
PROTOKÓŁ Nr XLVIII/09 
z XLVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie 

z dnia 29 grudnia 2009 r. 
 
 
 
 
Sesja rozpoczęła się o godz. 14.00 i trwała do godz. 14.25 
 
Listy obecności radnych stanowią załącznik nr 1 i załącznik nr 2. 
 
W posiedzeniu udział wzięli: 
1. Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat 
2. Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Eugeniusz Kuduk 
3. Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Maciej Szabałkin 
4. Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk 
5. Radca prawny Krzysztof Judek 
 
Ad. I Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 
Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn. Przywitał radnych 
i obecnych gości, stwierdził quorum, gdyż na stan Rady 21 radnych, w posiedzeniu 
uczestniczyło 20 radnych.  
Wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej stanowi załącznik nr 3.  
Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji – załącznik nr 4.  
 
Ad. II. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu Gminnego Funduszu Ochrony   
Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok – DRUK Nr 1/XLVIII 
Radny Tomasz Namieciński – w dniu dzisiejszym o godz. 13.00 odbyło się posiedzenie 
Komisji Budżetu. Komisja zaopiniowała obydwa projekty uchwał pozytywnie. Jednocześnie 
jako Przewodniczący Komisji, chciałbym zwrócić się z apelem do Pana Burmistrza, aby 
wszystkie uchwały dotyczące zmiany w budżecie były przedstawiane nam wcześniej, abyśmy 
mogli zapoznać się z nimi na komisjach. 
Radny Stanisław Różański – po wysłuchaniu argumentacji przedstawionej na Komisji 
Budżetu przez Skarbnika i Naczelnika Wydziału Inwestycji doszedłem do wniosku, że 
gdybyśmy nie podjęli tych uchwał w dniu dzisiejszym, byłoby to lekceważeniem możliwości 
otrzymania znacznych środków zasilających budżet gminy. Stąd też zwracam się z apelem  
i wnioskiem do Wysokiej Rady o podjęcie tych uchwał. Rozumiem Burmistrza, który prosił 
nas o rozpatrzenie tych spraw na poprzedniej sesji w trybie pilnym, ponieważ argumentacja  
i racje, które dzisiaj usłyszeliśmy, moim zdaniem, usprawiedliwiają takie zachowanie. 
Dzisiejszą sesję uważam za zbędną, mogliśmy rozpatrzyć te sprawy z powodzeniem na 
poprzedniej sesji. Nie widziałem żadnych przeszkód do podjęcia tych uchwał na poprzednim 
spotkaniu. 
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany 
planu Gminnego Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok. 
Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem uchwały w ww. sprawie. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych 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. 
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany planu Gminnego Funduszu 
Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok została przyjęta. 
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 5. 



Uchwała Nr XLVIII/524/09 stanowi załącznik nr 6. 
 
Ad. III. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok – 
DRUK Nr 2/XLVIII 
Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian 
budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok. 
Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem uchwały w ww. sprawie. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych 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. 
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 
2009 rok została przyjęta. 
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 7. 
Uchwała Nr XLVIII/525/09 stanowi załącznik nr 8. 
 
Ad. IV. Wolne wnioski i informacje. 
Radny Stanisław Różański – Panie Przewodniczący, proszę pozwolić mi wrócić do spraw 
sprzed ponad miesiąca, ponieważ tkwią we mnie jak drzazga w palcu. Wysoka Rado, ponad 
miesiąc temu zorganizowana została Wieczornica w przeddzień Święta Niepodległości. 
Wieczornica została zorganizowana w sposób otwarty, otrzymali na nią zaproszenie, jak 
sądzę, wszyscy radni. Na Wieczornicy tej było troje radnych. Z przykrością muszę to 
powiedzieć, w czasie tej uroczystości miałem bardzo przykre wrażenie, iż nie wszyscy radni 
rozumieją okoliczności takiego zaproszenia. W tej kadencji otrzymaliśmy szereg zaproszeń  
z różnych okazji na różne uroczystości. Rozumiem, że nie na wszystkich tych imprezach 
mamy obowiązek być, ale w niektórych jako radni mamy obowiązek uczestniczyć. Właśnie 
taką uroczystością była Wieczornica zorganizowana, moim zdaniem, w sposób wzorowy.  
Ci, którzy na niej byli, przeżyli bardzo uroczyste chwile. Gdybyście Państwo widzieli dzieci 
ubrane paradnie, gdybyście widzieli ich przeżycia w czasie tej uroczystości, całą otoczkę, 
która jej towarzyszyła, wiele byście Państwo na tym zyskali, a tak straciliście w sposób 
bezpowrotny. Nie wiedziałem co powiedzieć rodzicom, którzy pytali mnie, dlaczego na tej 
uroczystości nie ma radnych. Nie wiedziałem, co odpowiedzieć osobie odpowiedzialnej za 
organizację tej uroczystości, która powieliła to pytanie. Było mi po prostu głupio. Nie 
mogłem tego dłużej nosić w sobie, chciałem się dzisiaj z państwem podzielić tymi 
wrażeniami. 
Radny Paweł Nikitiński – Panie Przewodniczący, jak zadra tkwi mi to w sercu, że od 1945 
roku w tym kraju nadal zdarza się, że co niektórym wydaje się, że mają legitymację do tego, 
żeby środowiska niepodległościowe i te, które w najmniejszy sposób przyczyniły się do tego, 
żeby Polska rzeczywiście była państwem niezawisłym, nadal na różnych forach pouczać, co 
jest dobre, a co nie. Dzień 11 listopada jest świętem szczególnym, myślę, że Józef Piłsudski 
wielokrotnie „przewraca się w grobie”, jak ogląda, kto dzisiaj stoi pod sztandarami biało-
czerwonymi, albo kto kłania się orłowi w koronie, bo być może zapomniało się już 
towarzystwu w tym kraju o tym, co było między rokiem 1945, a rokiem 1989. Są tacy, którzy 
o tym pamiętają, a wśród mieszkańców Gryfina mam wielu znajomych, którzy podchodzą do 
tego w ten sposób. Personalny atak na radnych w związku z tym, że nie byli na jednej z wielu 
uroczystości związanych ze Świętem Niepodległości, odbieram jako skrajną niegrzeczność. 
Trudno opisać słowami, jak można w ten sposób zwracać się do osób, które najczęściej 
Święto Niepodległości przeżywają w swoich sercach i jest dla nich świętem szczególnym. 
Mam nadzieję, że większość radnych przemilczy to. Ja nie potrafiłem tego przemilczeć, bo za 
każdym razem, kiedy widzę tych, którzy nosili czerwone sztandary, a dzisiaj 11 listopada, 
obchodzą Święto Niepodległości, to powiem szczerze, że trochę mnie to boli, ale myślę sobie, 



że to nasza wspólna Ojczyzna, niech obchodzą, niech przyzwyczajają się do tego i niech 
dziękują tym wszystkim pokoleniom Polaków, którzy nie byli pachołkami na czyimś pasku, 
walczyli w Armii Krajowej, walczyli w podziemiu niepodległościowym, potrafili nie 
funkcjonować w jedynej słusznej partii, ale przechowywać wszystkie wartości, które 
związane są z najjaśniejszą Rzeczpospolitą. 
Panie Przewodniczący, chciałbym Pana poprosić o przygotowanie informacji dla 
wnioskodawców, projektodawców i dla całej Rady o uchwale obywatelskiej, która została 
podjęta przez Radę Miejską i czynnościach, które zostały podjęte w związku  
z występowaniem przed Regionalną Izbą Obrachunkową w zakresie reprezentowania 
stanowiska Rady Miejskiej w Gryfinie, co do jej podejmowania, trybu jej podejmowania, 
podstaw prawnych i wszystkich tych aspektów, które w moim przekonaniu przed RIO winny 
być podniesione przez reprezentantów Rady Miejskiej. W tym przypadku wyobrażam sobie tę 
reprezentację w osobie Przewodniczącego lub któregoś z Wiceprzewodniczących,  
w przypadku kiedy Przewodniczącego nie ma na miejscu lub też skierowania tam osoby, 
która byłaby do tego upoważniona. Chciałbym, aby Prezydium Rady Miejskiej przedstawiło 
Wysokiej Radzie informację, czy byliśmy tam reprezentowani, a jeżeli nie byliśmy, dlaczego 
tak się stało i jak na dzień dzisiejszy przedstawia się sytuacja z tą uchwałą? Dlaczego nie 
potrafiliśmy bronić swojego stanowiska w obliczu decyzji, którą podjęliśmy kolegialnie? 
Jakie czynności związane z tą uchwałą podejmiemy w dalszym czasie? 
Radny Stanisław Różański – Panie Przewodniczący, chciałbym, aby wyłączył mnie Pan  
z tego kręgu osób, którym będzie Pan doręczał tę informację. Dla mnie sytuacja od samego 
początku jest prosta i oczywista. Nie potrzebuję w tej sprawie żadnych materiałów, uchwała 
ta od samego początku była nieważna i słusznie Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła 
jej nieważność. Dla mnie jest to sytuacja zupełnie oczywista i klarowna. 
Radny Paweł Nikitiński – Panie Przewodniczący, proszę jeszcze o wyjaśnienie, w jakim 
trybie uchwała została przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej? W mojej opinii 
powinna podlegać ocenie Wojewody Zachodniopomorskiego, a nie Regionalnej Izby 
Obrachunkowej. Kto ją tam przekazał, na czyje polecenie? Czy była to inicjatywa Rady 
Miejskiej w Gryfinie, organu wykonawczego, czy innej osoby związanej z Radą Miejską  
w Gryfinie, indywidualnie? W takim trybie, w jakim była podejmowana ta uchwała, nie tylko 
w moim przekonaniu, podlegała organowi nadzoru, jakim jest Wojewoda 
Zachodniopomorski, a nie Regionalna Izba Obrachunkowa. Zdaję sobie sprawę z tego, że 
żyjemy nadal w takim państwie, w którym można ferować wyroki przed orzeczeniem RIO, 
być przekonanym co do orzeczenia przed jego zapadnięciem, ja natomiast nadal wierzę, że 
żyję w Państwie, w którym te organy podejmują swoje decyzje autonomicznie i nie sposób 
przewidzieć decyzji przed jej podjęciem. 
Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – w dniu dzisiejszym Przewodniczącemu Rady 
Miejskiej zostało przekazane pismo Wiceprezesa Zarządu Głównego ZNP Krzysztofa 
Baszczyńskiego stanowiące wezwanie do zmiany uchwały z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie 
regulaminu wynagradzania nauczycieli wraz z całością korespondencji prowadzonej w tej 
sprawie. Proszę radnych o zapoznanie się z treścią dokumentów w Biurze Obsługi Rady  
i Burmistrza. Przychylając się do tego o czym mówił Przewodniczący Komisji Budżetu, 
bardzo proszę, aby uchwały budżetowe były przekazywane z odpowiednim wyprzedzeniem 
do Prezydium Rady, na posiedzenia Komisji i Rady Miejskiej w Gryfinie, żebyśmy nie byli, 
tak jak ostatnio, zaskakiwani wnioskami w trakcie sesji. Komentarze, że Rada Miejska w 
Gryfinie nie chce pracować wygłaszane na sesji także są nie do przyjęcia, są niedopuszczalne, 
bo ta Rada chce pracować. Nie widzimy żadnych przeciwwskazań do tego, żebyśmy spotykali 
się w każdym potrzebnym Panu czasie. 
Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – chciałbym podziękować za bardzo sprawny, 
wręcz wzorowy przebieg dzisiejszej sesji. Jest mi bardzo miło, że ostatnia sesja w bieżącym 



roku ma taki charakter. Chciałbym wszystkich radnych zaprosić na Sylwestra 
organizowanego na Placu Barnima. W tym dniu chciałbym złożyć Państwu jak 
najserdeczniejsze życzenia z okazji kończącego się i rozpoczynającego się nowego roku. Jest 
to ostatni rok naszej wspólnej pracy i chciałoby się, aby ten wspólny rok zakończył się 
sukcesami, na które pracowaliśmy od początku tej kadencji, czyli realizacją najważniejszych, 
strategicznych zadań dla gminy. Życzę każdemu spełnienia wszelkich  marzeń, nawet tych, 
które dzisiaj wydają się nierealne, życzę zdrowia Państwu oraz Państwa rodzinom, życzę 
również aby w nowym roku każdy dzień napełniał was optymizmem i nadzieją na lepsze 
jutro. Wszystkim po staropolsku życzę wszystkiego najlepszego, szczęść Boże. 
Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn –  w imieniu całej Rady, mieszkańcom 
Gryfina, Panu Burmistrzowi, wszystkim pracownikom i radnym życzymy wszystkiego 
najlepszego. Do siego roku. 
 
Ponieważ nikt więcej nie zabrał głosu, Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn zamknął 
obrady XLVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej.       
 
Integralną część protokołu stanowią załączniki: 
1/ Listy obecności radnych stanowią załącznik nr 1 i załącznik nr 2 
2/ Wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej - załącznik nr 3 
3/ Porządek obrad sesji – załącznik nr 4 
4/ Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmiany planu Gminnego 

Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok - załącznik nr 5 
5/ Uchwała Nr XLVIII/524/09 - załącznik nr 6 
6/ Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy 

Gryfino na 2009 rok - załącznik nr 7 
7/ Uchwała Nr XLVIII/525/09 - załącznik nr 8. 
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