PROTOKÓŁ NR XVII/20
z XVII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 16 stycznia 2020 r.

Sesja rozpoczęła się o godz. 1435 i trwała do godz. 1455.
Listy obecności radnych stanowią załącznik nr 1 i załącznik nr 2.
Radni nieobecni:
- Robert Jonasik,
- Magdalena Pieczyńska.
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. Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino Beata Blejsz
5. Radca prawny Krzysztof Judek
Ad. I. Sprawy regulaminowe
- otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Gryfinie Rafał Guga. Przywitał
wszystkich zgromadzonych na sesji. Na podstawie listy obecności stwierdził kworum,
ponieważ na stan Rady 21 osób w posiedzeniu uczestniczyło 19 radnych.
Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji i projektami uchwał –
załącznik nr 3.
Na prośbę przewodniczącego obecni na sesji uczcili minutą ciszy pamięć zmarłej
nauczycielki ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Gryfinie pani Beaty Janik.
Przewodniczący Rady poinformował, że XVII nadzwyczajna sesja została zwołana na
wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino. Wniosek burmistrza o zwołanie sesji
nadzwyczajnej stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Ad. III. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2020 r.
Radni otrzymali projekt uchwały w dniu sesji oraz na skrzynki mailowe w dniu
15 stycznia 2020 r.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radny Marcin Para – ja bym miał pytanie, które myślę, że mają chyba wszyscy radni. Jak by
pan burmistrz objaśnił, powiedział kilka słów na temat tego programu, bo to znacząca
kwota, czy on będzie w jakiś sposób pokrywał się z tym, co my robimy, czy to będzie
wprowadzenie pieniędzy do tego systemu i przeprowadzenie tych działań, które do tej
pory prowadziliśmy?
Radna Elżbieta Kasprzyk – chciałabym się dowiedzieć coś więcej na temat w jaki sposób,
dla kogo te środki będą przyznawane i jakie będą etapy tego dochodzenia, aby otrzymać
dofinansowanie, także prosiłabym o takie informacje.

Radna Małgorzata Wisińska – chciałabym się dopytać. To są budynki jednorodzinne, a czy
istnieje możliwość dofinansowania też termomodernizacji budynków wielorodzinnych?
Radna Jolanta Witowska – panie burmistrzu, bardzo się cieszę, że wprowadzamy dwa
zadania, które będą miały wpływ na ochronę środowiska, na ochronę powietrza. To dobry
kierunek i myślę, że powinniśmy w ten sposób również dalej przystępować do realizacji
tych działań na rzecz ochrony środowiska. Bardzo się cieszę. Dziękuję.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Piotr Romanicz – czy gmina będzie partycypować
w tych programach, czy jest to całkowite finansowanie?
Radny Marek Sanecki – panie burmistrzu, ja bym chciał się zapytać, dlaczego ta sprawa
musi być załatwiana na sesji nadzwyczajnej, a nie na zwyczajnej? Co takiego się wydarza,
że nie możemy poczekać dwóch tygodni? Zwiększenie wydatków będzie na kwotę ponad
miliona złotych, a zwiększenie przychodów będzie 463 tysięcy zł. Co z tą różnicą chyba, że
czegoś nie rozumiem?
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Tomasz Miler – zacznę od ostatniej wypowiedzi.
Zebraliśmy się dzisiaj, bo takie są warunki dotującego. Aby skutecznie podpisać umowę,
musimy mieć w określonym terminie podjętą tą uchwałę. Oczywiście pytaliśmy, czy
moglibyśmy poczekać, natomiast odpowiedź była negatywna, stąd konieczność zebrania
się dzisiaj i podjęcia uchwały, co da nam podstawę do podpisania umowy i przystąpienia
do działań. Ja krótko powiem, postaram się z panią naczelnik, mam nadzieję, że
zapamiętaliśmy wszystkie pytania, być może na wszystkie się dzisiaj nie uda odpowiedzieć,
ale proszę pamiętać, że jesteśmy na początku naszych działań, jeżeli chodzi o to wsparcie
zewnętrzne. Po podpisaniu umowy będziemy mogli powiedzieć więcej, natomiast zacznę
od tego, że jest to konsekwencja działań, które prowadzimy już od jakiegoś czasu, także ze
wsparciem rady, bo te działania proekologiczne sprowadzające się w głównej mierze do
likwidacji wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania trwają u nas od lat. To także była
podstawa tego, aby sięgać po dodatkowe środki zewnętrzne. Wiemy, jak to robić, mamy
określone doświadczenia, co myślę, że też było punktowane w sposób określony. Jeżeli
chodzi o finanse, pani skarbnik tutaj wyprowadzi pana radnego, pana Marka z błędu, jeżeli
chodzi o te liczby. Ja powiem o pewnej idei. W tym momencie jeżeli dojdzie do
skutecznego podpisania umowy i będziemy oferowali naszym mieszkańcom po 7,5 tys. zł
wsparcia, nie będzie obowiązywał nasz program, który mówi o 3 tys. zł. To wsparcie,
oczywiście wyższe, jest tym, które będzie oferowane tym, którzy do nas się zgłosili i tych,
których będziemy nadal poszukiwać, bo jak widać z kwoty, tych pieców wymienimy
znacznie więcej. To program nam mówi, co możemy z tego sfinansować, czyli to, że jest to
adresowane do budynków jednorodzinnych. To, że jest tam także możliwa
termomodernizacja. Co do czasu prowadzenia tych działań, z tych danych z WPF doskonale
wynika, kiedy one będą prowadzone. Te związane z wymianą źródeł ogrzewania będą
szybciej, termomodernizacja o rok dłużej.
Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Joanna Ekiert –
właściwie pan burmistrz już o wszystkim powiedział. Otrzymaliśmy dofinansowanie na
realizację dwóch programów. Pierwszy program to jest termomodernizacja właśnie
budynków jednorodzinnych i tak jak pan burmistrz powiedział to instytucja, która nam
przyznaje pieniądze określa zasady otrzymania tego dofinansowania i tutaj jest możliwość
tylko otrzymania dofinansowania na termomodernizację budynków jednorodzinnych.
Natomiast w drugim programie - „Poprawa jakości powietrza na terenie gminy Gryfino”,
polegającym na wymianie starych kotłów, istnieje możliwość otrzymania dofinansowania
na wymianę kotłów zarówno w zabudowie jednorodzinnej jak i dla mieszkań w zabudowie
wielorodzinnej. Kwota dofinansowania na wymianę pieca to 7,5 tys. zł. Jest to kwota
ryczałtowa, niezależna od dochodów, niezależna od kosztu pieca. Oczywiście nie można na
nim zarobić, natomiast czy piec będzie kosztował 12, czy 14 tys. zł, czy jeszcze jakaś inna
kwota, to dofinansowanie wynosi 7,5 tys. zł, natomiast na termomodernizację istnieje
możliwość otrzymania: na pełną termomodernizację 50 tys. zł, natomiast na
termomodernizację częściową 25 tys. zł i w zasadzie pozostałe informacje pan burmistrz
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już przekazał co do lat realizacji tego programu. Jeżeli macie państwo jeszcze jakieś
dodatkowe pytania, to bardzo proszę.
Skarbnik Miasta i Gminy Beata Blejsz – ta uchwała jest tak skonstruowana, że przychody
wprowadzamy, wprowadzamy również dochody. Przychody na 1. stronie uchwały to 567.632
zł. To są środki, które zostały na rachunku bankowym z projektu „Inwestujemy w naukę”
i te środki wprowadzamy w tym roku dlatego, że jest kontynuacja tego zadania. Nie zostały
wydatkowane w tamtym roku. To jest pierwsze zadanie. Jednocześnie zwiększamy dochody
i wydatki na te projekty, o których przed chwilą mówił pan burmistrz Miler.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Piotr Romanicz – pani skarbnik, jeżeli można, tylko
konkretnie, czy jakiekolwiek wydatki związane z realizacją tego programu ze środków
własnych będzie ponosiła gmina?
Skarbnik Miasta i Gminy Beata Blejsz – tak szanowni państwo i to jest pokazane
w załączniku nr 3 do projektu uchwały następnej, czyli do wieloletniej prognozy
finansowej. Jest napisane jaki jest wkład gminy.
Radna Małgorzata Wisińska – czy staramy się o ten program też dla budynków
wielorodzinnych? Chodzi mi o termomodernizację. Nie było powiedziane, że budynki
wielorodzinne też w następnym okresie. Ten jest dla jednorodzinnych, a czy staramy się
o pieniądze dla wielorodzinnych?
Radna Elżbieta Kasprzyk – panie burmistrzu, ja jeszcze chciałabym dopytać o ten program
dotyczący wymiany starych kotłów. Czy będzie można wymienić stary na lepszy, czy np.
będzie można wymienić stary kocioł np. na powietrzną pompę ciepła, na tego typu
rozwiązania?
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Tomasz Miler – pompy ciepła nie. Preferowaną
wymianą jest wymiana na źródło gazowe, na źródła mniej emisyjne. Są one szczegółowo
opisane. To będzie na dość podobnych zasadach, jak mamy dzisiaj funkcjonujący nasz
system gminny. Co do pani radnej Wisińskiej – czy pani pytanie zmierza do tego, czy my
będziemy jeszcze sięgali po nowe programy, które pokażą się na rynku, czy będziemy
aplikowali? Tak? Jeżeli się takie możliwości pokażą, to myślę, że będziemy aplikowali.
Radny Roman Polański – jak będzie wyglądała sytuacja wniosków, które są w tej chwili
złożone o 3 tys. zł dopłaty? Czy one są wstrzymane i czekamy aż się zrealizuje to, co teraz
będziemy przegłosowywali i te osoby będą już dostawały po nowemu? Jak to technicznie
będzie rozwiązane?
Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Joanna Ekiert – po
podpisaniu umowy będą mieszkańcy poinformowani o konieczności złożenia nowych
wniosków w naborze, natomiast te wszystkie wnioski, które zostały złożone jako ankiety,
bądź jako wnioski na dotychczasowych drukach realizowanych na podstawie uchwały rady
miejskiej, zostaną poinformowani o tym, że dostaliśmy pieniądze i że istnieje obowiązek
złożenia nowych wniosków już w projekcie.
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Tomasz Miler – co da im wyższe dofinansowanie.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Piotr Romanicz – ja jeszcze w kwestii tego wkładu
własnego dlatego, że tutaj w dziale 900 w załączniku nr 2 przy zmniejszeniach nie mamy
informacji o tym, że „dorzucamy” do tego programu swoje środki. W objaśnieniach mamy
wpisane, że całość będzie kosztowała 457 tys. zł, dotacji dostajemy w sumie 463 tys. zł, a ta
różnica pomiędzy dofinansowaniem a całością to jest w granicach ok. 46 tys. zł. Skąd te
46 tys. zł weźmiemy?
Skarbnik Miasta i Gminy Beata Blejsz – nie ma żadnej różnicy. Nie ma różnicy między
dochodami, a wydatkami dlatego, że my zabezpieczyliśmy już te środki w projekcie
budżetu. Postaraliśmy się, składając wniosek już zabezpieczyliśmy w budżecie pieniądze
na wkład własny. Jeżeli państwo przejdziecie do następnej uchwały w sprawie WPF, to
w objaśnieniach to wszystko jest wpisane. Łączne nakłady, w tym dofinansowanie i
rozłożone na lata.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Piotr Romanicz – tu jest 457 tys. zł w tym roku,
a 411 tys. zł…
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Skarbnik Miasta i Gminy Beata Blejsz – a 411 tys. zł dofinansowane.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Piotr Romanicz – to właśnie te 46 tys. zł…
Skarbnik Miasta i Gminy Beata Blejsz – tak. Mamy wprowadzone w budżecie.
Radna Elżbieta Kasprzyk – ja jeszcze chciałabym dopytać o zmiany, które właśnie
następują. Swego czasu podjęliśmy uchwałę wraz z regulaminem o dopłatach gminnych do
wymiany pieców, jednakże ta uchwała dotyczyła nie tylko tego działania, ale również
dopłat do przydomowych oczyszczalni. Czy w tej sytuacji po podpisaniu umowy na to nowe
dofinansowanie rozumiem, że będziemy musieli przygotować zmianę uchwały rady
miejskiej tak, aby w tej uchwale pozostała możliwość dofinansowania oczyszczalni
przydomowych. Czy dobrze rozumiem?
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Tomasz Miler – tak. Będziemy zmieniali uchwałę.
Radna Małgorzata Wisińska – od kiedy nasze uchwały wejdą w życie z tymi nowymi
dopłatami?
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Tomasz Miler – wejdą w życie w terminie ustawowym,
natomiast tutaj kluczem jest podpisanie umowy i rozpoczęcie działań, co też zależy od
naszego partnera, ale oczywiście będziemy starali wykonać się to zgodnie z naszym
wnioskiem, który mówi, w których latach jakie wydatki będą czynione. W WPF w rozbiciu na
poszczególne lata to doskonale widać. Podać, kiedy rozpocznie się nabór, czy podać
datę…?
Przewodniczący Rady Miejskiej Rafał Guga - nabór.
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Tomasz Miler – myślę, że po podpisaniu umowy
przedstawimy cały harmonogram dla mieszkańców. Stworzymy odpowiedni pakiet
informacyjny, który będziemy mogli wtedy opatrzyć stosownymi datami.
Przewodniczący Rady Miejskiej Rafał Guga poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały
w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2020 r.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 19 radnych,
w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 18 radnych, przy
1 głosie wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było.
Przewodniczący odczytał wyniki głosowania i stwierdził, że uchwała została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 5.
UCHWAŁA NR XVII/142/20 stanowi załącznik nr 6.
Ad. III. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Gryfino na lata 2020-2030.
Radni otrzymali projekt uchwały przed sesją oraz na skrzynki mailowe w dniu
15 stycznia 2020 r.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał w niej głosu.
Przewodniczący Rady Miejskiej Rafał Guga poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2020-2030.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 19 radnych,
w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 18 radnych, przy
1 głosie wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było.
Przewodniczący odczytał wyniki głosowania i stwierdził, że uchwała została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 7.
UCHWAŁA NR XVII/143/20 stanowi załącznik nr 8.
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Ad. IV. Wolne wnioski i informacje.
Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał, że kolejna sesja planowana jest na
30 stycznia 2020 r. Poinformował również o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
po zakończeniu sesji.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady
XVII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie.
Integralną część protokołu stanowią załączniki:
1. Listy obecności radnych - załącznik nr 1, załącznik nr 2,
2. Porządek obrad sesji – załącznik nr 3,
3. Wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej - załącznik nr 4,
4. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmian budżetu
Gminy Gryfino na 2020 r. - załącznik nr 5,
5. UCHWAŁA NR XVII/142/20 - załącznik nr 6,
6. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2020-2030 - załącznik nr 7,
7. UCHWAŁA NR XVII/143/20 - załącznik nr 8.

Protokół sporządziła:
inspektor

Agnieszka Grzegorczyk

PRZEWODNICZĄCY RADY
Rafał Guga
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