
PROTOKÓŁ NR XXI/12 
z XXI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie 

w dniu 16 maja 2012 r. 
 
 
Sesja rozpoczęła się o godz. 14.00 i trwała do godz. 14.40. 
 
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1. 
Radni nieobecni: 
- Mieczysław Sawaryn. 
 
Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 
1. Sekretarz Miasta i Gminy Beata Kryszkowska 
2. Radca prawny Krzysztof Judek 

   
Ad. I. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 
Otwarcia obrad dokonał Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński. Powitał radnych 
i uczestników sesji, stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan Rady 21 osób, 
w posiedzeniu uczestniczyło 20 radnych. 
Wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej stanowi załącznik nr 2.  
Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji – załącznik nr 3.    
 
Ad. II. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/185/12 Rady Miejskiej  
w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia referendum lokalnego 
dotyczącego lokalizacji elektrowni jądrowej wraz z wszelką inną infrastrukturą 
związaną z przemysłem jądrowym. 
Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – projekt uchwały jest konsekwencją 
stanowiska wojewody w zakresie uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie, która w odróżnieniu od 
uchwały w Mielnie poleci także sporządzenie załącznika w postaci nakładki do głosowania  
w alfabecie Braille’a. Skoro w tym samym trybie jeżeli chodzi o określenie wzorów kart do 
głosowania organ nadzoru nie wyraził sprzeciwu, kierując się poniekąd takim stanowiskiem 
wojewody sporządziliśmy projekt uchwały na wzór uchwały opublikowanej w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Tym niemniej jednak, jest to bardzo 
ciekawy problem natury formalnej, bo w przypadku kiedy inicjatorem referendum jest organ 
stanowiący to de facto rodzi się pytanie, kto ma zlecić sporządzenie nakładki do głosowania 
w systemie alfabetu Braille’a w momencie, kiedy podjęcie uchwały nie jest przesądzone. 
Zwłaszcza wtedy, kiedy organy są różne co do opinii w zakresie podejmowania uchwały, 
wtedy mamy pewien problem natury formalnej, w jaki sposób rozdysponować pieniądze 
przeznaczone na referendum bez podjęcia uchwały, która zobowiązuje do wydatkowania 
takich środków, stąd najprawdopodobniej organ nadzoru w przypadku uchwały w Mielnie 
wstrzymał się z wydaniem orzeczenia nadzorczego, bo mogłoby to obnażyć przepisy prawa 
powszechnego. W przypadku uchwały gryfińskiej poszedł trochę dalej i zdecydował się na to, 
żebyśmy jednak taką nakładkę, jako załącznik mieli w projekcie uchwały. Jest to dopełnienie 
noweli przepisów, które funkcjonują od bardzo niedawna, dla umożliwienia głosowania 
osobom niewidomym lub niedowidzącym jest projekt zmiany uchwały o przeprowadzeniu 
referendum lokalnego na terenie gminy Gryfino 
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Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński przedstawił projekt uchwały w sprawie 
zmiany Uchwały Nr XX/185/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2012 r.  
w sprawie przeprowadzenia referendum lokalnego dotyczącego lokalizacji elektrowni 
jądrowej wraz z wszelką inną infrastrukturą związaną z przemysłem jądrowym. 
Wiceprzewodniczący 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  
13 radnych przy 7 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było. 
Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/185/12 
Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia referendum 
lokalnego dotyczącego lokalizacji elektrowni jądrowej wraz z wszelką inną infrastrukturą 
związaną z przemysłem jądrowym została przyjęta. 
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 4. 
Uchwała Nr XXI/186/12 stanowi załącznik nr 5. 
 
Ad. III. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw referendum 
lokalnego wyznaczonego na dzień 10 czerwca 2012 r. dotyczącego lokalizacji elektrowni 
jądrowej wraz z wszelką inną infrastrukturą związaną z przemysłem jądrowym. 
Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński - kandydatury, które wpłynęły do Biura Rady 
są konsekwencją ustaleń poczynionych pomiędzy klubami Rady. Możliwość zgłaszania tych 
kandydatur, z zastrzeżeniem o ustaleniach poczynionych przez przewodniczących klubów 
radnych, zostały skierowane także do radnych niezależnych 
Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński odczytał kandydatury zgłoszone do Gminnej 
Komisji ds. referendum: 
- Pauliny Zakrzewskiej 
- Zbigniewa Nużyńskiego, 
- Mateusza Reutera, 
- Elżbiety Kołodziej, 
- Józefa Izdebskiego, 
- Anny Gugi, 
- Katarzyny Figas, 
- Andrzeja Wiśniewskiego, 
- Jolanty Pieli, 
- Mariusza Seredziuka 
Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński - zgodnie z przepisami powszechnymi,  
z kodeksem wyborczym komisja referendalna może liczyć od 6 do 16 osób. Ustaliliśmy, że 
nie będziemy korzystali z maksymalnej ilości, m.in. po to, żeby w sposób wyraźny ograniczyć 
koszty referendum. Złożyliśmy także propozycję, aby dwóch przedstawicieli w komisji 
gminnej miał także Pan Burmistrz, ale do Biura Rady nie wpłynęły kandydatury skierowane 
przez Burmistrza, tym niemniej nie zamykamy listy i jeśli kandydatura ze strony Pana 
Burmistrza pojawi się w tym momencie to oczywiście zgodnie z ustaleniami pomiędzy 
klubami, jesteśmy gotowi ją przyjąć. 
Sekretarz Miasta i Gminy Beata Kryszkowska – Pan Burmistrz nie będzie korzystał  
z prawa desygnowania członków do gminnej komisji z uwagi na to, że pracować w niej 
będzie trzech członków BBS-u i nie ma potrzeby zwiększać tej liczby 
 
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński przedstawił projekt uchwały w sprawie 
powołania Gminnej Komisji do spraw referendum lokalnego wyznaczonego na dzień  
10 czerwca 2012 r. dotyczącego lokalizacji elektrowni jądrowej wraz z wszelką inną 
infrastrukturą związaną z przemysłem jądrowym wraz ze zgłoszonymi kandydaturami. 
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Wiceprzewodniczący 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. 
Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie powołania Gminnej Komisji do 
spraw referendum lokalnego wyznaczonego na dzień 10 czerwca 2012 r. dotyczącego 
lokalizacji elektrowni jądrowej wraz z wszelką inną infrastrukturą związaną z przemysłem 
jądrowym została przyjęta. 
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 6. 
Uchwała Nr XXI/187/12 stanowi załącznik nr 7. 
 
Ad. IV. Wolne wnioski i informacje. 
Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – mam kilka informacji o czynnościach, jakie 
podjęło Prezydium Rady w sprawie referendum. Do pracy w gminnej komisji ds. referendum 
zaprosiliśmy wszystkie siły polityczne naszej Rady, cieszę się, że jest pluralistyczna 
reprezentacja, natomiast Prezydium Rady oraz przewodniczący większości klubów radnych 
podjęli także czynności, które zmierzają do skutecznego zrealizowania procesu 
referendalnego. Wbrew temu, co się pisze w niektórych dziennikach regionalnych  
o „atomowej pianie” i o braku szans na realizację pomysłu związanego z obroną elektrowni 
Dolna Odra, bo taki jest zamysł referendum, podjęliśmy rozmowy z dyrekcją ZEDO  
w sprawie prowadzenia kampanii referendalnej na jej terenie. Uzyskaliśmy taką zgodę, 
pracownicy ZEDO zostaną poinformowani o fakcie referendum poprzez skrzynki poczty 
elektronicznej, zostanie opublikowany komunikat w zakładowym radiowęźle, będą także 
materiały informacyjne. Prezydium Rady wystąpiło także do Ministerstwa Gospodarki  
o przekazanie materiałów informacyjnych dotyczących energetyki jądrowej. W tej chwili 
przygotowywane są przez Ministerstwo Gospodarki materiały, ale nie ogólnokrajowe, które 
są publikowane na stronach internetowych, ale związane z referendum w Gryfinie. Wczoraj 
Prezydium Rady i przewodniczący klubów radnych spotkali się z sołtysami celem 
poinformowania ich o braku możliwości prowadzenia kampanii informacyjnej na terenie 
Urzędu ze względu na ograniczenia prawne, których Prezydium Rady jest także świadome. 
Spotkanie zakończyło się konkluzją, która zmierza do tego, że wyznaczyliśmy już w tej 
chwili kilka spotkań w sołectwach i jesteśmy w trakcie ustalania kolejnych terminów. 
Dziś skierujemy pismo do Pana Burmistrza, które ma wyjaśnić zasadniczą kwestię 
finansowania referendum lokalnego zgodnie z prawem powszechnym z budżetu gminy. Nie 
ma dzisiaj w porządku obrad uchwały, która zmieniałaby budżet w tym zakresie, ale być jej 
nie musi, jeśli są przesłanki, które takie środki w odpowiednim dziale i paragrafie wskazują  
i są na nim zarezerwowane. Tym niemniej, jako przedstawiciele Prezydium Rady 
wystosowaliśmy dziś pismo, w którym prosimy o podjęcie w imieniu Gminy Gryfino 
czynności zmierzających do otrzymania dotacji od Wojewody Zachodniopomorskiego oraz 
od Ministerstwa Gospodarki poprzez Pełnomocnika Rządu ds. Energetyki. Prezydium Rady 
wystosowałoby taki wniosek o dotowanie referendum lokalnego, ale ustawa o samorządzie 
gminnym uprawnienie reprezentacji na zewnątrz Gminy Gryfino pozostawia Panu 
Burmistrzowi i stąd prośba o to, aby starania o pieniądze, które nam się słusznie należą 
zostały podjęte.  
Kolejne czynności, które podjęło Prezydium Rady i przewodniczący klubów to spotkania z 
młodzieżą w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, które odbędą się po zakończonych 
maturach, czyli po 21 maja br. Do udziału w tych spotkaniach zachęcamy wszystkich 
radnych, będziemy informowali was korespondencją na skrzynki mailowe. Tam także 
otrzymaliście Państwo ode mnie korespondencję, w której znajduje się list do mieszkańców, 
który zostanie opublikowany w liczbie 5.000 egzemplarzy i pod tym listem podpiszą się: Pan 
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Burmistrz, Przewodniczący Rady, Wiceprzewodniczący Skrzypiński, moja skromna osoba, 
przewodniczący klubów radnych, wszyscy radni, którzy zechcą się podpisać po tym listem, 
wstępnie wyraził zgodę, choć jeszcze pod kilkoma warunkami, Pan Wicestarosta Jerzy Miler  
i Starosta Wojciech Konarski. Mam prośbę do Państwa radnych, jeśli macie uwagi do treści 
listu, który jest kierowany do mieszkańców, aby te uwagi wyrazić. O to was poprosiłem i dziś 
upływa termin wnoszenia uwag. Pismo zostało skierowane, poza Panem Burmistrzem także 
do Wiceburmistrza Szabałkina, do Pani Sekretarz i do Pani Skarbnik. Pozostawiamy ich 
decyzji, czy zechcą się pod tym pismem podpisać, a jego istotą jest informowanie o celach 
referendalnych, którymi jest zakomunikowanie opinii publicznej, że w Gryfinie nie ma zgody 
na wygaszenie elektrowni Dolna Odra. Ja rozumiem, że energetyka jest złożoną branżą, dosyć 
ciekawą, trzeba sporo o niej wiedzieć, żeby merytorycznie o niej mówić, ale fakty, które 
właśnie teraz mają miejsce pokazują, że podjęliśmy bardzo słuszną decyzję o referendum. 
Chcę zakomunikować, że Zespole Elektrowni Dolna Odra właśnie tej chwili ma  zostać  
wydzielony majątek produkcyjny z elektrowni Dolna Odra, natomiast pozostałe części takie 
jak administracja, kadry, elektrownia Pomorzany, elektrownia Szczecin mają być w zupełnie 
innej części i jeżeli to się faktycznie dokona, to jest to początek agonii ZEDO i dzisiaj 
mówienie o tym, że mieszkańcy Gryfina mają milczeć, albo że mają nie podejmować 
czynności tylko dlatego, że to nie czas, to jest wprowadzanie opinii publicznej w błąd. To jest 
ostatni czas na to, żeby podejmować jakiekolwiek czynności. My w swoim liście do 
mieszkańców mówimy wyraźnie, że Rada Miejska w Gryfinie jest za rozwojem energetyki 
jako całej gałęzi, także energetyki jądrowej. My jesteśmy świadomi ograniczeń powstania 
elektrowni jądrowej w Polsce, nie tylko w tej lokalizacji, ale w każdej innej. To jest  koszt  
35-40 mld zł. Czy takie pieniądze są w systemie? A kto powiedział, że my zapraszamy do 
lokowania energetyki jądrowej wyłącznie poprzez PGE? My nie robimy tego wyłącznie 
poprzez PGE. My składamy także propozycję PGE, ale już wiemy, że myślą o tym inne firmy 
energetyczne, które chcą tworzyć konsorcja i być może będą rozważały także tą lokalizację  
i to jest mój koronny argument dla przeciwników referendum Zachęcam Państwa do 
osobistego uczestnictwa w referendum, a także we wszystkich pracach, które będą 
podejmowane, a o których będziecie Państwo informowani poprzez skrzynki elektroniczne. 
W Dolnej Odrze niepokój społeczny, który został wywołany zapowiedzią decyzji jest tak 
wielki, że chociaż pracuję w tym zakładzie od 23 lat,  nie przypominam sobie żeby był tak 
wielki, może na przełomie lat 80 i 90-tych. Dzisiaj załodze komunikuje się, że będą tracili 
miejsca pracy, oczywiście nie wprost, albo, że będą eksportowani do pracy w innych 
oddziałach, bo mają powstawać odrębne spółki np. remontowe lub okołoprodukcyjne,  
w których pracownicy spychani będą na margines i dzisiaj zamykanie na to oczu byłoby ze 
strony Rady Miejskiej błędem zaniechania. Oczywiście można tak jak część społeczeństwa 
podchodzić do tego sceptycznie i my takich postaw nie krytykujemy, prosimy tylko o chłodną 
ocenę bieżącej sytuacji, a ona jest skrajnie niekorzystna, wbrew temu co można przeczytać też 
w niektórych czasopismach, że odbędą się spotkania, które cokolwiek dadzą. Liczą się 
decyzje, a decyzje dla ZEDO są skrajnie niekorzystne. 
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński - w dniu 17 maja o godz. 10.30 odbędzie 
się spotkanie integracyjne Budujemy mosty w świetlicy Zagroda. 
Sekretarz Miasta i Gminy Beata Kryszkowska – chciałbym poinformować, jakie czynności 
podjął Burmistrz w związku z zarządzonym przez Państwa na dzień 10 czerwca br. terminem 
referendum. Niezwłocznie po podpisaniu przez Przewodniczącego uchwały w dniu 30 
kwietnia Burmistrz podał do publicznej wiadomości uchwałę Rady Miejskiej. W dniu 11 maja 
poprzez rozplakatowanie i upublicznienie w biuletynie informacji publicznej podana została 
informacja o obwodach i granicach obwodów głosowania. Tego samego dnia Burmistrz  
w biuletynie informacji publicznej opublikował vademecum wyborcy tj. szczegółową 
informację na temat referendum oraz informację o uprawnieniach wyborców. Zarządzeniem  
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z dnia 15 maja 2012 r. Burmistrz wydał dyspozycje w sprawie finansowania referendum.  
W biuletynie informacji publicznej opublikowane jest to zarządzenie, w którym 
kalkulowaliśmy wstępnie koszty referendum i dziś mogę powiedzieć że wstępnie jest to 
prawie 40.000 zł, z czego na diety dla obwodowych komisji ds. referendum przy założeniu 
minimalnym, że składy osobowe będą wynosiły po 6 osób, a w komisji może pracować od 6 
do 10 osób jest to kwota 16.245 zł, na diety dla Gminnej komisji ds. referendum w składzie 
10-osobowym to kwota 2.070 zł. Pozostała kwota to koszty organizacyjne, a więc wydatki 
związane z drukiem kart do głosowania, wydatki ponoszone na rzecz obwodowych komisji 
ds. referendum, jest to szczegółowo ujęte w biuletynie. Wstępnie przeznaczona została kwota 
5.000 zł tytułem kampanii referendalnej. W przepisach wprost nie ma zakazu finansowania 
kampanii referendalnej, jeśli referendum zostało zarządzone przez Radę Miejską z budżetu 
gminy, stąd wstępnie ta kwota jest zarezerwowana na poczet przyszłych wydatków. Do  
20 maja Burmistrz jest zobowiązany sporządzić spis wyborców oraz do 20  i 27 maja przyjąć 
od wyborców niepełnosprawnych zamiar głosowania korespondencyjnego oraz głosowania w 
lokalu wyborczym przy pomocy nakładek przygotowanych w języku Braille’a. Do 31 maja 
przyjmować będziemy wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa. Zapewniamy obsługę 
organizacyjną Gminnej Komisji ds. referendum oraz wsparcie dla obwodowych komisji ds. 
referendum. 
Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – jak dotąd ze strony Urzędu Miasta i Gminy 
w Gryfinie trzeba zauważyć dwa odrębne strumienie czynności, jedne bardzo pozytywne,  
a drugie wymagają jeszcze pewnej korekty. Te pozytywne wymieniła juz Pani Sekretarz. 
Dziękuję Pani za informację, że zarządzenie z dnia 15 maja jest już w biuletynie i chciałem 
tez wyrazić swoje podziękowanie w imieniu zwolenników referendum za zrobienie więcej niż 
urząd musiał zrobić, mam na myśli przede wszystkim informację na stronie www.gryfino.pl  
o referendum lokalnym, dobrze wyeksponowaną, z ważnymi informacjami oraz za bardzo 
dobrą współpracę z Biurem Obsługi Rady, które wykonuje czynności z należytą starannością  
i w bardzo dobrej atmosferze. 
Sekretarz Miasta i Gminy Beata Kryszkowska – mam prośbę, aby do urzędu wpłynął 
szczegółowy harmonogram działań referendalnych, abyśmy zdążyli na czas przygotować 
stosowne materiały, ponieważ materiały informacyjne, które biorą udział w kampanii 
wyborczej musza być przygotowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a więc 
muszą mieć oznaczenie organu, który odpowiada za treści w nim zawarte. Powinniśmy 
skosztorysować wstępnie co i kiedy chcemy zrobić, a czas biegnie nieubłaganie i obawiam 
się, że może go być za mało, żeby wszystko przygotować. 
Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – różne problemy, o których nie chcę mówić 
wpłynęły na to, że dotąd tego rzeczywiście nie ustaliliśmy. Nasze zaproszenie dla Pana 
Burmistrza było przekładane ze względu na prośbę Pana Burmistrza, żeby odbyło się ono  
w ten poniedziałek ze względu na jego inne obowiązki w terminie, który mu 
zaproponowaliśmy. W związku z tym, że Pan Burmistrz jest na urlopie, nie mogło odbyć się 
spotkanie zaplanowane na poniedziałek, na którym zamierzaliśmy te kwestie omówić. 
 
W związku z tym, że nikt więcej nie zabrał głosu, Wiceprzewodniczący Rady Janusz 
Skrzypiński stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany i zamknął XXI nadzwyczajną 
sesję Rady Miejskiej. 
 
Integralną część protokołu stanowią załączniki: 
1/ Lista  obecności  radnych  - załącznik nr 1 
2/ Wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej - załącznik nr 2 
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3/ Porządek  obrad   sesji -  załącznik nr  3 
4/ Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XX/185/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie 
przeprowadzenia referendum lokalnego dotyczącego lokalizacji elektrowni jądrowej wraz 
z wszelką inną infrastrukturą związaną z przemysłem jądrowym -  załącznik nr  4 

5/ Uchwała Nr XXI/186/12 - załącznik nr 5 
6/ Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie powołania Gminnej 

Komisji do spraw referendum lokalnego wyznaczonego na dzień 10 czerwca 2012 r. 
dotyczącego lokalizacji elektrowni jądrowej wraz z wszelką inną infrastrukturą związaną 
z przemysłem jądrowym -  załącznik nr  6 

7/ Uchwała Nr XXI/187/12 - załącznik nr 7. 
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