PROTOKÓŁ NR XLVII/18
z XLVII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 24 maja 2018 r.

Sesja rozpoczęła się o godz. 1000 i trwała do godz. 1055.
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 Miejskiej w Gryfinie Elżbieta Kasprzyk.
Przywitała wszystkich zgromadzonych na sesji – burmistrza, radnych, sołtysów,
pracowników urzędu oraz zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności stwierdziła
kworum, ponieważ na stan Rady 21 osób w posiedzeniu uczestniczyło 20 radnych.
Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji i projektami uchwał –
załącznik nr 4.
W związku z koniecznością opracowania zmiany Statutu Gminy Gryfino Przewodnicząca
zaproponowała wprowadzenie pod obrady, po punkcie VII. projektu uchwały w sprawie
desygnowania przedstawicieli Rady Miejskiej do prac w zespole do spraw opracowania
zmian w Statucie Gminy Gryfino – DRUK NR 5/XLVII. Projekt uchwały radni otrzymali w dniu
sesji.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie zaproponowaną zmianę porządku obrad
sesji.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 20 radnych,
w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem zmiany porządku obrad głosowało
20 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i poinformowała, że porządek obrad został
zmieniony.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 5.
2/ przyjęcie protokołu z XLVI 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 XLVI sesji.

W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 20 radnych,
w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 18 radnych,
przy 1 głosie wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było.
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i poinformowała, że protokół został przyjęty.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 6.
Ad. II. Zgłaszanie wniosków komisji Rady.
Komisje nie zgłosiły żadnych wniosków.
Ad. III. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.
Interpelacje i zapytania zgłosili następujący radni:
Radny Rafał Guga
1175/XLVII/18 – podejmowaliśmy jakiś czas temu uchwałę w sprawie odpłatności za wjazd
Cmentarz Komunalny w Gryfinie. Wprowadzono pewne zmiany, m.in. taką,
że za każdorazowy wjazd pojazdu na cmentarz będzie naliczona opłata
50 zł, wyjątkiem jest wwożenie ciała zmarłego. Spotkałem się z taką opinią
szczególnie firm pogrzebowych, które poddają w wątpliwość takie
rozwiązanie. Organizacja pogrzebu oznacza wielokrotne wjazdy na teren
cmentarza i niestety, te koszty są później przerzucane na rodzinę
w rachunkach. Chciałbym się w związku z tym zapytać, czy wszyscy
użytkownicy płacą tak samo? Czy jest możliwość sprawdzenia,
czy te wszystkie podmioty traktowane są równo? Czy jest rozpatrywana
możliwość wprowadzenia miesięcznych karnetów abonamentowych dla
firm funeralnych, przewidujących stałą opłatę długoterminową? Wiadomo,
że te firmy muszą wielokrotnie wjeżdżać na cmentarz komunalny?
Chciałbym przypomnieć, że te firmy także płacą podatki na terenie naszej
gminy, zatrudniają naszych mieszkańców, świadczą usługi dla
mieszkańców naszej gminy, a przede wszystkim cmentarz jest komunalny,
czyli wszystkich mieszkańców gminy. Chciałbym, żeby głosy, które mówią,
że nie wszyscy traktowani są równo, okazały się tylko plotką.
1176/XLVII/18 – dwie sesje temu składałem interpelację w sprawie sytuacji w CW Laguna,
przy ówczesnym problemie, jaki się tam pojawił. Przy mojej interpelacji
zrobiło się głośno na sali, zostałem tutaj właściwie odsądzony od czci
i wiary, interpelacje składałem do burmistrza, a tutaj niektórzy radni mnie
zaatakowali. Ja rozumiem, że każdy nosi buławę w plecaku, albo jak
to ostatnio jest bardzo popularne w odniesieniu do polityki
ogólnokrajowej, czasami delfiny atakują, ale niestety, po sesji, gdzie niby
okazało się, że szkodzę wizerunkowi centrum, ukazała się audycja w Radiu
Szczecin, która dla mnie, powiem delikatnie, była bardzo dziwna. Był
to wywiad z panią dyrektor. Na stronie Radia Szczecin ten wywiad jest
zatytułowany w taki sposób, że od tamtej pory otrzymałem multum
telefonów z pytaniem o co chodzi, czy to jest jakaś nowa sztuczka
promocyjna, mająca pozyskać klientów, ponieważ na stronie Radia
Szczecin widnieje taki oto tytuł: „Jedziesz do gryfińskiej Laguny, weź
wcześniej kąpiel”. Wizerunkowo jest to dla mnie problematyczne,
natomiast faktycznie padają takie stwierdzenia, że prosi się klientów o to,
żeby przed przyjazdem na basen wcześniej wzięli w domu kąpiel.
Chciałbym, żeby do takich sytuacji więcej nie dochodziło. Komunikat
powinien być spójny, jasny, stwierdzający rzeczywiście prawdę: doszło do
krytycznej sytuacji, ale mamy wszystko opanowane, niedługo wszystko
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będzie w porządku. A bez takich haseł, które później wzbudzają
wątpliwości czy zdziwienie ludzie, którzy mogliby czy chcą korzystać
z naszej, jednej z niewielu atrakcji na terenie gminy.
1177/XLVII/18 – można zaobserwować ostatnio problem z utrzymaniem, powiem
delikatnie, higieny roślin, które występują na terenie gminy, chodzi przede
wszystkich o koszenie różnych miejsc. Odwiedzam często ostatnio
cmentarz, panie Burmistrzu, cmentarz żołnierzy radzieckich – trawa po
kolana. Jest to następna wizytówka naszej gminy, można się spierać
ideologicznie czy popieramy czy nie, natomiast po śmierci wszyscy
są równi, zebrane są tam ciała ponad 7.000 żołnierzy radzieckich.
Zmieniono wygląd poprzez pewne nakłady, także środki zewnętrzne,
zmieniono wygląd roślinności, zrezygnowano z róż, posiano trawę,
co do estetyki, to można się akurat spierać, ale jest to praktyczne i ładnie
wygląda, pod warunkiem, że jest to skoszone. W tej chwili niestety
wygląda to fatalnie.
1178/XLVII/18 – ulica Żołnierzy Wyklętych w Gryfinie jest w stanie katastrofalnym.
W tej chwili przejazd tym krótkim odcinkiem, a jest to odcinek dosyć
często uczęszczany jest po prostu drogą przez mękę. Proszę, żeby jak
najszybciej podjąć działania, dziury są takie, że ich po prostu wyminąć się
nie da.
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk – dziękuję bardzo, prosiłabym, żebyśmy się
trzymali formuły interpelacji.
Radny Zenon Trzepacz
1179/XLVII/18 – w ubiegłym miesiącu miało miejsce w moim rejonie zdarzenie dosyć
niekorzystne dla środowiska, mieszkańcy wykazali wielką determinację
w znalezieniu tego śmieciarza, który wywiózł prawie 15 ton śmieci.
Chciałbym podziękować funkcjonariuszom Straży Miejskiej, ich praca była
bezcenna, „Gazecie Gryfińskiej”, dzięki której poszukiwania tego
przestępcy, bo ja się boję tego użyć, trwały tylko dobę, teren został
posprzątany. Chylę czoła także przed mobilnością pracowników powiatu,
którzy błyskawicznie przyjechali, także udało nam się wyeliminować,
podejrzewamy, jednego z większych bałaganiarzy na terenie naszej gminy.
Przepraszam, że zmieniłem formułę interpelacji, ale mój elektorat
i suweren mnie prosił, mieszkańcy naprawdę wykazali się wielką
determinacją w poszukiwaniu tego łobuza.
Radny Piotr Zwoliński
1180/XLVII/18 – konsekwentnie od trzech lat burmistrz realizuje założenia dotyczące
oświetlenia gryfińskich ulic. Mieszkańcy ulic: Pogodnej, Letniej, Wiosennej
proszą aby zapisać i zabezpieczyć takie środki w przyszłorocznym
budżecie i również w tym rejonie, w tej części Gryfina postawić punkty
oświetleniowe. Ilość to ok. 30 lamp, koszt ok. 50.000 zł.
1181/XLVII/18 – proszę o zabezpieczenie środków w przyszłorocznym budżecie na remont
chodników przy ul. Okrężnej i ul. Prusa.
1182/XLVII/18 – otrzymałem ostatnimi czasy dość sporo zapytań od mieszkańców
ul. Krasińskiego, zarówno tej pierwszej części, od ul. Mickiewicza
do ul. Asnyka, jak również pozostałej części ul. Krasińskiego. Czy potrafi
pan burmistrz w jakiś logiczny sposób przedstawić, dlaczego projekt
remontu ul. Krasińskiego został zamrożony? Rozumiem, że współpraca na
linii Gmina Gryfino – Starostwo Powiatowe przebiega w miarę należycie.
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Chciałbym uzyskać taką informację, dlaczego nie będzie realizowany ten
odcinek, ta ulica?
Radny Krzysztof Hładki
1183/XLVII/18 – mieszkańcy ul. Sprzymierzonych przy torach kolejowych i ul. Pionierów
proszą o wyciszenie głośników zewnętrznych w kaplicy na cmentarzu.
Mówią, że jako mieszkańcy mieszkający przy cmentarzu nie musimy
aktywnie uczestniczyć we wszystkich uroczystościach pogrzebowych. Jest
tak głośno, że nawet siedząc przy grillu, niestety, niezbyt to jest przyjemne
słuchać wszystkich uroczystości pogrzebowych. Proszę o interwencję.
Wiceprzewodniczący Rady Zdzisław Kmieciak
1184/XLVII/18 - w związku ze zbliżającym się terminem realizacji remontu drogi
powiatowej w Żabnicy ul. Szkolnej, mam pytanie do pana starosty, czy pan
starosta przygotowuje już procedury do wykonania tego zadania?
1185/XLVII/18 – zgłaszam ponowną interpelację dotyczącą wykonania zadania budowy
chodnika dla pieszych na odcinku Czepino Piekarnia ul. Gryfińska
do Gryfina ujęcie wody, ul. Pomorska, jest to droga krajowa. Powyższą
interpelację kieruję do GDDKiA.
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Namieciński
1186/XLVII/18 – moja interpelacja dotyczy wykaszania traw na działkach gminnych.
Ostatnio w „Gazecie Gryfińskiej” ukazał się artykuł, że rzekomo gmina nie
wykasza swoich działek, natomiast ja wiem, jak to jest, bo miałem też takie
zgłoszenie z sołectwa Drzenin, że nie było wykoszone boisko, oczywiście to
boisko zostało wykoszone. Naczelnik tłumaczył w gazecie, że jest
harmonogram, to samo mówił dyrektor, że jest określony harmonogram
i w określonym czasie te działki są wykaszane. Mam propozycję, żeby nie
trzymać się tego harmonogramu, bo później dochodzi do takiej sytuacji, że
to już nie jest koszenie trawy, tylko to są sianokosy. Mówię o działkach
gminnych i obiektach sportowych, za koszenie których odpowiedzialny
jest OSiR oraz PUK, bo z tego co zrozumiałem, zostało to zlecone PUK-owi.
Proszę, żebyśmy nie trzymali się sztywno harmonogramu, tylko jeśli jest
taka potrzeba, są zgłoszenia od mieszkańców, żeby po prostu reagować
natychmiast.
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk
1187/XLVII/18 – chciałabym się dołączyć do tematu koszenia traw. Mam prośbę
do starosty, bo obserwuję, że przy naszych drogach gminnych te prace
toczą się, bądź są trawy wykoszone, tak przy drogach powiatowych ta
trawa faktycznie sięga do kolan. Proszę o przekazanie mojej interpelacji
staroście, bo wszyscy odbierają to, że to gmina nie wywiązuje się
z zadania, a obserwuję, że to gównie przy drogach powiatowych jest
problem z koszeniem traw.
Radny Janusz Skrzypiński
1188/XLVII/18 – chciałbym złożyć interpelację dotyczącą wczorajszego zebrania w Żabnicy
odnośnie drogi, która służy do transportu drewna do Gryfskandu. Jest
prośba, nie tylko moja, ale też mieszkańców Żabnicy, żeby doprowadzić do
takiego spotkania, w którym też by uczestniczył Gryfskand, bo to jest
jedyny zakład, który funkcjonuje na terenie Żabnicy i na spotkaniach,
które się odbywają odnośnie tego problemu bezpieczeństwa w tej
miejscowości, ci panowie nie uczestniczą w żadnym zebraniu. Mieszkańcy
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byli wczoraj oburzeni, był burmistrz Miler na tym spotkaniu. Jest prośba
moja i mieszkańców, żeby w następnym zebraniu, które się odbędzie
prawdopodobnie w czerwcu, przedstawiciele Gryfskandu uczestniczyli,
żeby zaproponowali jakieś rozwiązania, które będą gwarantowały
bezpieczeństwo dla mieszkańców. Znając pana zaangażowanie
i operatywność myślę, że do takiego spotkania pan doprowadzi.
Ad. IV. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2018 – DRUK NR 1/XLVII.
Radni na sesji otrzymali autopoprawkę do załącznika do projektu uchwały.
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji rady do projektu uchwały.
Stanowiska komisji stanowią załącznik nr 7 do protokołu.
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał w niej głosu.
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok
2018 – DRUK NR 1/XLVII 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 20 radnych
w głosowaniu udział wzięło 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało
20 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że uchwała została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 8.
UCHWAŁA NR XLVII/472/18 stanowi załącznik nr 9.
Ad. V. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Województwa
Zachodniopomorskiego w drodze darowizny nieruchomości gruntowych, położonych
w obrębie ewidencyjnym Wełtyń – DRUK NR 2/XLVII.
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji rady do projektu uchwały.
Stanowiska komisji stanowią załącznik nr 7 do protokołu.
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał w niej głosu.
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego
w drodze darowizny nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym
Wełtyń – DRUK NR 2/XLVII.
Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem ww. projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 20 radnych
w głosowaniu udział wzięło 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało
20 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że uchwała została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 10.
UCHWAŁA NR XLVII/473/18 stanowi załącznik nr 11.
Ad. VI. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu
ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie
ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino – DRUK NR 3/XLVII.
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji rady do projektu uchwały.
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Stanowiska komisji stanowią załącznik nr 7 do protokołu.
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał w niej głosu.
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,
nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino –
DRUK NR 3/XLVII.
Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem ww. projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 20 radnych
w głosowaniu udział wzięło 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało
20 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że uchwała została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 12.
UCHWAŁA NR XLVII/474/18 stanowi załącznik nr 13.
Ad. VII. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok – DRUK
NR 4/XLVII.
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji rady do projektu uchwały.
Stanowiska komisji stanowią załącznik nr 7 do protokołu.
Przewodnicząca otworzyła dyskusję.
Radny Marcin Para – na Komisji Budżetu dosyć szczegółowo tę sprawę omówił nam
wiceburmistrz Miler, nie wiem jak na innych komisjach ta sprawa wyglądała, natomiast
wbrew tym zapowiedziom, które pojawiały się w lokalnych mediach to jednak pałacyku
odnoszę wrażenie nie rozbieramy, tylko będziemy go remontować i modernizować.
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński - szanowni państwo, jak
jesteśmy przy Pałacyku pod Lwami to trzeba historycznie przypomnieć kilka rzeczy. Do tej
pory, mniej więcej do roku 2016 powstało kilka koncepcji funkcjonowania Pałacyku pod
Lwami, nigdy nie powstał pełnowartościowy projekt budowlany. My ten projekt budowlany
skonstruowaliśmy, zaczęliśmy aplikować o środki. Nie wszystkie nasze wysiłki zakończyły
się sukcesem. Część zakończyła się porażką. Ten złożony do RPO zakończył się sukcesem.
Kolejny, który składa się na montaż finansowy remontu pałacyku, bo potrzeby są duże, jest
w tej chwili rozpatrywany w Ministerstwie Kultury. Jesteśmy optymistami, natomiast
rzeczywiście tak też było jak pan przewodniczący był łaskaw powiedzieć, że tak naprawdę
w trakcie prac nad pozyskiwaniem środków odtrąbiono generalną porażkę, która okazała
się co do zasady sukcesem. Wiele w tym zakresie zależy oczywiście od naszych partnerów,
w tym w szczególności od pana marszałka, od radnych wojewódzkich, którzy będą potrafili
lub nie wykazać się określoną skutecznością. Będziemy ich zachęcali do tego, żeby się tą
skutecznością wykazali. My ze swojej strony dołożymy wszelkiej staranności, żeby pałacyk
zrewitalizować. Wniosek ministerialny będzie rozpatrywany najprawdopodobniej jeszcze
w tym półroczu. Po stworzeniu takiego montażu przejdziemy z radą do dyskusji
o inwestycji, która będzie rozłożona z pewnością na co najmniej dwa lata budżetowe, bo
zakres prac jest niezwykle szeroki.
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok – DRUK NR 4/XLVII.
Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem ww. projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 20 radnych
w głosowaniu udział wzięło 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało
20 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że uchwała została podjęta.
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Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 14.
UCHWAŁA NR XLVII/475/18 stanowi załącznik nr 15.
Przewodnicząca Rady ogłosiła 10-minutową przerwę w obradach.
Po przerwie przewodnicząca wznowiła obrady.
Ad. VIII. Podjęcie uchwały w sprawie desygnowania przedstawicieli Rady Miejskiej do prac
w zespole do spraw opracowania zmian w Statucie Gminy Gryfino – DRUK NR 5/XLVII.
Przewodnicząca otworzyła dyskusję i poprosiła radnych o zgłaszanie kandydatur do pracy
w zespole.
Radny Zenon Trzepacz zgłosił kandydaturę Przewodniczącej Rady Elżbiety Kasprzyk.
Radna Elżbieta Kasprzyk wyraziła zgodę na pracę w zespole.
Radny Marcin Para zgłosił kandydaturę Wiceprzewodniczącego Rady Tomasza
Namiecińskiego.
Radny Tomasz Namieciński wyraził zgodę na pracę w zespole.
Innych kandydatur nie zgłoszono.
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie desygnowania przedstawicieli Rady Miejskiej do prac w zespole do spraw
opracowania zmian w Statucie Gminy Gryfino – DRUK NR 5/XLVII wraz ze zgłoszonymi
kandydaturami.
Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem ww. projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 20 radnych
w głosowaniu udział wzięło 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało
18 radnych, przy 2 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było.
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że uchwała została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 16.
UCHWAŁA NR XLVII/476/18 stanowi załącznik nr 17.
Ad. IX. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
i z wykonania uchwał Rady.
Radni otrzymali informację burmistrza na skrzynki mailowe oraz w dniu sesji.
Informacja stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
Nikt z radnych nie zgłosił uwag i zapytań do informacji.
Ad. X. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. III.
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński – co do Centrum Wodnego
Laguna to z wygłoszoną opinią, że powinniśmy ostrożnie wypowiadać się w kwestiach
funkcjonowania naszych jednostek organizacyjnych, jednostek budżetowych w pełni się
zgadzamy. Dotyczy to każdej ze stron tej dyskusji. Jeśli chodzi o funkcjonowanie naszych
jednostek organizacyjnych zachęcamy zawsze do wstrzemięźliwości, zwłaszcza jeżeli
chodzi o świat zewnętrzny i prosimy o to, żeby to dotyczyło każdej ze stron tej dyskusji.
Taka była też intencja naszych wypowiedzi na sesji. Jeśli były odebrane inaczej, to taka jest
też konsekwencja różnego patrzenia na sprawy.
Jeżeli chodzi o cmentarz żołnierzy radzieckich podzielamy pogląd w stu procentach, że
wszyscy wobec śmierci jesteśmy równi. Podzielam także ten pogląd, że porządek i ład na
cmentarzu należy utrzymywać. Dosłownie wyprzedził nas pan, bo prace nad
uporządkowaniem terenu w tym znaczeniu, który pan podniósł za chwilę się rozpoczną, ale
nie jest też tak, że o ten cmentarz nie dbamy. Wymieniliśmy szereg tablic żołnierzy, którzy
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polegli tutaj na Pomorzu Zachodnim. Robimy to na podstawie umowy z Wojewodą
Zachodniopomorskim. Tą krytykę przyjmujemy, cmentarz będzie utrzymywany w sposób
należyty.
Pozostałe interpelacje, które państwo zgłosiliście, jak sądzę znajdą odpowiedź na piśmie.
Ad. XI. Wolne wnioski i informacje.
Przewodnicząca poinformowała radnych o pismach i zaproszeniach, które wpłynęły do
Rady Miejskiej w Gryfinie:
- zaproszeniu do udziału w VII Żabnickim Lecie z Rybką oraz konkursie kulinarnym
„Smaki Ryb Odrzańskich” w dniu 16 czerwca br. – załącznik nr 19
- piśmie Starosty Gryfińskiego o dotacji dla parafii w Chwarstnicy w wysokości 7.500 zł
udzielonej przez Radę Powiatu w Gryfinie – załącznik nr 20
- uchwale Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 24 kwietnia br.
w sprawie wyrażenia poparcia dla poselskiego projektu ustawy o związku
metropolitarnym w województwie zachodniopomorskim – załącznik nr 21
- liście poparcia dla protestujących w Sejmie od Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gryfinie – załącznik nr 22
- piśmie Dyrektora Departamentu Leśnictwa w Ministerstwie Środowiska w sprawie
szacowania szkód łowieckich przez sołtysów – załącznik nr 23
Przewodnicząca poinformowała, że ze wszystkimi pismami można zapoznać się Biurze
Obsługi Rady oraz że kolejna sesja Rady Miejskiej w Gryfinie (sesja absolutoryjna)
planowana jest na dzień 28 czerwca.
Radny Rafał Guga – realizując prośbę redaktora pana Andrzeja Szczepaniaka chciałbym
tylko poprosić, ponieważ pan redaktor stwierdził, że spotyka się z wieloma sygnałami
mieszkańców Górnego Tarasu o to, że jest niestety mało miejsc, które można byłoby
potraktować jako toaletę publiczną na Górnym Tarasie. Ten sam problem występuje także
na Starym Mieście. Ja tylko chciałbym taki wniosek złożyć, żeby państwo przeanalizowali
możliwości przynajmniej w okresie wakacyjnym rozwiązania tego problemu, kiedy zaczęły
się spacery mieszkańców Gryfina.
Radny Krzysztof Hładki – w zakresie informacji odnośnie punktu 7. „podpisałem umowę na
zadanie pn. Opracowanie ekspertyzy stanu technicznego budynku mieszkalnego przy
ul. Fabrycznej 16 w Gryfinie”. Rozumiem, że chodzi o sławetny już pożar. Jak wygląda
generalnie opieka nad osobami poszkodowanymi w tym pożarze? Czy jako radni, jako
mieszkańcy moglibyśmy się także włączyć w celu ulżenia w cierpieniu tym osobom?
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński – panie radny, sytuacja
wygląda w ten sposób, że wszystkie osoby poszkodowane w pożarze zamieszkują
w zasobie hotelowym w gminie Gryfino, są bezpieczne pod tym względem. Przygotowujemy
lokale do zasiedlenia przez poszkodowanych do czasu, kiedy podejmiemy decyzję, czy ten
budynek będzie remontowany, czy też nie. Ekspertyza ma być wykonana do 11 czerwca.
Mówimy tutaj o ekspertyzie technicznej. Jeśli chodzi o pomoc, została mieszkańcom
udzielona wszechstronnie. Jeśli pan radny ma jakieś obawy w tym zakresie to pragnę
uspokoić, wszystkie osoby i rodzina wielodzietna i też osoby samotne znajdują się pod
naszą stałą opieką. Wszyscy poszkodowani są przez nas monitorowani i wspierani,
natomiast oczywiście przyłączają się też do tego różne środowiska – Szkoły Podstawowej
w Żabnicy, znajomych, przyjaciół tych rodzin. Mieliśmy także ostatnio spotkanie
z mieszkańcami w urzędzie. Omówiliśmy sobie wszystkie potrzeby. Z naszej perspektywy
wygląda to w ten sposób, że nie mamy żadnych niepokojących sygnałów. Ten etap, na
którym jesteśmy, to wskazanie lokali, które zasiedlą do czasu znalezienia ostatecznego, czy
finalnego rozwiązania kwestii ich ostatecznego ulokowania. Dzisiaj jeszcze nie potrafimy
na to odpowiedzieć, bo nie znamy ekspertyzy technicznej. Czekamy na nią. Czas jest do
tego niezbędny, natomiast proszę się nie niepokoić, wszystkie rodziny są bezpieczne.
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W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk
zamknęła obrady XLVII 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 stanowi za przyjęciem zmiany porządku obrad sesji załącznik nr 5
6. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem protokołu z XLVI sesji - załącznik nr 6
7. Stanowiska komisji - załącznik nr 7
8. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 – załącznik
nr 8
9. UCHWAŁA NR XLVII/472/18 - załącznik nr 9
10. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na przekazanie na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego w drodze
darowizny nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń –
załącznik nr 10
11. UCHWAŁA NR XLVII/473/18 - załącznik nr 11
12. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości
gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino – załącznik nr 12
13. UCHWAŁA NR XLVII/474/18 - załącznik nr 13
14. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmian budżetu
Gminy Gryfino na 2018 rok – załącznik nr 14
15. UCHWAŁA NR XLVII/475/18 - załącznik nr 15
16. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie desygnowania
przedstawicieli Rady Miejskiej do prac w zespole do spraw opracowania zmian
w Statucie Gminy Gryfino – załącznik nr 16
17. UCHWAŁA NR XLVII/476/18 - załącznik nr 17
18. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
i z wykonania uchwał Rady - załącznik nr 18
19. Zaproszenie na VII Żabnickie Lato z Rybką oraz konkurs kulinarny „Smaki Ryb
Odrzańskich” – załącznik nr 19
20. Pismo Starosty Gryfińskiego o dotacji dla parafii w Chwarstnicy – załącznik nr 20
21. Uchwała Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 24 kwietnia br.
w sprawie wyrażenia poparcia dla poselskiego projektu ustawy o związku
metropolitarnym w województwie zachodniopomorskim – załącznik nr 21
22. List poparcia dla protestujących w Sejmie od Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gryfinie – załącznik nr 22
23. Pismo Dyrektora Departamentu Leśnictwa w Ministerstwie Środowiska w sprawie
szacowania szkód łowieckich przez sołtysów – załącznik nr 23.
Protokół sporządziła:
inspektor
Agnieszka Grzegorczyk

PRZEWODNICZĄCA RADY
Elżbieta Kasprzyk
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