły 
wiele nagród i prezentowane były na wielu festiwalach w Polsce i za granicą.  
W tym roku odbyła się już 7 edycja Jesiennej Sceny tańca, który od początku istnienia jest 
imprezą międzynarodową. Pani Elizie podziękowano za to, że przez te kilka dni Gryfino 
zamieniło się w taneczną stolicę województwa. 
 
Wyróżniono także Pana Krzysztofa Rudnickiego, zastępcę dyrektora Gryfińskiego Domu 
Kultury za wyjątkowe zaangażowanie w działalność Uczniowskiego Klubu Sportowego 
„Biały Pion”. Organizowane przez Biały Pion turnieje, maratony oraz spotkania szachowe, 
międzynarodowe, integrują całe rodziny i sprawiają, że ogromna liczba dzieci i młodzieży 
pożytecznie swój czas.  
Przewodnicząca Rady podkreśliła, że nauka gry w szachy sprzyja wszechstronnemu 
rozwojowi dziecka - kształci pamięć, umiejętność abstrakcyjnego i logicznego myślenia, 
rozwija wyobraźnię przestrzenną. Dlatego też wpływa na rozwój intelektu, zwiększa 
aktywność umysłową, rozbudza twórcze zdolności.  
Pan Krzysztof Rudnicki jest prezesem „Białego Pionu” i arbitrem na zawodach szachowych, 
za swoją działalność został odznaczony Brązową Honorową Odznaką Polskiego Związku 
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Szachowego. Panu Krzysztofowi podziękowano za wieloletni wkład pracy dla rozwoju  
i propagowania szachów wśród młodych ludzi oraz szczególną atmosferę jaka została 
stworzona dla szachów w Gryfinie. 
 
Rada miejska wraz z burmistrzem pogratulowała Dominikowi Wawrzyniakowi – młodemu 
sportowcowi, trenującemu w sekcji kajakarstwa Klubu Sportowego Energetyk pod opieką 
trenera Pana Lesław Dumy. Dominik w tym roku zajął 8 miejsce w Mistrzostwach Europy 
Juniorów w kategorii K1 na dystansie 500 metrów, 6 miejsce w Mistrzostwach Świata  
w kategorii K1 na dystansie 200 metrów. Jest mistrzem Polski w kategorii K1 na dystansie 
200 metrów oraz mistrzem Polski w kategorii K1 na dystansie 500 metrów. 
Nagrodę dla syna odebrała mama Dominika Wawrzyniaka. 
Sport już nie jest taki, jaki był wczasach naszych rodziców. Teraz trudno o chętnych do jego 
uprawiania, a gdy już znajdziesz diament taki jak Dominik, to musisz umieć go oszlifować – 
powiedział na sesji Lesław Duma, trener kajakarza. 
 
Pogratulowano sukcesów utalentowanym sportowcom z Klubu Strzelectwa Sportowego LOK 
„Regalica” – Dominikowi Gruszce i Mikołajowi Gruszce oraz trenerowi chłopców – panu 
Zenonowi Kisielicy. W tym roku Dominik i Mikołaj zajęli czołowe miejsca, między innymi: 
w Mistrzostwach (Międzynarodowych, Międzywojewódzkich oraz Polski) Młodzików  
w Ustce, w finale Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Zielonej Górze, Pucharze Polski  
w Zielonej Górze oraz w Mistrzostwach Zachodniopomorskiego Związku Strzelectwa 
Sportowego w Gryfinie. Przewodnicząca Rady podkreśliła, że wszyscy są dumni z wyników 
młodych sportowców i życzyła dalszych tak świetnych osiągnięć. 
 
Przewodnicząca Rady ogłosiła 10-minutową przerwę w obradach. 
Po przerwie przewodnicząca wznowiła obrady. 
 
Ad. III. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady. 
Komisje nie zgłosiły żadnych wniosków. 
Radny Krzysztof Hładki poinformował, że Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki 
Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska wycofała wypracowany przez siebie wniosek. 
 
Ad. IV. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych. 
Interpelacje i zapytania zgłosili następujący radni: 
Radny Piotr Zwoliński 
401/XVI/2015 –  zwrócili się do mnie mieszkańcy ul. Letniej i ul. Pogodnej w sprawie 

utwardzenia tych ulic. Dla przypomnienia, ulica Letnia była utwardzana 
w marcu tego roku, w tej chwili należy poprawić jej stan, liczę na 
wykonanie tych czynności w ramach gwarancji wykonawcy zlecenia, czyli 
w tym przypadku PUK. Co do utwardzenia ulicy Pogodnej, chodzi 
o odcinek ok. 100 m od wjazdu z ulicy Armii Krajowej.  

402/XVI/15 –  doskonale wszyscy wiemy, jaki jest problem z niektórymi ciągami 
pieszymi w mieście. Zdaję sobie sprawę z sytuacji finansowej, w jakiej 
znajduje się obecnie gmina Gryfino, moja propozycja dotyczy ciągów 
pieszych przy ul. Sienkiewicza i brzmi następująco: proszę zdemontować 
obecne płyty chodnikowe, wykonać tzw. podsypkę materiałem 
utwardzalnym i położyć je ponownie, niwelując nierówności. Zapewniam, 
że jest to metoda bardzo tania, a z pewnością poprawi bezpieczeństwo 
mieszkańców.  
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403/XVI/15 –   jako mieszkaniec Gryfina obserwuję w okresie jesiennym poważny 
problem, zarówno na ulicach powiatowych, drodze krajowej i części ulic 
gminnych. Problem dotyczy konarów drzew i ogromnej ilości spadających 
liści. Zwracam się z prośbą o uporządkowanie tego problemu, poprzez tzw. 
cięcia przydrożnych drzew, mam tu na myśli konkretnie lipy, które mają 
właściwości odbijania, formowania pięknych konarów. Panie burmistrzu, 
takie działania były wykonywane w Gryfinie w latach 80, są wykonywane 
w sąsiednich gminach, jak również w pobliskich miejscowościach 
przygranicznych na terenie Niemiec. Proszę, aby rozpocząć takie działania 
w Gryfinie, co poprawi czystość miasta, ułatwi pracę osobom 
sprzątającym, jak również w perspektywie czasu zmniejszy koszty tych 
czynności.  

 
Radny Rafał Guga 
404/XVI/15 –  pierwsza sprawa dotyczy CW Laguna, w tej chwili staje się to naszym 

sztandarowym budynkiem ze względu na umiejscowienie tam naszej 
jednostki budżetowej Senior Wigor, a sprawa, którą chciałem poruszyć 
odnosi się do remontu elewacji. Zwróciło mi uwagę kilkoro mieszkańców 
z pytaniem, kto wybierał kolory? W tej chwili jest zrobiona tylko część 
budynku i pojawiają się pytania, kiedy zostanie zrobiona druga część? Czy 
jeżeli będzie się to odwlekało w czasie, to czy nie spowoduje to, że ta część 
już zrobiona ulegnie pewnej degradacji i będzie to wyglądało nie najlepiej? 
Kiedy będzie robiona druga część? 

405/XVI/15 –  wielokrotnie interpelowałem w sprawie ul. Flisaczej, zaczyna tam już to 
wyglądać w sposób, w jaki spełnia oczekiwania. Została jeszcze sprawa 
jednej lampy. Otóż jedna lampa stojąca na środku została już przeniesiona, 
ona została uszkodzona w wyniku prawdopodobnie kolizji. Została jeszcze 
jedna na środku parkingu, stąd pytanie, kiedy ten problem zostanie 
rozwiązany? 

406/XVI/15 –  trwają prace nad regulaminem przyznawania stypendiów m.in. za 
osiągnięcia sportowe w sporcie szkolnym. Wiem, że były rozmowy na ten 
temat z dyrektorami szkół, ale otrzymałem wiadomość, że nauczyciele 
wychowania fizycznego dostarczyli pismo wnoszące swoje zastrzeżenia 
i uwagi. Odpowiedź, jaką otrzymali z urzędu właściwie pozbawia ich 
prawa głosu. Panie burmistrzu, chciałbym się dowiedzieć, jaką odpowiedź 
otrzymali nauczyciele? Czy głos ludzi, którzy fachowo zajmują się tym 
tematem nie jest wart wysłuchania i uwzględnienia? Zwracam się z prośbą 
o zorganizowanie w tej sprawie spotkania burmistrza z nauczycielami 
wychowania fizycznego, uczącymi na terenie gminy. 

407/XVI/15 –  chciałem w swoim imieniu podziękować panu burmistrzowi Tomaszowi 
Milerowi za przeprowadzenie zakończonego już remontu ulicy Flisaczej. 
Mimo pewnych niedociągnięć, zgrzytów między nami, pojawiających się 
niepotrzebnych „kwasów”, tak jak mówiłem, ta ulica wkroczyła w XXI 
wiek i za to serdecznie dziękuję.  

 
Radna Ewa De La Torre 
408/XVI/2015 –  od lat interesuję się nowoczesnymi metodami wychowawczymi  

i rewalidacją osób niepełnosprawnych, ale dowiedziałam się, że w naszym 
Przedszkolu nr 1 im. Krasnala Hałabały jest prowadzony cały system 
wychowawczy metodą Montessori, co mnie ogromnie cieszy. Chciałam 
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złożyć wyrazy szacunku zarówno dyrekcji jak i wszystkim prowadzącym 
ten proces wychowawczy, wychowawcom i nauczycielom tego 
przedszkola i chciałabym zapytać, czy ta od wielu lat znana metoda 
wychowawcza jeśli chodzi o wiek wczesnoprzedszkolny naszych dzieci 
będzie wprowadzana także w innych przedszkolach? Wymaga to ogromnej 
pracy ze strony nauczycieli wychowania przedszkolnego, ponieważ jest to 
metoda, która zakłada nieużywanie tradycyjnych zabawek, niestosowanie 
podziału na grupy jednolitych wiekowo, tudzież inne ciekawe rozwiązania. 
Uważam, że to jest metoda warta upowszechnienia i chciałbym zapytać, 
czy przewidujemy jakiś system wsparcia i szkoleń dla innych placówek 
przedszkolnych w tej dziedzinie i czy ta metoda Montessori mogłaby być 
rozpropagowana jeszcze w innych placówkach? Czy jest możliwe, aby 
nasze Gryfino stało się zagłębiem stosowania metody Montessori 
w wychowaniu przedszkolnym? 

 
Radny Tomasz Namieciński      
409/XVI/2015 –  moja interpelacja dotyczy interpelacji, którą wcześniej składałem. 

Odczytam ją: „w nawiązaniu do interpelacji wniesionej na sesji Rady 
Miejskiej w sprawie chodnika przy ul. Pyrzyckiej w Gardnie oraz 
nawierzchni ul. Słonecznej w Gardnie informuję, że w dniu 09.11.2015r. 
pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Gryfino dokonali przeglądu ww. 
nawierzchni i zlokalizowali miejsca, w których występują 
nieprawidłowości. Z uwagi na wyczerpanie środków finansowych na 
bieżące utrzymanie dróg w roku 2015 uzupełnienie ubytków nastąpi po 
uchwaleniu budżetu w roku 2016”. Chciałbym się do tego odnieść. Ja  
w tym czasie składałem dwie inne interpelacje dotyczące drogi 
wojewódzkiej, gdzie też mieliśmy ubytki w drodze i dotyczące prac, które 
wykonywało PUK i w niedługim czasie te rzeczy zostały zrobione. Ja mam 
bardzo dużą prośbę do pana burmistrza Milera, jeśliby się znalazły środki 
finansowe jeszcze w tym roku, żeby jednak te sprawy zrobić, bo to są 
sprawy ważne dla mieszkańców. Wielokrotnie mówimy, że służymy 
mieszkańcom, więc służmy mieszkańcom.  

410/XVI/15 –  moja interpelacja dotyczy pompy wodnej. 24 czerwca dostałem odpowiedź 
dotyczącą pompy wodnej w m. Drzenin, o to mnie prosił sołtys, rada 
sołecka i mieszkańcy. Dostałem odpowiedź, że „w najbliższym czasie 
w uzgodnieniu z PUK sp. z o.o. wyjaśnimy sprawę pompy wodnej  
w Drzeninie a  o sposobie rozwiązana problemu powiadomimy pana oraz 
sołtysa miejscowości”. Teraz dostałem odpowiedź: „w sprawie 
uszkodzonej pompy wodnej w Drzeninie informuję, że z wyjaśnień 
uzyskanych z PUK przedmiotowa pompa nie stanowi własności gminy 
Gryfino”. Jak nie stanowi własności gminy Gryfino rozumiem, że są jakieś 
wyjaśnienia pisemne z PUK, prosiłbym o jakieś pismo, żeby ustalić, kto 
jest właścicielem tej pompy wodnej.    

  
Radny Zdzisław Kmieciak 
410/XVI/15 –  zgłaszam sprawę remontu drogi powiatowej z Czepina do Żabnicy. Droga 

ta jest w katastrofalnym stanie, jest dziura na dziurze, wyrwy, brak 
pobocza dla pieszych, jest to bardzo niebezpieczne. Jest to kluczowa droga 
dojazdowa do Żabnicy. Nie ma przedstawicieli powiatu, ale bardzo bym 
prosił, żeby starosta przyjrzał się tej drodze. 
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Radna Jolanta Witowska 
411/XVI/15 –  moja interpelacja dotyczy stanu nawierzchni ul. Garbarskiej. Tą drogą jest 

poprowadzony duży ruch, kierowcy często jeżdżą, żeby ominąć światła 
sygnalizacyjne na ul. Chrobrego. Stan drogi jest fatalny, jest dziura na 
dziurze, wyrwy. Są tam również garaże, więc jest ona użytkowana też 
przez użytkowników garaży. Ci mieszkańcy płacą podatki i oczekują, że 
stan tej drogi zostanie poprawiony. Dojazd do przedszkola przy  
ul. Krzywoustego od strony ul. Słowiańskiej jest katastrofalny. Jest dziura 
na dziurze, doły, wyrwy, rodzice, którzy przywożą dzieci do przedszkola 
czasem nawet nie mogą wysiąść z samochodu, bo trudno nawet jakkolwiek 
zaparkować. Proszę chociaż o doraźną naprawę, bo stan jest katastrofalny.      

 
Ad. V. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
bezprzetargowej, nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym 
jednorodzinnym, w którym znajduje się jeden lokal mieszkalny oraz udzielenia 
bonifikaty przy sprzedaży lokalu – DRUK NR 1/XVI 
Przewodnicząca Rady przedstawiła stanowiska komisji do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 7. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał głosu w dyskusji. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały  
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości 
zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, w którym znajduje się jeden lokal 
mieszkalny oraz udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu – DRUK NR 1/XVI. 
Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem ww. projektu uchwały. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 21  radnych  
w głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
19 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 8. 
UCHWAŁA NR XVI/124/15 stanowi załącznik nr 9. 
 
Ad. VI. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
bezprzetargowej, lokali mieszkalnych w budynku nr 15, 15A w Bartkowie oraz 
udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali – DRUK NR 2/XVI 
Przewodnicząca Rady przedstawiła stanowiska komisji do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 7. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję.  
Radna Jolanta Witowska – mam pytanie, którego nie zadałam podczas komisji. Proszę mi 
wyjaśnić, dlaczego w uchwale jest zapis, że sprzedaż lokali mieszkalnych uwarunkowana jest 
jednoczesnym wykupem przez najemców obu lokali. Czy to jest niezbędny warunek, który 
musiał zaistnieć przy tej uchwale o sprzedaży? 
Naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki 
Nieruchomościami Teresa Drążek - chodzi nam o to, żebyśmy nie mieli tam wspólnoty  
i żebyśmy nie musieli GTBS zobowiązywać do zarządzania tymi lokalami. Pozostawiamy 
sobie lokal, w którym jest świetlica, którą zarządza Gryfiński Dom Kultury, natomiast na 
dzień dzisiejszy lokalami mieszkalnymi zarządza GTBS. Jeśli sprzedamy oba te lokale 
jednocześnie, schodzi nam już obowiązek zarządu tymi lokalami. 
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Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały  
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, lokali mieszkalnych  
w budynku nr 15, 15A w Bartkowie oraz udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali – DRUK 
NR 2/XVI.  
Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem ww. projektu uchwały. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 21  radnych  
w głosowaniu udział wzięło 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
18 radnych, przy 2 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było. 
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 10. 
UCHWAŁA NR XVI/125/15 stanowi załącznik nr 11. 
 
Ad. VII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności 
gruntowej przejazdu i przechodu w działce gminnej, oznaczonej numerem 257/6, 
położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Gryfino – DRUK NR 3/XVI 
Przewodnicząca Rady przedstawiła stanowiska komisji do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 7. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał głosu w dyskusji. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały  
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu  
w działce gminnej, oznaczonej numerem 257/6, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. 
Gryfino – DRUK NR 3/XVI. 
Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem ww. projektu uchwały. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 21  radnych  
w głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
21 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 12. 
UCHWAŁA NR XVI/126/15 stanowi załącznik nr 13. 
 
Ad. VIII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 
gruntowych, położonych w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 2 – DRUK NR 4/XVI. 
Przewodnicząca Rady przedstawiła stanowiska komisji do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 7. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał głosu w dyskusji. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały  
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych, położonych w Gryfinie 
w obrębie ewidencyjnym nr 2 – DRUK NR 4/XVI. 
Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem ww. projektu uchwały. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 21  radnych  
w głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
21 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 14. 
UCHWAŁA NR XVI/127/15 stanowi załącznik nr 15. 
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Ad. IX. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w obrębach nr 2 miasta 
Gryfino oraz Wełtyń II – tereny produkcyjno-usługowe – DRUK NR 5/XVI. 
Przewodnicząca Rady przedstawiła stanowiska komisji do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 7. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał głosu w dyskusji. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Gryfino w obrębach nr 2 miasta Gryfino oraz Wełtyń II – 
tereny produkcyjno-usługowe – DRUK NR 5/XVI. 
Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem ww. projektu uchwały. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 21  radnych  
w głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
20 radnych, przy 1 głosie wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było. 
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 16. 
UCHWAŁA NR XVI/128/15 stanowi załącznik nr 17. 
 
Ad. X. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego działek nr 4/1, 7/1, 7/3, 7/4, 7/5 i 7/6 w obrębie Pniewo – DRUK NR 
6/XVI. 
Przewodnicząca Rady przedstawiła stanowiska komisji do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 7. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał głosu w dyskusji. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały  
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 4/1, 
7/1, 7/3, 7/4, 7/5 i 7/6 w obrębie Pniewo – DRUK NR 6/XVI. 
Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem ww. projektu uchwały. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 21 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
15 radnych, przy 6 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było. 
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 18. 
UCHWAŁA NR XVI/129/15 stanowi załącznik nr 19. 
 
Ad. XI. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy 
Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego w roku 2016 – DRUK NR 7/XVI. 
Przewodnicząca Rady przedstawiła stanowiska komisji do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 7. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał głosu w dyskusji. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały  
w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami 
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pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  
w roku 2016 – DRUK NR 7/XVI. 
Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem ww. projektu uchwały. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 21 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
19 radnych, przy 2 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było. 
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 20. 
UCHWAŁA NR XVI/130/15 stanowi załącznik nr 21. 
 
Ad. XII. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/144/07 Rady Miejskiej  
w Gryfinie z dnia 29 listopada 2007 r. – DRUK NR 8/XVI. 
Przewodnicząca Rady przedstawiła stanowiska komisji do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 7. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał głosu w dyskusji. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały  
w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/144/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 listopada 
2007 r. – DRUK NR 8/XVI. 
Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem ww. projektu uchwały. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 21 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
21 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 22. 
UCHWAŁA NR XVI/131/15 stanowi załącznik nr 23. 
 
Ad. XIII. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu  
i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli  
i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne 
na terenie gminy Gryfino – DRUK NR 9/XVI. 
Przewodnicząca Rady przedstawiła stanowiska komisji do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 7. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał głosu w dyskusji. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały  
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości 
wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania 
przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie gminy Gryfino – 
DRUK NR 9/XVI. 
Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem ww. projektu uchwały. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 21 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
21 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 24. 
UCHWAŁA NR XVI/132/15 stanowi załącznik nr 25. 
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Ad. XIV. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Dziennego Domu „Senior-WIGOR”  
w Gryfinie, ul. Wodnika 1 i nadania statutu – DRUK NR 10/XVI 
Przewodnicząca Rady przedstawiła stanowiska komisji do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 7. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał głosu w dyskusji. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały  
w sprawie utworzenia Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Gryfinie, ul. Wodnika 1  
i nadania statutu – DRUK NR 10/XVI. 
Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem ww. projektu uchwały. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 21 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
20 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 26. 
UCHWAŁA NR XVI/133/15 stanowi załącznik nr 27. 
 
Ad. XV. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za 
pobyt w Dziennym Domu Senior-WIGOR w Gryfinie – DRUK NR 11/XVI. 
Przewodnicząca Rady przedstawiła stanowiska komisji do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 7. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał głosu w dyskusji. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały  
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior-
WIGOR w Gryfinie – DRUK NR 11/XVI. 
Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem ww. projektu uchwały. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 21 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
18 radnych, przy 3 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było. 
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 28. 
UCHWAŁA NR XVI/134/15 stanowi załącznik nr 29. 
 
Ad. XVI. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/121/15 Rady Miejskiej  
w Gryfinie z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie określenia stawek podatku od 
środków transportowych na terenie miasta i gminy Gryfino – DRUK NR 12/XVI. 
Radni otrzymali autopoprawkę do projektu uchwały – załącznik nr 30. 
Przewodnicząca Rady przedstawiła stanowiska komisji do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 7. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał głosu w dyskusji. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały  
w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/121/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 12 listopada 
2015 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta 
i gminy Gryfino – DRUK NR 12/XVI. 
Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem ww. projektu uchwały. 
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W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 21 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
14 radnych, przy 2 głosach przeciwnych i 5 głosach wstrzymujących się.  
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 31. 
UCHWAŁA NR XVI/135/15 stanowi załącznik nr 32. 
 
Ad. XVII. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/230/12 Rady 
Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia terminu, 
częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 
DRUK NR 13/XVI. 
Radni otrzymali autopoprawkę do projektu uchwały – załącznik nr 33. 
Przewodnicząca Rady przedstawiła stanowiska komisji do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 7. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał głosu w dyskusji. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały  
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/230/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 listopada 
2012 roku w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi – DRUK NR 13/XVI z autopoprawką. 
Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem ww. projektu uchwały. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 21 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
18 radnych, przy 1 głosie przeciwnym i 1 głosie wstrzymującym się.  
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 34. 
UCHWAŁA NR XVI/136/15 stanowi załącznik nr 35. 
 
Ad. XVIII. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji  
i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny obowiązujących na obszarze 
gminy Gryfino – DRUK NR 14/XVI. 
Radni otrzymali autopoprawki do projektu uchwały  – załącznik nr 36. 
Przewodnicząca Rady przedstawiła stanowiska komisji do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 7. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał głosu w dyskusji. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały  
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od 
nieruchomości, rolny i leśny obowiązujących na obszarze gminy Gryfino – DRUK NR 
14/XVI z autopoprawką. 
Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem ww. projektu uchwały. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 21 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
18 radnych, przy 1 głosie przeciwnym i 2 głosach wstrzymujących się.  
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 37. 
UCHWAŁA NR XVI/137/15 stanowi załącznik nr 38. 
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Ad. XIX. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/21/15 Rady Miejskiej  
w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 
rok 2015 – DRUK NR 15/XVI. 
Przewodnicząca Rady przedstawiła stanowiska komisji do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 7. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał głosu w dyskusji. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały  
w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/21/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 
r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2015 – DRUK NR 15/XVI. 
Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem ww. projektu uchwały. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 21 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
20 radnych, przy 1 głosie wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było. 
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 39. 
UCHWAŁA NR XVI/138/15 stanowi załącznik nr 40. 
 
Ad. XX. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2015 rok – 
DRUK NR 16/XVI. 
Przewodnicząca Rady przedstawiła stanowiska komisji do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 7. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. 
Radny Jacek Kawka – szanowni państwu, już drugi raz mamy do czynienia z sytuacją,  
w której obniża się wydatki na pomoc materialną dla uczniów i stypendia dla uczniów.  
W dziale 854 rozdziale 85415 paragrafie 3240 jest zapis, że o 50.000 zł zostaną te wydatki 
obniżone. Ja   z taką sytuacją nie mogę się zgodzić i  z tego względu będę głosował przeciwko 
tej uchwale.  
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały  
w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2015 rok – DRUK NR 16/XVI. 
Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem ww. projektu uchwały. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 21 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
15 radnych, przy 1 głosie przeciwnym i 5 głosach wstrzymujących się. 
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 41. 
UCHWAŁA NR XVI/139/15 stanowi załącznik nr 42. 
 
Ad. XXI. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/120/15 Rady Miejskiej  
w Gryfinie z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie określenia stawek podatku od 
nieruchomości na terenie miasta i gminy Gryfino – DRUK NR 17/XVI. 
Przewodnicząca Rady przedstawiła stanowiska komisji do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 7. 
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał głosu w dyskusji. 
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Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały  
w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/120/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 12 listopada 
2015 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy 
Gryfino – DRUK NR 17/XVI. 
Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem ww. projektu uchwały. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 21 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
15 radnych, przy 5 głosach przeciwnym i 1 głosie wstrzymującym się. 
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 43. 
UCHWAŁA NR XVI/140/15 stanowi załącznik nr 44. 
 
Ad. XXII. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym  
i z wykonania uchwał Rady. 
Informacja stanowi załącznik nr 45 do protokołu. 
Radni otrzymali informację burmistrza na skrzynki mailowe oraz w dniu sesji. 
Radni nie zgłosili uwag i zapytań do informacji. 
 
Ad. XXII. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. III. 
Burmistrz poinformował, że odpowiedzi na interpelacje zostaną udzielone na piśmie. 
 
Ad. XXIV. Wolne wnioski i zakończenie sesji. 
Radny Marcin Pazik – wysoka rado, panie burmistrzu, chciałem na forum publicznym 
podziękować naczelnikowi wydziału zarządzania drogami panu Arkadiuszowi Durmie za 
remont przeprowadzony na ul. Asnyka, wymianę całej nawierzchni, ustawienie lustra, które 
poprawiło bezpieczeństwo mieszkańców. Chciałbym zwrócić się do pana burmistrza Tomasza 
Milera, z tego co wiem to jeszcze taka sama nakładka będzie robiona w miejscowości 
Daleszewo - Stare Brynki. To jest koszt około 40.000 zł i warto by pomyśleć o tym może na 
naszej ulicy Energetyków, gdzie kiedyś projektant pan Kasprzyk wspominał, że do tej zimy 
jest taki sam mniej więcej status tej drogi. Jeżeli inwestor jest na miejscu ze sprzętem to 
moglibyśmy może w miarę utargować się, skontaktować w następnym tygodniu i zrobić 
kawałek dobrej drogi, po niedużych pieniądzach. Budżet mamy, jaki mamy, więc można by 
się tym zająć i skłonić w tym kierunku. 
 
Przewodnicząca poinformowała, że kolejna sesja, budżetowa odbędzie się 17 grudnia 2015 r. 
o godz. 10:00. 
 
Ponieważ nikt więcej nie zabrał głosu, Przewodnicząca Rady zamknęła obrady XVI 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 protokołu z XV sesji - załącznik nr 5 
6. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem zmian do porządku obrad sesji - załącznik 

nr 6 
7. Stanowiska komisji rady - załącznik nr 7 
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8. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości zabudowanej budynkiem 
mieszkalnym jednorodzinnym, w którym znajduje się jeden lokal mieszkalny oraz 
udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu – załącznik nr 8 

9. UCHWAŁA NR XVI/124/15 - załącznik nr 9 
10. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, lokali mieszkalnych w budynku nr 15, 15A 
w Bartkowie oraz udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali – załącznik nr 10 

11. UCHWAŁA NR XVI/125/15 - załącznik nr 11 
12. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu w działce gminnej, 
oznaczonej numerem 257/6, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Gryfino – 
załącznik nr 12 

13. UCHWAŁA NR XVI/126/15 - załącznik nr 13 
14. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na zamianę nieruchomości gruntowych, położonych w Gryfinie w obrębie 
ewidencyjnym nr 2 – załącznik nr 14 

15. UCHWAŁA NR XVI/127/15 - załącznik nr 15 
16. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 
Gryfino w obrębach nr 2 miasta Gryfino oraz Wełtyń II – tereny produkcyjno-usługowe – 
załącznik nr 16 

17. UCHWAŁA NR XVI/128/15 - załącznik nr 17 
18. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 4/1, 7/1, 7/3, 7/4, 7/5  
i 7/6 w obrębie Pniewo – załącznik nr 18 

19. UCHWAŁA NR XVI/129/15 - załącznik nr 19 
20. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

Rocznego programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016 – 
załącznik nr 20 

21. UCHWAŁA NR XVI/130/15 - załącznik nr 21 
22. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały 

Nr XVI/144/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 listopada 2007 r. – załącznik nr 22 
23. UCHWAŁA NR XVI/131/15 - załącznik nr 23 
24. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie trybu udzielania 

i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla 
niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych 
przez osoby fizyczne i prawne na terenie gminy Gryfino – załącznik nr 24 

25. UCHWAŁA NR XVI/132/15 - załącznik nr 25 
26. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie utworzenia 

Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Gryfinie, ul. Wodnika 1 i nadania statutu –  
załącznik nr 26 

27. UCHWAŁA NR XVI/133/15 - załącznik nr 27 
28. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie szczegółowych 

zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior-WIGOR w Gryfinie –  
załącznik nr 28 

29. UCHWAŁA NR XVI/134/15 - załącznik nr 29 
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30. Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/121/15 Rady 
Miejskiej w Gryfinie z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie określenia stawek podatku 
od środków transportowych na terenie miasta i gminy Gryfino – załącznik nr 30 

31. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany 
Uchwały Nr XV/121/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 12 listopada 2015 roku  
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta  
i gminy Gryfino – załącznik nr 31 

32. UCHWAŁA NR XVI/135/15 - załącznik nr 32 
33. Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/230/12 Rady 

Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia terminu, 
częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 
załącznik nr 33 

34. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany 
Uchwały Nr XXVIII/230/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 listopada 2012 roku  
w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi – załącznik nr 34 

35. UCHWAŁA NR XVI/136/15 - załącznik nr 35 
36. Autopoprawki do projektu uchwały  w sprawie określenia wzorów formularzy informacji  

i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny obowiązujących na obszarze 
gminy Gryfino – załącznik nr 36 

37. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie określenia 
wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny 
obowiązujących na obszarze gminy Gryfino – załącznik nr 37 

38. UCHWAŁA NR XVI/137/15 - załącznik nr 38 
39. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany 

Uchwały Nr IV/21/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie 
uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2015 –  załącznik nr 39 

40. UCHWAŁA NR XVI/138/15 - załącznik nr 40 
41. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmian budżetu 

Gminy Gryfino na 2015 rok –  załącznik nr 41 
42. UCHWAŁA NR XVI/139/15 - załącznik nr 42 
43. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany 

Uchwały Nr XV/120/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 12 listopada 2015 roku  
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Gryfino 
– załącznik nr 43 

44. UCHWAŁA NR XVI/140/15 - załącznik nr 44 
45. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym  

i z wykonania uchwał Rady - załącznik nr 45. 
 
 
 
 
Protokół sporządziła: 
           inspektor 
 
Agnieszka Grzegorczyk 

PRZEWODNICZĄCA RADY 
 

Elżbieta Kasprzyk 


