PROTOKÓŁ NR I/14
z I sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 1 grudnia 2014 r.
Sesja rozpoczęła się o godz. 1200 i trwała do godz. 1400.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1.
W posiedzeniu udział wzięli:
1. Nowo wybrany Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn
2. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat
3. Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Maciej Szabałkin
4. Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Janusz Korżak
5. Doradca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Leszek Droździel
6. Sekretarz Miasta i Gminy Gryfino Beata Kryszkowska
7. Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino Jolanta Staruk
8. Radca prawny Krzysztof Judek
9. Sołtysi wg listy obecności – załącznik nr 2
10. Zaproszeni goście wg listy obecności – załącznik nr 3.

Ad. 1. Otwarcie inauguracyjnej sesji Rady.
Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Obrad radny senior Krzysztof Hładki. Powitał
radnych, Burmistrza, nowo wybranego Burmistrza oraz zaproszonych gości. Przewodniczący
Obrad stwierdził kworum, ponieważ według listy obecności na stan Rady 21 osób
w posiedzeniu uczestniczyło 21 radnych.
Porządek obrad radni otrzymali wraz z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Szczecinie
z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Miejskiej
w Gryfinie – załącznik nr 4.
Radni wraz z postanowieniem Komisarza otrzymali projekt budżetu Gminy Gryfino na rok
2015 wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Gryfino na lata 2015 – 2025.
Ad. 2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.
Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Gryfinie Andrzej Szczepaniak złożył
gratulacje dla wybranych radnych i wręczył radnym zaświadczenia o wyborze.
Ad. 3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
Przewodniczący Obrad Krzysztof Hładki odczytał rotę ślubowania, następnie wyczytani
kolejno radni składali ślubowanie.
Wszyscy nowo wybrani radni złożyli ślubowanie.
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat wręczył poszczególnym radnym mandaty.
Ad. 4. Przyjęcie porządku obrad.
Radny Tomasz Namieciński - panie przewodniczący, zgłaszam wniosek formalny
o dopisanie w porządku obrad po punkcie 5. punktu 6. „Wybór wiceprzewodniczących Rady”
i proszę o poddanie tego wniosku pod głosowanie.

Przewodniczący Obrad Krzysztof Hładki poddał pod głosowanie wniosek radnego Tomasza
Namiecińskiego.
Przewodniczący Obrad zapytał kto z radnych jest za przyjęciem ww. wniosku.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 21 radnych
w głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 21 radnych.
Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący Obrad stwierdził, że wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Przewodniczący Obrad Krzysztof Hładki zapytał kto z radnych jest za przyjęciem nowego
porządku obrad z przyjętą zmianą.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 21 radnych
w głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 21 radnych.
Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący Obrad stwierdził, że wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 5. Wybór Przewodniczącego Rady.
Przewodniczący Obrad Krzysztof Hładki poprosił o zgłaszanie kandydatur na
Przewodniczącego Rady Miejskiej.
Radna Ewa De La Torre – najpierw panie przewodniczący chciałam prosić o sprawdzenie,
czy najpierw należy wyłonić komisję skrutacyjną, bo głosowanie jest tajne i w związku z tym,
czy ta komisja skrutacyjna będzie również zapisywała kandydatów na stanowisko
przewodniczącego rady.
Radca prawny Krzysztof Judek - statut nie przewiduje kolejności w tym względzie,
kandydatów może też zapisać przewodniczący obrad, a przynajmniej nie trzeba będzie
zmieniać składu komisji, jak ktoś z komisji zostanie zgłoszony na kandydata.
Radna Ewa De La Torre – chciałabym zgłosić kandydaturę Pani Elżbiety Kasprzyk na
stanowisko i do funkcji Przewodniczącej Rady Miejskiej w Gryfinie VII kadencji na lata
2014-2018 i chciałabym tą propozycję uzasadnić. Pani Elżbieta Kasprzyk od 1997 roku jest
pracownikiem samorządowym, pracuje w instytucji kultury, pełni także funkcję społeczną –
jest sołtysem sołectwa Bartkowo, pracuje od czterech kadencji, czyli od 2005 roku w Radzie
Miejskiej w Gryfinie, jest także aktywną współpracowniczką Fundacji im. Stefana Batorego
zajmującą się świadomym rozbudzaniem potrzeb w zakresie budowy społeczeństwa
obywatelskiego, jest absolwentką Akademii Rolniczej, ma tytuł inżyniera rolnika i uważam,
że kandydatura kobiety na to stanowisko po 25 latach pracy odrodzonego samorządu
terytorialnego byłaby dla nas najwłaściwszym wyborem, ponieważ stoimy przed okresem
dużej pracy, która nas czeka w tej kadencji. Uważam, że Pani Elżbieta Kasprzyk pokazała, że
pracować potrafi i organizować życie społeczne także. W związku z tym uprzejmie proszę
o odnotowanie zgłoszenia kandydatury Pani Elżbiety Kasprzyk do funkcji Przewodniczącej
Rady Miejskiej w Gryfinie
Przewodniczący Obrad Krzysztof Hładki zapytał, czy są inne kandydatury na
Przewodniczącego Rady i zapytał, czy Pani Elżbieta Kasprzyk wyraża zgodę na
kandydowanie.
Radna Elżbieta Kasprzyk wyraziła zgodę na kandydowanie.
Innych kandydatur nie zgłoszono.
Przewodniczący Obrad Krzysztof Hładki poprosił o zgłaszanie kandydatur do
trzyosobowej komisji skrutacyjnej.
Do komisji skrutacyjnej zgłoszono radnych:
− Ewę De La Torre, która wyraziła zgodę na pracę w komisji skrutacyjnej,
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− Marcina Parę, który wyraził zgodę na pracę w komisji skrutacyjnej,
− Ireneusza Sochaja, który wyraził zgodę na pracę w komisji skrutacyjnej.
Przewodniczący Obrad Krzysztof Hładki poddał pod głosowanie przyjęcie komisji
skrutacyjnej w składzie: Pani Ewa De La Torre, Pan Ireneusz Sochaj, Pan Marcin Para.
Przewodniczący Obrad zapytał kto z radnych jest za przyjęciem zaproponowanego składu
komisji skrutacyjnej.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 21 radnych
w głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem komisji skrutacyjnej
w przedstawionym składzie głosowało 21 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących
się nie było.
Przewodniczący Obrad stwierdził, że komisja skrutacyjna została powołana.
Przewodniczący Obrad Krzysztof Hładki ogłosił 10-minutową przerwę w obradach w celu
ukonstytuowania się komisji i przygotowania kart do głosowania.
Po przerwie Przewodniczący Obrad wznowił sesję.
Przewodniczący Obrad poprosił Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej radną Ewę De La
Torre, aby przedstawiła wzór karty do głosowania na Przewodniczącego Rady oraz sposób
głosowania.
Wzór karty stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Radna Ewa De La Torre - na karcie znajduje się napis: „kandydat na Przewodniczącego
Rady Miejskiej w Gryfinie VII kadencji 2014-2018” i jedno nazwisko pani Elżbiety Kasprzyk
Głosujemy poprzez postawienie znaku „X” we właściwej kratce. Kratki są trzy: „tak”, „nie”,
„wstrzymuję się”. Po rozdaniu kart do głosowania radni będą wyczytywani imiennie oraz
będą wrzucali do urny wypełnione karty do głosowania.
Przewodniczący Obrad Krzysztof Hładki poddał pod głosowanie wzór karty do głosowania
i sposób głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady.
Przewodniczący Obrad zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem zaproponowanego sposobu
głosowania oraz wzoru kart do głosowania.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 21 radnych
w głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem zaproponowanego sposobu
głosowania oraz wzoru kart do głosowania głosowało 21 radnych. Głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący Obrad stwierdził, że zaproponowany przez Komisję Skrutacyjną sposób
głosowania oraz wzór kart do głosowania został zatwierdzony.
Członkowie komisji skrutacyjnej: Ireneusz Sochaj i Marcin Para rozdali radnym karty do
głosowania, radny Ireneusz Sochaj pokazał, że urna jest pusta, następnie Przewodnicząca
Komisji Skrutacyjnej Ewa De La Torre wyczytywała kolejno radnych, którzy podchodzili do
urny i wrzucali swoje głosy.
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Obrad Krzysztof Hładki ogłosił
10-minutową przerwę w obradach.
Po przerwie Przewodniczący Obrad wznowił sesję.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej radna Ewa De La Torre odczytała protokół Komisji
z przeprowadzonego głosowania tajnego w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady
Miejskiej w Gryfinie.
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Na podstawie protokołu Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej radna Ewa De La Torre
stwierdziła, że Przewodniczącym Rady Miejskiej w Gryfinie wybrano radną Elżbietę
Kasprzyk.
Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 6.
Karty z przeprowadzonego głosowania stanowią załącznik nr 7.
Nowo wybranej Przewodniczącej Rady złożono gratulacje oraz wręczono kwiaty.
Przewodniczący Obrad Krzysztof Hładki odczytał treść uchwały w sprawie wyboru
Przewodniczącej Rady Miejskiej w Gryfinie.
UCHWAŁA NR I/1/14 stanowi załącznik nr 8.
Przewodniczący Obrad Krzysztof Hładki pogratulował radnej Elżbiecie Kasprzyk wyboru na
Przewodniczącą Rady i przekazał jej prowadzenie obrad.
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk - serdecznie dziękuję, jest to dla mnie ogromny
zaszczyt i ogromne wyróżnienie. Deklaruję współpracę z Burmistrzem, ze wszystkimi
naczelnikami, ze wszystkimi radnymi Rady Miejskiej i tego też sobie bym życzyła – owocnej
współpracy dla dobra mieszkańców Gryfina.
Ad. 6. Wybór wiceprzewodniczących Rady.
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poprosiła o zgłaszanie kandydatur na
wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.
Radny Zdzisław Kmieciak - chciałbym zgłosić kandydaturę radnego Tomasza
Namiecińskiego. Jest radnym dwóch minionych kadencji był przewodniczącym Komisji
Budżetu, a następnie wiceprzewodniczącym tej komisji. Jest to radny, który uzyskuje bardzo
duże wyniki w wyborach samorządowych, jest godny zaufania i bardzo bym prosił o poparcie
Tomasza Namiecińskiego.
Radny Zbigniew Kozakiewicz - proponuję kandydaturę radnego Zdzisław Kmieciaka. Jest to
przedsiębiorca, od lat prosperuje bardzo dobrze, jest byłym radnym, zna się na pracy Rady,
więc proponowałbym pana Zdzisława Kmieciaka.
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk zapytała, czy są inne kandydatury i zapytała
zgłoszonych kandydatów na wiceprzewodniczących Rady, czy wyrażają zgodę na
kandydowanie.
Radny Tomasz Namieciński i radni Zdzisław Kmieciak wyrazili zgodę na kandydowanie.
Innych kandydatur nie zgłoszono.
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk zaproponowała, aby Komisję Skrutacyjną
pozostawić w niezmienionym składzie.
Członkowie Komisji Skrutacyjnej wyrazili zgodę na dalszą pracę w komisji.
Przewodnicząca Rady poprosiła komisję o przygotowanie kart do głosowania i ogłosiła 10minutową przerwę w obradach.
Po przerwie Przewodnicząca Rady wznowiła obrady.
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie przyjęcie Komisji
Skrutacyjnej w składzie: Pani Ewa De La Torre, Pan Marcin Para, Pan Ireneusz Sochaj.
Przewodnicząca Rady zapytała kto z radnych jest za przyjęciem takiego składu Komisji
Skrutacyjnej.

4

W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 21 radnych
w głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem komisji skrutacyjnej
w przedstawionym składzie głosowało 21 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących
się nie było.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej radna Ewę De La Torre przedstawiła wzór karty do
głosowania na wiceprzewodniczących Rady oraz sposób głosowania.
Wzór karty stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Radna Ewa De La Torre – powtórzymy procedurę przedstawienia Radzie wzoru karty do
głosowania na wiceprzewodniczących Rady. Zgodnie ze statutem mamy dwóch
wiceprzewodniczących Rady, więc chciałabym zaprezentować treść tej karty: „Kandydaci na
wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Gryfinie VII kadencji 2014-2018” – Pan Zdzisław
Kmieciak i Pan Tomasz Namieciński. Głosujemy przez postawienie maksymalnie dwóch
znaków „X”, a zatem po jednym przy każdym nazwisku, we właściwych kratkach, a kratki
przy każdym nazwisku są następujące: „za”, „przeciw”, „wstrzymuję się”. Wybierając dwóch
wiceprzewodniczących uprzejmie proszę, aby zaakceptować taki wzór karty do głosowania
i prosiłabym o przegłosowanie przez Radę takiego wzoru.
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie zaproponowany wzór karty
do wyboru wiceprzewodniczących Rady.
Przewodnicząca Rady zapytała kto z radnych jest za takim wzorem karty do głosowania.
Radni głosowali poprzez podniesienie mandatu.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 21 radnych
w głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem zaproponowanego wzoru karty
głosowało 21 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Członkowie komisji skrutacyjnej: Ireneusz Sochaj i Marcin Para rozdali radnym karty do
głosowania, radny Ireneusz Sochaj pokazał, że urna jest pusta, następnie Przewodnicząca
Komisji Skrutacyjnej Ewa De La Torre wyczytywała kolejno radnych, którzy podchodzili do
urny i wrzucali swoje głosy.
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Rady ogłosiła 10-minutową przerwę
w obradach.
Po przerwie Przewodnicząca Rady wznowiła obrady.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej radna Ewa De La Torre odczytała protokół Komisji
z przeprowadzonego głosowania tajnego w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady
Miejskiej w Gryfinie.
Na podstawie protokołu Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej radna Ewa De La Torre
stwierdziła, że wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej w Gryfinie zostali wybrani:
- radny Zdzisław Kmieciak
- radny Tomasz Namieciński.
Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 10.
Karty z przeprowadzonego głosowania stanowią załącznik nr 11.
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk odczytała treść uchwały w sprawie wyboru
wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Gryfinie.
UCHWAŁA NR I/2/14 stanowi załącznik nr 12.
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Przewodnicząca Rady zaprosiła nowo wybranych wiceprzewodniczących Rady, aby zasiedli
za stołem prezydialnym.
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Namieciński - chciałbym bardzo serdecznie
podziękować koleżankom i kolegom radnym za obdarzeniem mnie zaufaniem. Oczywiście
deklaruję ze swojej strony współpracę z państwem, do współpracy zachęcam też sołtysów,
pracowników urzędu. Jesteśmy po to, żeby służyć naszym mieszkańcom i to w tej kadencji
zamierzam robić. Bardzo dziękuje za obdarzenie mnie zaufaniem.
Wiceprzewodniczący Rady Zdzisław Kmieciak - ja również chciałem podziękować
wszystkim radnym za zaufanie. Zrobię wszystko by spełnić oczekiwania.
Ad. 6. Zamknięcie obrad.
Ponieważ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodnicząca Rady zamknęła I sesję Rady Miejskiej
w Gryfinie.
Integralną częścią 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. Wzór karty do głosowania na Przewodniczącego Rady – załącznik nr 5,
6. Protokół Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzonego głosowania tajnego w sprawie
wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gryfinie – załącznik nr 6,
7. Karty z przeprowadzonego głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącej Rady
Miejskiej w Gryfinie – załącznik nr 7,
8. Uchwała Nr I/1/14 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady – załącznik nr 8,
9. Wzór karty do głosowania na wiceprzewodniczących Rady – załącznik nr 9,
10. Protokół Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzonego głosowania tajnego w sprawie
wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Gryfinie – załącznik nr 10,
11. Karty z przeprowadzonego głosowania w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady
Miejskiej w Gryfinie – załącznik nr 11,
12. Uchwała Nr I/2/14 w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Gryfinie
– załącznik nr 12.
Protokół sporządziła
inspektor
Agnieszka Grzegorczyk

PRZEWODNICZĄCY OBRAD
Krzysztof Hładki

PRZEWODNICZĄCA RADY
Elżbieta Kasprzyk
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