PROTOKÓŁ Nr II/10
z II nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 13 grudnia 2010 r.
Sesja rozpoczęła się o godz. 14.00 i trwała do godz. 14.40.
Radni nieobecni:
- Mieczysław Sawaryn.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1.
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
1/ Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat,
2/ Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Maciej Szabałkin,
3/ Radca prawny Krzysztof Judek
Ad. I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
Otwarcia obrad dokonał Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński. Powitał radnych oraz
zaproszonych gości. Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan Rady 20 radnych,
w sesji uczestniczyło 19 radnych.
Wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej stanowi załącznik nr 2.
Porządek obrad wraz z zawiadomieniem o sesji radni otrzymali na piśmie - załącznik nr 3.
Ad. II. Wydanie Burmistrzowi zaświadczenia o wyborze przez Przewodniczącego
Gminnej Komisji Wyborczej.
Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński poprosił Przewodniczącego Gminnej
Komisji Wyborczej Mirosława Lebudę o wręczenie Panu Henrykowi Piłatowi zaświadczenia
o wyborze na Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.
Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej Mirosław Lebuda wręczył Panu
Henrykowi Piłatowi zaświadczenie o wyborze na Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
i pogratulował zwycięstwa w wyborach.
Gratulacje złożył również Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński wręczając
Burmistrzowi kwiaty od Rady Miejskiej w Gryfinie.
Ad. III. Ślubowanie Burmistrza.
Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński poprosił Burmistrza Henryka Piłata
o złożenie ślubowania, a wszystkich obecnych na sesji o powstanie.
Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat złożył wobec Rady ślubowanie o następującej
treści: "Obejmując urząd Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, uroczyście ślubuję, że
dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra
publicznego i pomyślności mieszkańców miasta i gminy” z dodaniem zdania: „Tak mi
dopomóż Bóg."
Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - tak się złożyło, że składam ślubowanie
w dniu, który kojarzy nam się z datą jaką przeżyliśmy 29 lat temu. Gdyby nie ofiary
najlepszych synów narodu polskiego, którzy umiłowali wolność, nie doszlibyśmy trudną,
jakże wyboistą drogą do dnia, w którym odbyły się pierwsze wybory burmistrzów,

prezydentów miast i wójtów. Proszę wszystkich o powstanie i uczczenie ofiar stanu
wojennego.
Zebrani na sesji uczcili minutą ciszy ofiary stanu wojennego w Polsce.
Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - mając na uwadze nauki płynące z najnowszej
historii Polski powinniśmy wyciągnąć wnioski i mieć w świadomości, że nie wolno białoczerwonej flagi „ciągnąć za cztery rogi”. Współdziałanie na rzecz najmniejszej społeczności,
począwszy od rodziny, poprzez wieś, gminę, miasto, powiat, województwo i kraj powinno
być nastawione na człowieka, na zaspokajanie jego podstawowych potrzeb, jego dążeń.
Wszyscy obywatele tego kraju są sobie równi, nie bacząc na wyznania, przekonania,
światopogląd. Jest bardzo ważne, aby osoby wybrane w demokratycznych wyborach, jak
również pracownicy samorządowi zrozumieli swoja rolę służebną wobec mieszkańców.
Mieszkaniec ma prawo przyjść do urzędu zdenerwowany, natomiast niedobrze jest, kiedy
mieszkaniec wychodzi z urzędu zdenerwowany. Taka sytuacja jest jednoznacznym
przykładem tego, że urząd pracuje źle. Szanowna Rado, spotykam się z niektórymi z Państwa,
po raz trzeci, z niektórymi radnymi spotykałem się kiedy od 1991 r. do 1998 r. kiedy byłem
Zastępcą Burmistrza w tym urzędzie. Jestem przekonany i wierzę w to, że mimo licznych
słów, które padły, o pewnych słowach zapomnimy i będziemy kierowali się tylko i wyłącznie
dobrem mieszkańców. Choć nieraz te słowa zabolały, nie mogą być przeszkodą w naszej
dalszej, dobrej współpracy. Mamy wielką, niepowtarzalna szansę, jaka została nam stworzona
poprzez wstąpienie Polski do Unii Europejskiej. Ta szansa jest w postaci silnych środków
finansowych, które mają wspomóc w wyrównaniu poziomu życia mieszkańców we wspólnej
Europie. Ta szansa się więcej nie powtórzy, dlatego też to, co zrobimy w tej kadencji, to tak
jak byśmy zrobili podwójnie, bo takie są możliwości finansowe. Mamy szansę, przy zgodnej
współpracy, żeby w tej kadencji, w latach 2010-2014 nasza gmina była jedną z gmin
najdynamiczniej rozwijających się w regionie. Jestem przekonany, że tym zadaniom
podołamy i wykonamy zadania strategiczne stojące przed nami wszystkimi. Jednakże przy
realizacji tak ważnych, strategicznych zadań nie wolno zapomnieć o sprawach, które wydają
się niby mniej ważne, o sprawach drobnych, które najbardziej rzutują na opinię o pracy
samorządu lokalnego. Dlatego też zapewniam, że nie zapomnę o potrzebach przedszkoli,
szkół, gimnazjów, nie zapomnę o potrzebach związanych z opieką społeczną, o ludziach
ubogich, starszych i potrzebujących pomocy. Żaden mieszkaniec miasta i gminy Gryfino nie
może mieć cienia wątpliwości, że gdy go spotka nieszczęście nie zostanie pozostawiony sam
sobie. Pokazaliśmy to już nieraz, że tak jest w rzeczywistości i nie są to puste słowa. Żeby te
zadania zrealizować musimy stworzyć jak najlepsze warunki dla naszych przedsiębiorców.
Bardzo się cieszę, że dzisiaj wśród gości jest dyrektor największego zakładu na terenie naszej
gminy, Pan Jerzy Kondratowicz. Panie dyrektorze, zapewniam Pana w obecności
zgromadzonych tu osób, że nasza współpraca będzie przebiegała w tym kierunku, aby nasza
gmina rozwijała się harmonijnie. Myślę również, że w najbliższym czasie nasze trudne
sprawy, które nie wynikają z niczego innego, jak z niedoskonałości prawa, powoli w tym roku
doprowadzimy do końca. Trudno jest być Burmistrzem trzecią kadencję, gdyż kiedy człowiek
przepracował osiem lat, wie jakie to jest brzemię odpowiedzialności. Nie jest to zaszczyt, jest
to ciężka służba. Dlatego też proszę wszystkich, żebyśmy pamiętali, że Burmistrz, jako
jednostka niewiele zrobi sam, natomiast my wszyscy, jako społeczność jesteśmy nawet
w stanie „przenieść góry”. Dlatego też oczekuję od każdego cennych uwag. Dziękuję za
kwiaty, za słowa otuchy i jeszcze raz powtarzam i będę powtarzał tysiąckrotnie, że zapraszam
wszystkich do współpracy, wszyscy jesteśmy odpowiedzialni przed mieszkańcami naszego
miasta i gminy za te najbliższe cztery lata.
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Ad. IV. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Miejskiej.
Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński poinformował, że w związku z wygaśnięciem
mandatu radnego Henryka Piłata do Rady na wolne miejsce wstępuje Pan Eugeniusz Robak,
który w wyborach z tej samej listy uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił
prawa wybieralności.
Wiceprzewodniczący poinformował, że Pan Eugeniusz Robak złożył oświadczenie, że nie
utracił on prawa wybieralności i wyraża zgodę na objęcie mandatu radnego Rady Miejskiej
w Gryfinie – załącznik nr 4.
Wiceprzewodniczący Rady poprosił wszystkich obecnych na sesji o powstanie, odczytał rotę
ślubowania: "Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście
obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro
mojej gminy i jej mieszkańców", a Pan Eugeniusz Robak złożył ślubowanie, wypowiadając
słowo „ślubuję”, z dodaniem zdania; „tak mi dopomóż Bóg.”
Po złożeniu ślubowania Wiceprzewodniczący wręczył radnemu Eugeniuszowi Robakowi
mandat radnego.
Od tej pory w sesji uczestniczyło 20 radnych.
Wiceprzewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady
Miejskiej.
Wiceprzewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w w/w
sprawie.
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych
w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 20
radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie uzupełnienia składu Rady
Miejskiej została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 5.
Uchwała Nr II/12/10 stanowi załącznik nr 6.
Ad. V. Wolne wnioski i zakończenie sesji.
Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński udzielił głosu sołtysowi sołectwa Sobieradz Pani
Danucie Świderek.
Sołtys sołectwa Sobieradz Danuta Świderek – 22 grudnia o godzinie 14.00 w świetlicy
wiejskiej odbędzie się koncert charytatywny pt. „Bo w górach, bo w górach wesoło jest”.
Będziemy zbierać pieniądze dla Marcina Galińskiego ze Szczecina. Jest on chory na zespół
naczyniaków gumiastych. W dniu 8 grudnia miał pierwszą operację, podczas której usunięto
mu 40 naczyniaków, a przed nim są kolejne operacje. Przed pracownikami Biura Obsługi
Rady znajduje się puszka, do której można wrzucać pieniądze, które następnie zostaną
przekazane na konto chłopca. Podczas koncertu charytatywnego w Sobieradzu odbędą się
jasełka, będzie sprzedaż loterii fantowej oraz ciasta. Całkowity dochód z imprezy zostanie
przekazany dla chłopca.
Radny Zenon Trzepacz - po uroczystej sesji chciałbym zaprosić członków Komisji
Rewizyjnej do sali 26 na krótkie spotkanie.
Radna Janina Nikitińska - chciałabym zaprosić Komisje Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa Publicznego na pierwsze posiedzenie, po odbyciu się Komisji Rewizyjnej.
Burmistrz odebrał gratulacje, życzenia i kwiaty od klubów radnych: Platformy Obywatelskiej,
Bezpartyjnego Bloku Samorządowego, Gryfińskiej Inicjatywy Samorządowej oraz radnych
niezależnych.
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Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – mam krótka uwagę do wszystkich
pozostałych radnych, którzy nie mieli możliwości osobiście Panu Burmistrzowi wręczyć
kwiatów, wspólnie z Panem Wiceprzewodniczącym Skrzypińskim przekazaliśmy kwiaty
niejako w imieniu całej Rady, 21 osób.
Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - po zakończeniu sesji, jeszcze przed spotkaniem
komisji chciałbym zaprosić radnych, gości i pracowników do sali ślubów na tradycyjną
lampkę szampana, ciasto i kawę.
Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – Panie Burmistrzu, proszę Pana o pozostanie,
ponieważ wiem, że są osoby, które w ramach tej uroczystej nadzwyczajnej sesji chcą złożyć
panu życzenia. Poproszę osoby, które mają taki zamiar, gdyż jeszcze nie zamykam sesji.
Burmistrz odebrał życzenia i gratulacje od zaproszonych na sesję gości.
Dyrektor Oddziału PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. ZEDO
w Nowym Czarnowie Jerzy Kondratowicz – ponieważ zostałem przez Pana Burmistrza
prawie wywołany chciałbym, po pierwsze, pogratulować kolejnego wyboru. Myślę, że obaj
czujemy podobny ciężar tego typu decyzji, w momencie kiedy bierze się na siebie
odpowiedzialność za miasto, za firmę. Chciałbym wyrazić przekonanie, że tak jak Pan
Burmistrz powiedział na pewno współpraca, tak jak dotychczas układała się bardzo
poprawnie, będzie dalej tak się układała, dla dobra lokalnej społeczności, dla dobra firmy, dla
dobra Gryfina. Środki, o których Pan Burmistrz mówił, możliwości rozwoju wynikają
również z tego, że planowane są inwestycje w elektrowni. Nie w przeciągu roku, ale
w perspektywie kilku lat one na pewno nastąpią i to też jest szansa rozwoju, zarówno dla
elektrowni, przedłużenia jej życia, jak również szansa dla miasta. Myślę, że przy dobrej
współpracy na pewno tę szansę wspólnie wykorzystamy. Gratuluję jeszcze raz serdecznie.
Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński
stwierdził, że porządek obrad wyczerpano w całości i zamknął II nadzwyczajną sesję Rady
Miejskiej w Gryfinie.
Integralną część protokołu stanowią załączniki:
Lista obecności radnych - załącznik nr 1
Wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej - załącznik nr 2
Porządek obrad sesji - załącznik nr 3
Oświadczenie radnego Eugeniusza Robaka – załącznik nr 4
Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady
Miejskiej - załącznik nr 5
Uchwała Nr II/12/10 - załącznik nr 6.
Protokół sporządziła:
inspektor

Agnieszka Grzegorczyk
WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Paweł Nikitiński
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