PROTOKÓŁ NR XXX/16
z XXX sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 24 listopada 2016 r.

Sesja rozpoczęła się o godz. 1000 i trwała do godz. 1310.
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. Sekretarz Miasta i Gminy Gryfino Ewa Sznajder
4. Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino Beata Blejsz
5. Radca prawny Łukasz Korejwo
6. Sołtysi wg listy obecności – załącznik nr 2
7. Zaproszeni goście wg listy obecności – załącznik nr 3.
Ad. I. Sprawy regulaminowe.
1/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
Otwarcia obrad dokonała Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk. Przywitała wszystkich
zgromadzonych na sesji. Na podstawie listy obecności stwierdziła kworum, ponieważ na stan
Rady 20 osób w posiedzeniu uczestniczyło 19 radnych.
Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji i projektami uchwał –
załącznik nr 4.
Przewodnicząca poinformowała, że w dniu 16 listopada został złożony wniosek Klubu
Radnych GIS (załącznik nr 5) o wprowadzenie do porządku obrad sesji trzech projektów
uchwał związanych z rozpatrzeniem wezwania złożonego 22 września przez pana …*):
- w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały nr
XXI/183/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy
Gryfino oraz uchwały oraz uchwały nr X/90/11 z dnia 28 sierpnia 2011 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino
w rejonie Pniewo i Żórawki
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w obr. Pniewo, przy
ul. Gryfińskiej w Pniewie
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Gryfino w rejonie Pniewo i Żórawki, przy ul. Gryfińskiej
w Pniewie
Przewodnicząca poinformowała, że projekty uchwał radni otrzymali na sesji i zapytała, czy
ktoś z radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie.
Radny Czesław Skonecki - składam wniosek i bardzo proszę o przegłosowanie tego
wniosku, żeby w porządku obrad ta sprawa była rozpatrywana jako pierwsza, zaraz po
interpelacjach.

Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk - panie mecenasie, czy powinniśmy głosować
oddzielnie dwa wnioski, czy po prostu jeden wniosek i wprowadzenie go na początku, po
interpelacjach, jako jeden?
Radca prawny Łukasz Korejwo – w celu uniknięcia wątpliwości sugerowałbym dwa.
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie wniosek Klubu GIS
o wprowadzenie trzech projektów uchwał do porządku obrad sesji.
Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem wniosku.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 20 osób i obecnych na sesji 19 radnych
w głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 18 radnych, przy
1 głosie wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było.
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania stwierdziła, że wniosek Klubu GIS został
wprowadzony.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 6.
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie wniosek radnego Czesława
Skoneckiego, aby projekty uchwał zostały wprowadzone jako pkt IV., po punkcie
„Interpelacje i zapytania radnych”.
Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem wniosku.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 20 osób i obecnych na sesji 19 radnych
w głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 16 radnych, przy
3 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było.
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania stwierdziła, że wniosek został przyjęty.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 7.
2/ przyjęcie protokołu z XXIX 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 XXIX sesji.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 20 osób i obecnych na sesji 19 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 8.
Ad. II. Zgłaszanie wniosków komisji Rady.
Komisje nie zgłosiły żadnych wniosków.
Ad. III. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.
Interpelacje i zapytania zgłosili następujący radni:
Radna Jolanta Witowska
724/XXX/16 – interpelacja dotyczy potrzeby wzmocnienia prac służb gminy
i zainteresowania sprawami budownictwa mieszkaniowego. Pragnę
przypomnieć, że jest to zadanie własne gminy. Fakty są takie, że w naszej
społeczności wiele rodzin latami oczekuje na mieszkanie komunalne.
Aktualnie blisko 200 rodzin z listy oczekuje na mieszkanie komunalne,
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z czego 60 oczekuje na lokal socjalny z wyroku sądowego, zaś 30 rodzin
oczekuje na pomieszczenia tymczasowe, również z wyroków sądowych. Z 60
wyroków 14 nie dotyczy zasobów komunalnych, tylko spółdzielni i właścicieli
prywatnych. W sytuacji, gdy gmina nie realizuje wyroków eksmisyjnych,
naraża się na odszkodowania finansowe, które musi wypłacić właścicielowi
lokalu z tytułu niewskazania lokalu socjalnego. Obecnie kilka spraw w tej
materii jest procedowanych przez urząd i należy zwrócić uwagę na fakt, że
takie zjawisko ma tendencje rozwojowe. Jako Przewodnicząca Komisji
Mieszkaniowej zwracam uwagę państwa radnych, a także pana burmistrza
i proszę o zintensyfikowanie prac przy budowie budynków socjalnych przez
gminę.
725/XXX/16 – jakie są plany dotyczące zagospodarowania wolnego lokalu przy ulicy
Szczecińskiej w sąsiedztwie Polsportu? Lokal od ponad 3 lat jest
niewykorzystywany na cele mieszkaniowe, jego utrzymanie generuje
publiczne środki, a mienie popada w ruinę. Proszę podjąć działania, które ten
stan zmienią, zwłaszcza, że jako gmina musimy stworzyć mieszkania
chronione.
726/XXX/16 – interpelacja dotyczy stanu skrzynek telewizji kablowej, zamontowanych przed
budynkami na ulicach: Słowiańskiej 4-11, ul. Krzywoustego 1, Piastów 9/10
i Kościelnej. Obudowa skrzynek wymaga przeprowadzenia prac remontowokonserwacyjnych, w niektórych przypadkach całkowitej wymiany.
Skorodowane, podziurawione, powykrzywiane blachy, z której wykonana jest
obudowa, nie zdobią, a brak zabezpieczeń drzwi umożliwia dostęp do
urządzeń osobom niepożądanym. Proszę o zobowiązanie właściciela tej
infrastruktury o podjęcie działań naprawczych.
727/XXX/16 – mieszkańcy budynków wielorodzinnych, dla przykładu powiem, chodzi
o wspólnoty na ul. 1 Maja, wieżowiec na ul. 1 Maja, ul. Słowiańska 4 skarżą
się na stan sanitarny pojemników na odpady komunalne, zwłaszcza tych na
frakcję zmieszaną. Pojemniki są brudne, oblepione mazią wewnątrz, zewnątrz,
trudno złapać za klapę. Generują uciążliwości typu fetor, namnażanie się
mikroorganizmów, zwłaszcza, kiedy jest ciepło. Nierzadko wokół tych
pojemników zalegają substancje płynne. Chcę zwrócić uwagę, że także stan
sanitarny pojemników na frakcję segregowaną budzi wiele zastrzeżeń. Są one
pordzewiałe, brudne, myślę, że od momentu, kiedy zostały postawione nikt
nigdy ich nie czyścił. Jeśli się przyjrzeć problemowi w skali miasta, to widać,
że jest to zjawisko znacznie szersze niż to, o którym wspomniałam na
początku. Zapisy regulaminu utrzymania porządku i czystości stanowią, że
pojemniki na odpady winny być utrzymywane w odpowiednim stanie
higienicznym, porządkowym i technicznym. Proszę zatem podmiot
odpowiedzialny za ten obszar działań zmobilizować, żeby pojemniki mył,
dezynfekował według harmonogramu, jeśli aktualne potrzeby są inne, to na
bieżąco proszę to zmieniać.
Radny Czesław Skonecki
728/XXX/16 – interpeluję w sprawie fontanny przy Biedronce przy skrzyżowaniu ulic:
Chrobrego i 1 Maja. Jest to przeżytek, żeby fontanna służyła mieszkańcom,
mieszkańcy podpowiadają, żeby wzorem innych miast były np. poziome
natryski, które spełniałyby warunki fontanny.
729/XXX/16 – składałem pismo do spółdzielni mieszkaniowej w sprawie chodników przy
ul. 11 Listopada wzdłuż budynku 82-88. Otrzymałem pisma, z których wynika,
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że ta sprawa była już kierowana do miasta, żeby naprawić te chodniki,
bo ludzie się tam przewracają, wręcz grożą procesem sądowym. Jest tam
niebezpiecznie, są tam takie występy, gdzie osoby starsze zahaczają się
i przewracają. Proszę o zajęcie stanowiska w tej sprawie. Jedna z odpowiedzi
miasta do spółdzielni jest z kwietnia 2016 r., z której wynika, że „stan
przedmiotowych ciągów pieszych należy ocenić jako dostateczny, które
w najbliższym czasie gmina Gryfino zamierza przebudować”. Stan powinien
być dobry, żeby ludzie się nie przewracali.
730/XXX/16 – składałem interpelację w sprawie słupów oświetleniowych. Ponownie ludzie
monitują, że została pięknie zrobiona droga, a pozostały sypiące się słupy.
Brak jest oświetlenia przy wjeździe na parking do starostwa. Nie świeci się
lampa przy ul. Kolejowej i ul. 9 Maja. Jest tam całkowicie ciemno. Bardzo
proszę o zajęcie stanowiska w tej sprawie.
731/XXX/16 - na drodze przy przedszkolu po byłym WKU oświetlenie jest wyłączane tak,
że już o 6:00 rano idący do pociągu, do pracy, przechodzą w ciemnościach.
732/XXX/16 – chciałbym wesprzeć głos radnej Witowskiej w sprawie mieszkań socjalnych.
Dwie kadencje temu został wybudowany i zasiedlony budynek. Gdyby
w każdej kadencji powstawał taki budynek, to może uzdrowiłoby to sytuację.
Na Komisji Mieszkaniowej jest dylemat, wspieram to stanowisko zgłoszone
wcześniej.
Radny Zbigniew Kozakiewicz
733/XXX/16 – chciałbym wesprzeć interpelację radnego Skoneckiego w sprawie schodów
i ciągu pieszego na ul. 11 Listopada. Mam odpowiedź na interpelację
z września zeszłego roku: „w nawiązaniu do interpelacji wniesionej na sesji
Rady Miasta w Gryfinie w sprawie naprawy chodnika oraz schodów
z podjazdami na odcinku ul. 11 Listopada w kierunku Netto informuję,
że przyjęto zgłoszenie do realizacji”. Rok czasu trwa realizacja. W prasie
mamy artykuł: „Krzywe schody stwarzają zagrożenie”. Małżeństwo
w starszym wieku wraca ze sklepu i żona przewraca się, jest dotkliwie
potłuczona. Kto odpowiada za zaniedbaną infrastrukturę? Prasa pisze:
„chodnik wraz ze schodami jest w tym miejscu nierówny, płyty chodnikowe
zapadały się, a krawędzie schodów są od nich wyżej położone”. Wózki też
mają trudność, tam jest duży spadek, przechodnie zjeżdżają wózkami na ulice,
jest to kolejne zagrożenie. Wiem, że w budżecie są środki na dokumentację,
ale to będzie trwało rok, a może i dłużej, a należy to w końcu naprawić.
Radny Krzysztof Hładki
734/XXX/16 – skrzyżowanie ulic: Żeromskiego i Sienkiewicza stanowi bardzo duże
zagrożenie wypadkami. Pomimo, że na ul. Żeromskiego jest znak stop, a na
ul. Sienkiewicza zainstalowane jest lustro, dochodziło tam wielokrotnie do
groźnych wypadków. Analizując sprawę i rozmawiając z mieszkańcami,
jedynym rozwiązaniem byłoby zainstalowanie progu zwalniającego przy
samym skrzyżowaniu, to definitywnie poprawiłoby bezpieczeństwo na tym
skrzyżowaniu. Proszę o przyjrzenie się tej sprawie.
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Wiceprzewodniczący Rady Zdzisław Kmieciak
735/XXX/16 – mieszkańcy proszą o naprawę drogi gminnej gruntowej - ul. Polnej
w Żabnicy. Jest to droga w fatalnym stanie i bardzo proszę, by doraźnie ją
naprawić.
736/XXX/16 – interpelacja dotyczy przejęcia gruntu przy nabrzeżu w Żabnicy na rzecz
mienia gminy Gryfino od ANR, jest to działka nr 288.
Radny Piotr Zwoliński
737/XXX/16 – zgodnie z sugestiami burmistrza dotyczącymi wymalowania przejść dla
pieszych na ul. Reymonta, Wyspiańskiego, Żeromskiego, Sienkiewicza
zadeklarował pan, że czynności zostaną wykonane po zakończeniu remontu
dróg w mieście, czyli nadszedł właściwy moment na realizację. Widoczne
przejścia poprawią bezpieczeństwo mieszkańców.
738/XXX/16 – trwają prace związanie z utwardzaniem dróg gminnych, w ramach
porozumienia czynności te wykonuje PUK. Po raz kolejny na prośbę
mieszkańców apeluję o wykonanie remontu na ww. ulicach.
Radny Marcin Para
739/XXX/16 – w sprawozdaniu w zakresie planowania przestrzennego, strategii, rozwoju
i inwestycji mamy informację dotyczącą opracowania projektu stałej
organizacji ruchu na drogach gminnych ul. Jana Pawła II i Reymonta
w Gryfinie. Ja ten projekt już widziałem, mam prośbę, ponieważ następują
dosyć radykalne zmiany w tej organizacji ruchu, aby ten projekt umieścić dla
mieszkańców na stronach internetowych Wrota Gryfina, żeby się z nim
zapoznali.
Radna Małgorzata Wisińska
740/XXX/16 – ja wracam do budżetu obywatelskiego, który już został rozpatrzony, ale
zgłosili się do mnie mieszkańcy w sprawie wniosku, który został odrzucony,
był to wniosek złożony przez Stowarzyszenie Aktywizacji Wsi Sokół przez
15 sołectw. Ja przeczytałam cały regulamin budżetu i nigdzie nie jest napisane,
że wniosek musi być rozpatrywany całościowo. Skoro jeden sołtys pomylił się
i podał numer działki obok, czy nie można by było uwzględnić w tym budżecie
pozostałych 14 sołectw? Myślę, że odrobina empatii przydałaby się i w tych
miejscowościach powstałyby siłownie zewnętrzne, na które mieszkańcy
bardzo liczyli. Mieszkańcy są zawiedzeni, uważają, że nie do końca zostało to
zrobione wobec nich uczciwie.
Radny Leszek Jaremczuk
741/XXX/16 – interpeluję w sprawie drogi wojewódzkiej przebiegającej przez Wełtyń. Jest
tam kilka elementów: uszkodzona bariera ochronna na końcu Wełtynia
w kierunku Gardna, dość duże dziury w asfalcie przy przystanku w centrum
Wełtynia oraz przy posesji nr 8 przy ul. Gryfińskiej, które stwarzają duże
zagrożenie dla kierowców. Zatoki i przystanki autobusowe przydałoby się
posprzątać chociaż raz na rok, obecnie na tym zatokach zalega bardzo dużo
liści, które stwarzają zagrożenie dla wysiadających pasażerów. W związku
z tym proszę o odpowiednią interwencję.
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Radny Zenon Trzepacz
742/XXX/16 – w imieniu mieszkańców Radziszewa, Daleszewa, Czepina i Łubnicy
chciałbym wyrazić głębokie niezadowolenie w związku z brakiem na zabraniu,
które zorganizował burmistrz, przedstawicieli instytucji szczebla wyższego,
czyli Urzędu Wojewódzkiego, RDOŚ. Spotkanie dotyczyło dzikiej zwierzyny,
która utrudnia życie tym miejscowościom. Nasz samorząd został
zlekceważony, można powiedzieć. Zaproszenia zostały wysłane z dużym
wyprzedzeniem, uważam, że należałoby chociaż zadzwonić czy poinformować
mieszkańców, że niestety, z jakichś przyczyn nie będą mogli uczestniczyć
w tym spotkaniu. Ja mogę państwu powiedzieć, że strony mieszkańców jest
pełna determinacja i będą dalsze konsekwencje z tym związane, na pewno tego
tak nie zostawimy.
Radny Jacek Kawka
743/XXX/16 – panie burmistrzu, pan jako radny podnosił pan wagę miejsc parkingowych
w naszym mieście, często pan się spóźniał na spotkania z tego powodu, że nie
mógł pan zaparkować. Chciałbym się dowiedzieć, jak to się stało, że dopuścił
pan do tego, że przy budowie nowego ronda u zbiegu ulic: Flisaczej,
Szczecińskiej i Chrobrego tyle miejsc zostało zlikwidowanych? Proszę
o pisemną informację, co pan w tej sprawie robił, żeby te miejsca parkingowe
utrzymać?
Radny Rafał Guga
744/XXX/16 – wracam do sprawy nowego parkingu przy ul. Flisaczej, wybudowanego czy
oddanego w tym roku. Narasta tam frustracja mieszkańców, ja przypomnę,
że parking ten od początku był za mały, jest wykorzystywany nie tylko przez
mieszkańców, ale też przez klientów okolicznych lokali usługowych, szkoły
językowej, przez pracowników PUK. Sytuacja jest tam trochę nerwowa,
dochodzi do konfliktów, jest wzywana straż miejska, parkowanie jest
w każdym miejscu, które wydaje się możliwe do zaparkowania. Rozmawiałem
z funkcjonariuszami, że prawdopodobnie można by to było w łatwy sposób
rozwiązać, wystarczyłoby tylko odpowiednio oznakować ten parking
i dopuścić do parkowania w godzinach popołudniowych na niektórych
miejscach, które nie są tak często używane. Ja nie jestem fachowcem w tym
temacie, prosiłbym, żeby to przeanalizować i rozładować tę napiętą sytuację,
która tam narasta.
745/XXX/16 – wielu kierowców zwraca mi uwagę na absurd, który powstał w wyniku
remontów, które przeprowadzało starostwo powiatowe w Gryfinie. Jako że
burmistrz ma większy autorytet niż radny, prosiłbym o interwencję i pytanie
u pana starosty, co z niewyremontowanym odcinkiem ulicy Asnyka od świateł
w górę? Jest taki fragment kilkunastometrowy, który nie jest wyremontowany
i wyjeżdża się z wyremontowanej drogi, jedzie się drogą fatalną, żeby później
wjechać na drogę całkiem dobrą. Prosiłbym o interwencję w tej sprawie.
746/XXX/16 – po inwestycji przeprowadzonej przez GDDKiA na ul. Szczecińskiej jest
okazja, żeby kompleksowo zakończyć ten teren, trzeba by tylko zrobić przy
ul. Szczecińskiej kilka rzeczy: wjazd przy GDK, który często gromadzi wiele
samochodów z uwagi na działalność GDK, ale służy też mieszkańcom. Stan
tamtej nawierzchni jest fatalny. Drugą rzeczą jest przejazd dla samochodów
z ul. Szczecińskiej na ul. Flisaczą, koło warsztatu samochodowego
naprzeciwko pizzerii, jest w fatalnym stanie, tam bardzo dużo samochodów
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parkuje, także pracowników PUK, nawierzchnia jest wykruszona, a jest tam
położona kostka, należałoby to ponaprawiać. Trzecią sprawą jest parking przy
PUK, wchodzi tam kilka samochodów, jego stan jest fatalny, przydałoby się,
żeby interesanci PUK albo pracownicy mogli zaparkować.
747/XXX/16 – plac Sybiraków jest jednym z symboli Gryfina, plac reprezentatywny, na
którym odbywają się różne uroczystości, niedawno odbyła się uroczystość
z okazji Dnia Niepodległości, stan nawierzchni jest nienajlepszy. Niektóre
drzewa, które nie zostały podocinane, bardzo przeszkadzały. Sądzę, że pan
burmistrz Nikitiński też to zauważył, ponieważ na tych uroczystościach
z resztą bardzo zgrabnie i ładnie przemawiał.
748/XXX/16 – chciałbym nawiązać do interpelacji radnego Kawki i mam dwie sprawy
dotyczące parkingów, do których też wracam. W rejonie ul. Jana Pawła II przy
Szkole Podstawowej Nr 3, jest fragment po ogrodzeniu placu zabaw dla dzieci,
na którym można by pomieścić kilka przynajmniej samochodów, sądzę, że bez
większej inwestycji. Zwracałem się o to i do dzisiaj nie mam odpowiedzi, czy
można to zrobić, czy nie. Mamy częste interwencje straży miejskiej w tym
rejonie, mamy problem rodziców odwożących dzieci, problem pracowników,
ale także i okolicznych mieszkańców. Proszę o zastanowienie się, czy nie
warto by było za stosunkowo niewielkie nakłady udostępnić plac, który tam
jest, do parkowania samochodów.
749/XXZ/16 – chciałbym nawiązać do słów radnego Kawki w sprawie miejsc parkingowych
przy ul. Targowej. GDDKiA zlikwidowała parking, o którym radny mówił
w ciągu ul. Flisaczej i Chrobrego. Zmniejszyła się ilość miejsc parkingowych
przynajmniej o kilkanaście. W przyszłym roku, tak wszyscy słyszymy, ma
wchodzić inwestor na pusty plac za Orlenem, tam potrafi parkować ok. 100
samochodów. Będziemy mieli fatalny problem komunikacyjny, z miejscami do
parkowania, już nie tylko dla mieszkańców bloków ul. Flisaczej, wieżowców,
ale też interesantów, którzy chcą załatwić swoje sprawy w GTBS, w sądzie,
w PUK, którzy chcą robić zakupy w okolicznych sklepach. Prosiłbym
o znalezienie rozwiązania tej sytuacji.
Radny Łukasz Kamiński
750/XXX/16 – chciałbym zabrać głos w sprawie ul. B. Chrobrego i przejścia dla pieszych
zlokalizowanego przy nowym rondzie. Prosiłbym o wystosowanie pisma do
GDDKiA w celu usunięcia drzewa, które bezpośrednio przylega do tego
przejścia, ono stwarza zagrożenie dla kierowców i przechodzących przez to
przejście ze względu na fakt ograniczenia widoczności. Proszę o interwencję
w tej sprawie.
Przewodnicząca Rady ogłosiła 10-minutową przerwę w obradach.
Po przerwie przewodnicząca wznowiła obrady.
Ad. IV. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia
prawa dotyczącego uchwały nr XXI/183/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 grudnia
2008 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Gryfino oraz uchwały oraz uchwały nr X/90/11 z dnia
28 sierpnia 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Gryfino w rejonie Pniewo i Żórawki – DRUK NR 15/XXX.
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Wezwanie pana …*) do usunięcia prawa z dnia 22 września 2016 r. stanowi załącznik nr 9
do protokołu.
Przewodnicząca Rady udzieliła głosu pełnomocnikowi pana …*).
Aplikant adwokacki Michał Komor – serdecznie dziękuję za udzielenie mi głosu, obiecuję,
że nie będę nadużywał państwa gościnności i moje wystąpienie nie będzie długie. Nazywam
się Michał Komor, staję przed państwem, jako pełnomocnik pana …*), który wezwał do
usunięcia naruszenia prawa. Szanowni państwo, niniejszą sprawę należy rozpatrywać w
dwóch podstawowych aspektach – w aspekcie prawnym i w aspekcie społecznym. Co się
tyczy aspektu prawnego, widocznym jest spór prawny pomiędzy wnioskodawcą wyrażony w
wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa, a poglądem przedstawionym w sporządzonej na
zlecenie gminy opinii prawnej. Moja replika dotycząca tejże opinii nie będzie długa.
Powołując się na treść tej opinii, która, nie ukrywajmy, jest niekorzystna dla mojego
mocodawcy, rodzi się pogląd, że pan …*) nie wykazał interesu prawnego, który miałby być
naruszony. Absolutnie z tym się nie zgadzam, ponieważ można byłoby przyjąć taki pogląd,
gdyby w polskim porządku prawnym nie obowiązywała zasada praworządności i ochrony
słusznego interesu obywateli, a w szczególności gdyby Konstytucja RP nie gwarantowała
ochrony prawa własności. Aby przybliżyć państwu sytuację pana …*) należy w pierwszej
kolejności przywołać historię dziejów jego rodziny, a w szczególności rodziców pana …*),
którzy przybyli na te ziemie tuż po zakończeniu drugiej wojny światowej i od razu na tych
ziemiach rozpoczęli prowadzenie gospodarstwa rolnego, następnie gospodarstwo to
przekazali swojemu synowi, a więc mojemu mandantowi. Tenże prowadził to gospodarstwo
wspólnie i dalej prowadzi wspólnie ze swoimi dziećmi, a nawet wnukami, dlatego też nie
sposób zgodzić się, że nie został naruszony jego interes prawny. W wyniku zmiany planu
zagospodarowania przestrzennego w znacznym stopniu ograniczono mu faktyczną możliwość
władztwa nad jego rzeczą, nad nieruchomością, nad jego gospodarstwem rolnym. Co prawda
stosownie do art. 35 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym pan …*) może
korzystać z terenu swej nieruchomości na dotychczasowych zasadach, jednakże zauważmy,
że de facto nie może on przeprowadzać na tej gospodarce żadnych inwestycji, nie może
choćby postawić wiaty, w której przetrzymywałby narzędzia rolnicze. Pojawiła się koncepcja
w trakcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej, że być może prostszym będzie wystąpienie z
wnioskiem o zmianę studium, a co za tym idzie zmianę planu zagospodarowania
przestrzennego, tylko należy tutaj rozważyć, jakie niesie to konsekwencje w sytuacji, gdy
zmiana ta nie zostanie dokonana po myśli pana …*). W tym stanie rzeczy zostanie
usankcjonowany obecny stan prawny, a więc działka, której jest właścicielem w tym planie
jest przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną. To całkowicie uniemożliwi mu prowadzenie
działalności rolniczej. Należy też zwrócić uwagę, że w studium, a także w planie, o którym
państwu mówię został dokonany zapis, że dochód z rolnictwa jest znaczną częścią dochodów
mieszkańców gminy Gryfino, że celem gminy jest wspieranie rolnictwa, utrzymywanie
dotychczasowych gospodarstw i dalszy ich rozwój. Jak się ma to w tej sytuacji do koncepcji
urbanistycznej, która zakłada, że te tereny mają być przeznaczone pod zabudowę
jednorodzinną. Należy również zauważyć, że zmiana planu nie będzie niweczyła koncepcji
urbanisty, ponieważ w dalszym ciągu na sąsiednich nieruchomościach będą mogły powstawać
domy jednorodzinne. Należy również zauważyć, że zgodnie z planem zagospodarowania
przestrzennego nie ma tam powstać rurociąg dostarczający gaz dla mieszkańców gminy, nie
ma być wybudowany szpital, nie mają powstawać żłobki, czy przedszkola. Ma to być po
prostu przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną. Dlatego też, szanowni państwo, zabierając
głos, proszę mieć również na uwadze, że pan …*) jest mieszkańcem tej gminy od urodzenia,
ciężko pracował, aby utrzymać swoje dzieci, wnuki, płacił podatki, przyczyniał się do
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rozwoju gminy. Być może jest sąsiadem bliższym bądź dalszym któregoś z państwa, dlatego
serdecznie namawiam do poparcia jego wniosku.
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński - chciałem zwrócić uwagę
wysokiej rady, że stan prawny, który obowiązuje obecnie na terenie gminy Gryfino dla tej
części jest efektem decyzji, które zostały podjęte przed laty, także przy proteście części osób,
które znajdują się dzisiaj na sali, w tym pani przewodniczącej, kilku innych radnych, którzy
znajdują się na sali i moim osobiście, natomiast jest też druga strona medalu, którą
w demokracji należy brać pod uwagę – jest powaga rzeczy rozstrzygniętych, czyli także
zaufanie do prawa miejscowego, stanowionego przez radę. Ani pan burmistrz ani tym
bardziej ja nie będziemy tutaj jednoznacznie zabierali stanowiska, ale wydaje mi się, że tło
i przypomnienie o tym, w jaki sposób było uchwalane najpierw studium, a potem w jaki
sposób był przyjmowany plan jest w tym momencie bardzo istotne.
Radny Czesław Skonecki – z uwagą przysłuchałem się wypowiedzi pana mecenasa, ale chcę
też powiedzieć, że uczestniczyłem w spotkaniu mieszkańców z radnymi, na ten temat właśnie
była dyskusja i mieszkańcy po sąsiedzku godzą się z tym, że ta działalność przez pana …*)
może być prowadzona. Jedna osoba na tych kilkanaście, które były uczestnikami tego
spotkania oponowała. Szanowni państwo, prawda jest taka, że jeżeli chodzi o pana …*),
chyba stali mieszkańcy naszego miasta, gminy, znają tę postać. Od czterech pokoleń człowiek
pracuje na gospodarstwie i w tej chwili prawda jest taka, jak powiedział pan mecenas, że
zabroniłoby się mu, żeby postawił wiatę pod maszyny na swoim prywatnym poletku. Ci,
którzy dzisiaj budują się w sąsiedztwie, budują mieszkania, domki już przy
zagospodarowanym terenie pod działalność gospodarczą, jaką jest właśnie produkcja rolna,
kurniki, to przecież wiedzą o tym w jakim środowisku chcą się wybudować. Zanim zaczął się
budować, to wiedział o tym, że tam już te kurniki są i wiadomo jest, że jest środowisko
wiejskie, ale cena warunkuje, że tam będzie taniej, że tam się ludzie budują, ewentualnie inne
przesłanki wskazują na to, że tak jest, ale jeżeli chodzi o tę sprawę faktycznie podczas prac w
komisjach uznane zostało, że własność jest najważniejszą sprawą i Komisja Rewizyjna oraz
Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego uznały skargę za zasadną. Ja też
tak uważam, dlatego też będę podtrzymywał to stanowisko.
Radny Krzysztof Hładki – chciałbym zwrócić uwagę na uzasadnienie, cyt. „wzywający
podnosi, iż zmiana przeznaczenia działek stanowiących jego własność została dokonana przez
Radę pomimo wykonywania na tych działkach nieprzerwanie działalności rolniczej i zamiaru
kontynuowania takiej działalności w przyszłości. Ponadto na uwagę zasługuje fakt, iż inne
działki położone w bezpośrednim sąsiedztwie działek poddanych zmianie funkcji takiej
zmianie nie zostały poddane”. Czyli właściwie działalność rolnicza jest prowadzona, sądzę,
że będzie dalej prowadzona i każdy, kto kupuje działkę, żeby osiedlić się na wsi musi się
liczyć z faktem, że jest prowadzona działalność rolnicza.
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały Komisji
Rewizyjnej w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego
uchwały nr XXI/183/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie
uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i
gminy Gryfino oraz uchwały oraz uchwały nr X/90/11 z dnia 28 sierpnia 2011 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w rejonie
Pniewo i Żórawki – DRUK NR 15/XXX.
Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem ww. projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 20 osób i obecnych na sesji 20 radnych
w głosowaniu udział wzięło 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało
13 radnych, przy 6 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się.
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że uchwała została podjęta.
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Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 10.
UCHWAŁA NR XXX/266/16 stanowi załącznik nr 11.
Ad. V. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino
w obr. Pniewo, przy ul. Gryfińskiej w Pniewie – DRUK NR 16/XXX.
Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał w niej głosu.
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały Komisji
Rewizyjnej w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w obr. Pniewo, przy
ul. Gryfińskiej w Pniewie – DRUK NR 16/XXX.
Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem ww. projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 20 osób i obecnych na sesji 20 radnych
w głosowaniu udział wzięło 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało
14 radnych, przy 3 głosach przeciwnych i 3 głosach wstrzymujących się.
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że uchwała została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 12.
UCHWAŁA NR XXX/267/16 stanowi załącznik nr 13.
Ad. VI. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w rejonie Pniewo
i Żórawki, przy ul. Gryfińskiej w Pniewie – DRUK NR 17/XXX.
Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał w niej głosu.
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały Komisji
Rewizyjnej w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w rejonie Pniewo i Żórawki, przy
ul. Gryfińskiej w Pniewie – DRUK NR 17/XXX.
Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem ww. projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 20 osób i obecnych na sesji 20 radnych
w głosowaniu udział wzięło 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało
14 radnych, przy 4 głosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się.
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że uchwała została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 14.
UCHWAŁA NR XXX/268/16 stanowi załącznik nr 15.
Ad. VII. Sprawozdanie z działalności Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Gryfinie za
okres od 1 stycznia do 31 października 2016 r. – DRUK NR 1/XXX.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji do sprawozdania.
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 17.
Radni nie zgłosili żadnych uwag i wniosków do sprawozdania.
Ad. VIII. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w Gryfinie – DRUK
NR 2/XXX.
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Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji do projektu uchwały.
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 17.
Przewodnicząca otworzyła dyskusję i udzieliła głosu Prezesowi Stowarzyszenia Wspólnota
Polska Koło w Gryfinie Zdzisławowi Szczepkowskiemu.
Prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska Koło w Gryfinie Zdzisław Szczepkowski –
przyszło mi dzisiaj na tej sesji przedstawić państwu, aczkolwiek dobrze znaną wcześniej
z mediów, z organizowania różnego rodzaju wyjazdów i spotkań sprawę nadania ronda
księdza prałata Jana Palicy. Ja osobiście i nasza organizacja uważamy, że jest to wielkie
wydarzenie, które łączy wszystkich mieszkańców, a szczególnie tych, którzy tu przybyli
w 1945 roku i później. Jest to człowiek, który przyjeżdżając przywiózł ze sobą również
innych osadników, którzy się osiedlili na tych ziemiach. Ja występuję w tej chwili w imieniu
nie tylko własnej organizacji, ale jest tutaj również osiem organizacji, które złożyły akces do
państwa, który został pozytywnie rozpatrzony, o nadanie nazwy historycznej, która będzie
obowiązywała przez lata. Kim był ks. prałat Jan Palica? Wiadomo, że pochodził z rodziny
wielodzietnej, w jego rodzinie było 11 dzieci, z tego 3 umarło wcześniej, 9 tu przyjechało.
Siostra ks. Jana Palicy była zakonnicą. Pozostali przyjechali do Gryfina, tu właśnie na ten
dworzec, na tę bocznicę kolejową, skąd byli umieszczani w poszczególnych miejscach na
terenie naszego powiatu. Niektórym się tu nie spodobało, a nawet wyjechali gdzie indziej.
Dzisiaj do mnie dzwonią, że jako gmina, jako urząd zrobiliśmy wielką, pozytywną
propagandę w skali kraju. Dzwonią do mnie ludzie z Warszawy, to są już potomkowie
rodzeństwa ks. Jana Palicy, dzwonią do mnie z Lipian, z Opola. Dzwoni pan profesor
z Opola, chce się tutaj z nami spotkać, bo uważa, że to jest wielkie wydarzenie. Cieszy nas to.
Dzisiaj będę informował po sesji, o ile ta uchwała przejdzie, również te rodziny. To są już
ludzie starsi, ale będą chcieli przyjechać na otwarcie tego ronda, które wspólnie z władzami
Gryfina ustalimy. Nie wiem, czy w tym, czy w przyszłym roku, ale chcielibyśmy, żeby to
miało naprawdę bardzo wymowny charakter o charakterze lokalnym, żeby ludzie również
mogli się wypowiedzieć, mogli uznać, że to było wielkie wydarzenie. My zaczęliśmy te
obchody już znacznie wcześniej. Trzy lata temu grupa osób pojechała do Zbąszynka, tam
msza święta, którą koncelebrował ks. Kozłowski i potem uroczystości na cmentarzu odbiły
się bardzo szerokim, pozytywnym echem. Do dzisiaj władze Zbąszynka utrzymują z nami
kontakty i przyjeżdżają na różnego rodzaju spotkania. Chciałbym tutaj powiedzieć,
aczkolwiek pan burmistrz Sawaryn nie chciał tego, ale panie burmistrzu, był pan z nami jako
przewodniczący rady w Zbąszynku, później w kampanii wyborczej, przecież jeszcze pan nie
wiedział, że będzie pan burmistrzem, zadeklarował pan, że jak tylko wszystko to się
poukłada, będzie pan dążył do tego, żeby upamiętnić imieniem ks. Palicy, nie wiedzieliśmy,
czy to będzie ulica, czy plac, czy coś innego. Cieszymy się z tego bardzo, jest pan przecież
synem osadnika, który tu przyjechał również w tych latach. Za pańskie działania chciałbym
w imieniu wszystkich organizacji pozarządowych serdecznie podziękować. Dziękuję również
panu Pawłowi Nikitińskiemu, od którego zawsze mam pełne wsparcie, rozmowy i motywację
do dalszych pozytywnych działań. Serdecznie panom dziękuję. Co do czynów, sami państwo
wiecie, że w obchody 70-lecia osadnictwa zamieściliśmy tablicę pamiątkową w kościele.
Podobna tablica jest zawieziona do Zbąszynka i leży na grobie. Chciałbym jeszcze złożyć
podziękowania dla pana Bogdana Matławskiego, a przede wszystkim dla radnych. Panowie,
wy jesteście przedstawicielami tego społeczeństwa i cokolwiek podejmiecie, społeczeństwo
tego nie może zaakceptować, sesja to jest najwyższa władza w tej chwili, a wy jesteście
przedstawicielami tego społeczeństwa i dziękuję wam za wsparcie, które tutaj udzielaliście

11

i które chcecie wyrazić w swoim głosowaniu. Jeszcze raz wszystkim serdecznie dziękuję,
wszystkiego dobrego życzę.
Wiceprzewodniczący Rady Zdzisław Kmieciak - rozmawiałem z wieloma osobami i ksiądz
Jan Palica był bardzo dobrym księdzem, aczkolwiek był również bardzo dobrym
człowiekiem. Nie dość, że pełnił posługę kapłańską, to również uczył w szkole, jak i również
pracował na roli na własne utrzymanie. Tak więc ja będę głosował za nadaniem nazwy rondu
imieniem ks. Jana Palicy.
Radny Rafał Guga – chciałbym tylko żebyśmy zwrócili uwagę na dosyć ważny moment w
historii naszej gminy. Chciałbym, żebyśmy zrozumieli tak naprawdę kim był ksiądz Jan
Palica. To właśnie ks. Palica wybrał to miejsce, wybrał to miasto, bo to tak naprawdę od
niego zależało. Wyszedł z pociągu, zrobił rekonesans i stwierdził – tu będziemy
zamieszkiwali, ponieważ ci tzw. pionierzy, osadnicy, przesiedleńcy całkowicie mu zaufali.
Był człowiekiem od którego podejmowano wszystkie decyzje, z każdą sprawą się do niego
szło, był świetnym matematykiem, był pierwszym administratorem, świetnym księdzem,
przywódcą duchowym. My dzisiaj spłacamy dług wobec tych pierwszych mieszkańców,
którzy w 1945 roku przyjechali i mam nadzieję, że będzie pozytywna decyzja Rady Miejskiej,
ale składam hołd tym wszystkim, którzy się do tego przyczynili. Jest też druga ważna sprawa,
że w końcu uruchamiamy nasza lokalną tożsamość, zaczynamy ją budować od tych
najważniejszych postaci z czego bardzo się cieszę i tym bardziej wyrażam swoje słowa
wdzięczności. Wiem, że w kolejce już czeka postać, o której pan burmistrz bardzo często
mówił, czyli wniosek o upamiętnienie także pana profesora Rzeszowskiego. W końcu jako
historyk mogę powiedzieć, że zaczynamy budować naszą tradycję, bo do tej pory byliśmy
taką miejscowością, która po drugiej wojnie światowej wielokrotnie przez różne migracje,
okresy rozwoju mieszała się i tej tożsamości nie mieliśmy. Dzisiaj podejmujemy zadania,
które przyniosą plon za kilkanaście, kilkadziesiąt lat. Za to bardzo serdecznie wszystkim,
którzy się przyczynili do tego dziękuję.
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn - Polska po 1945 roku zmieniła
swoje granice. Ksiądz Palica łączy Gryfino z dawną Polską i z mieszkańcami, którzy tu często
bez własnej woli przybyli na skutek wydarzeń drugiej wojny światowej. Przez wiele lat
mówiono, że są to ziemie odzyskane, ale tak naprawdę państwowość polska na tych ziemiach
budowana jest od 1945 roku. Hołd dla księdza Palicy to hołd dla wszystkich mieszkańców,
którzy tu przybyli w 1945 roku z różnych części świata, którzy zbudowali tutaj naszą małą
ojczyznę. Przykładamy wielką wagę do naszych narodowych tradycji na tych ziemiach, stąd
i uroczyste obchody 70-lecia, uhonorowanie naszych rodziców, dziadków, którzy budowali na
tym terenie państwowość polską. Proszę o rozważenie, jakim bohaterem będzie ksiądz Palica
i jakie damy argumenty mieszkańcom, a należy się spodziewać w najbliższych latach, że na
teren gminy Gryfino, powiatu gryfińskiego przybędą nowi mieszkańcy. My budujemy dzisiaj
historię i to co powiedział pan radny Rafał Guga, nauczyciele historii mogą ten fakt
znakomicie wykorzystać. Rada oczywiście rozstrzygnie według swego uznania, ale ja
inicjatorom bardzo dziękuję za zaangażowanie w te sprawy. Wśród was jest wielu pierwszych
osadników, dzieci osadników, łączycie jako Wspólnota Polska tradycje wielu pokoleń na
terenie gminy Gryfino i to również wasza praca, rozumiem, że ks. Palica jest dla was
wszystkich pełną historią, która łączy te ziemie z naszą przedwojenną przeszłością, ale także
z pracą, osadnictwem na tym terenie.
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie
nadania nazwy rondu w Gryfinie – DRUK NR 2/XXX.
Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem ww. projektu uchwały.
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W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 20 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 18.
UCHWAŁA NR XXX/269/16 stanowi załącznik nr 19.
Ad. IX. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu
ustnego nieograniczonego, zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Gryfinie
przy ul. Garbarskiej nr 2 – DRUK NR 3/XXX.
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji do projektu uchwały.
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 17.
Przewodnicząca otworzyła dyskusję.
Radny Rafał Guga – panie burmistrzu, ja zabierałem także na komisji głos w tej sprawie i to
także wiąże się z interpelacjami, które składał pan radny Kawka, z interpelacją, którą ja
składałem. Właściwie już straciliśmy ponad dwadzieścia miejsc parkingowych w ciągu ulicy
Flisaczej, Chrobrego. Za chwilę w przyszłym roku około setki następnych miejsc zostanie
zlikwidowanych, bo wejdzie inwestor. Po ukończeniu prac inwestora, będzie na pewno
zagwarantowane kilkanaście tych miejsc przez inwestora. Natomiast tutaj mamy wyjątkową
sytuację. Zaraz przy tej działce, którą inwestor będzie zabudowywał od przyszłego roku stoi
stosunkowo niewielki plac, który można by było przeznaczyć właśnie na miejsca parkingowe.
Starczyłoby ich przynajmniej na kilkanaście samochodów, na kilkanaście miejsc, w zamian za
to my dzisiaj proponujemy sprzedaż tej działki po to, żeby tam powstał następny lokal
usługowy, z tego co mówił pan burmistrz Miler na komisji trzykondygnacyjny lokal
usługowy, który sam będzie zwiększał jeszcze zapotrzebowanie na miejsca parkingowe,
a w efekcie na tej działce będziemy mieli przy tym lokalu 6-8 miejsc parkingowych. Szykuje
nam się tam potężny dramat komunikacyjny, potężna kolizja parkingowa, czyli będziemy
mieli nowe sklepy, w tym jeden raczej wielkopowierzchniowy, drugi punkt usługowy,
a miejsc parkingowych mniej niż do tej pory. Panie burmistrzu, prosiłbym, jest jeszcze na to
ostatni moment, żeby wycofać ten projekt uchwały, wyburzyć ten budynek, który niedługo
będzie do wyburzenia i przeznaczyć tę działkę pod miejsca parkingowe.
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn - wielce szanowny panie radny,
odwoływał się pan do interpelacji pana radnego Kawki. Chciałbym wrócić do przeszłości,
kiedy poprzedni burmistrz wnosił projekt uchwały sprzedaży działki za Orlenem i kiedy
państwo głosowaliście za sprzedażą tej działki, kiedy my z panem radnym Nikitińskim
podnosiliśmy problemy parkingowe. Jakoś wtedy tych problemów nie widzieliście. Parkingi
są przedmiotem naszego głębokiego zainteresowania i będziemy te parkingi budować.
Rozbieramy leżący wieżowiec, rozbierzemy budynek przy wieżowcach, gdzie był wcześniej
sklep Automobil, teraz jest magiel, ale umówiliśmy się z prowadzącymi działalność
gospodarczą, że pozwolimy do końca, do uzyskania praw emerytalnych tę działalność jeszcze
przez rok czasu prowadzić i będziemy tam robić parkingi. Przystępujemy też do działań
związanych z przejęciem Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie – olbrzymiego terenu
w centrum miasta i najprawdopodobniej również tam będziemy budować parkingi właśnie
w celu obsłużenia urzędu skarbowego, sądu, prokuratury, starostwa i dworca kolejowego.
Powstanie wiele parkingów na terenie gminy Gryfino, mamy co do tego określone plany
i apeluję do państwa radnych, żebyście również nie próbowali rozwiązywać spraw
mieszkańców Gryfina przez doraźne rozwiązania, tylko żebyśmy budowali plany w sposób
przemyślany, a nie tak, jak do tej pory, że powstawały ulice wielometrowe, różnego rodzaju
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rozwiązania, z którymi dzisiaj borykają się mieszkańcy Gryfina. Zmienimy to miasto, ale
będziemy to miasto i gminę budować systematycznie w określonym planie, a nie w doraźnych
rozwiązaniach, żeby się przypodobać, środowisku czy to jednego, czy drugiego radnego.
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Namieciński – ja tak samo sięgnę pamięcią do
niedawnych czasów, do historii, poprzedniej kadencji. Przysłuchiwałem się dzisiaj
interpelacjom i tak naprawdę sesja jest zdominowana jedną rzeczą – miejsca parkingowe na
terenie miasta. Bodajże cztery lata temu też mieliśmy zagwozdkę kiedy gmina sprzedawała
teren pod budowę budynku przy ul. Niepodległości naprzeciwko liceum i wtedy pamiętam,
jako Klub GIS szukaliśmy rozwiązań, ponieważ nie miało tam być miejsc parkingowych
i oczywiście wyraziliśmy później zgodę na sprzedaż tego terenu pod jednym warunkiem – że
inwestor zapewni miejsca parkingowe i tak też się stało. Dzisiejsza sesja i interpelacje są
zdominowane miejscami parkingowymi. Ja też rozumiem burmistrza, bo niektóre tereny pod
budowę parkingów po prostu nie są nasze. My nie możemy zlecić, czy nakazać komuś tak,
jak w przypadku ul. Szczecińskiej. To jest teren przy budynku PUK-u, niech PUK buduje te
parkingi, a my nie wyręczajmy innych. Nie wiem, jakie możliwości ma pan burmistrz, żeby
zmusić prezesa PUK-u do tego, żeby budował parkingi. My już zaczynamy wchodzić w buty
innych. Jeżeli jest taki problem z parkowaniem, to być może powinniśmy rozważyć
możliwość, czy zastanowić się nad tym, żeby w pewnych miejscach miasta ograniczyć
parkowanie. Kiedyś tak było bodajże na parkingu przed urzędem, gdzie można było parkować
do dwóch godzin, być może pójść jeszcze dalej, jak to robią duże miasta i zrobić strefy
płatnego parkowania. Może nad tym powinniśmy się zastanowić, a nie podnosić głosy, że
cokolwiek gdziekolwiek się buduje to nagle zaczynamy krzyczeć – co z miejscami
parkingowymi. Drodzy państwo, bardzo dobrze wiecie, że czasy się zmieniły. Kiedyś
w rodzinie był jeden samochód, teraz w rodzinie praktycznie każdy ma samochód. Mało tego,
ludzie są na tyle wygodni, wiem to po sobie, że w każde miejsce podjeżdża się samochodem.
Podjeżdża się pod sklep, podjeżdżam pod same drzwi, bo chcę mieć blisko. Drodzy państwo,
nie wiem czy wiecie, w mieście Szczecinie próbuje się odejść od takich rzeczy, jak
parkowanie w centrum. Na ul. Struga, na wysokości lotniska buduje się duży parking i będzie
się zachęcało ludzi do tego, żeby zostawiali na obrzeżach Szczecina samochody i przesiadali
się w szybki tramwaj. Drodzy państwo, niedługo będzie tak, że na terenie miasta nic nie
będziemy mogli zrobić, bo każdy będzie krzyczał o miejsca parkingowe. Trzeba to rozwiązać
kompleksowo, być może powinniśmy się zastanowić nad tym, co mówiłem, czy nad jakimś
parkingiem na obrzeżach Gryfina i nie będzie problemu z parkowaniem w Gryfinie chociaż
uważam, że to nie jest jakaś wielka aglomeracja, czy wielkie miasto.
Radny Rafał Guga – najpierw chciałbym się odnieść do słów pana wiceprzewodniczącego
Tomasza Namiecińskiego. Ależ oczywiście, że tak. Właścicielem Przedsiębiorstwa Usług
Komunalnych jest gmina i reprezentuje ją pan burmistrz, czyli pan burmistrz jest tą osobą,
która może prezesowi powiedzieć, żeby wyremontował ten parking, ewentualnie pomóc
w tym parkingu. Jak najbardziej dobry adresat. Częściowo może i pan ma rację, natomiast
trudno jest mieć pretensje do ludzi, że jadąc na zakupy chcą jak najbliżej sklepu zaparkować
samochód, czy jak już jadą do domu chcą mieć ten samochód pod domem też zaparkowany.
Przecież nie będziemy wymagać od ludzi, żeby parkowali samochód kilometr od sklepu, czy
kilometr od własnego domu, bo to już jest jakaś abstrakcja. Problem na pewno jest trudny, bo
nikt budując Gryfino w największym okresie boomu rozwoju tego miasta, czyli na przełomie
lat 70-tych i 80-tych nawet nie wyobrażał sobie, że może być tyle samochodów, co nie
zmienia faktu, że trzeba te sprawy rozwiązywać, to już tak daleko sięgając do historii. Trochę
bliżej sięgając do historii, pan burmistrz też to poruszył, działka za Orlenem powinna być
zabudowana, ponieważ została tak naprawdę ostatnia niezagospodarowana w centrum miasta
potężna działka, która w tej chwili nie jest atrakcją turystyczną, a wręcz straszy i z tego co
pamiętam, ja oczywiście w szczegółowych rozmowach nie uczestniczyłem i nie byłem do
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całego procesu dopuszczany i nawet o to nie prosiłem, natomiast z tego co pamiętam, to
pierwszy podmiot, który wygrał miał „zluzować” inne działki na terenie Gryfina, które
w pierwotnej wersji miały także być przeznaczone pod parkingi. Chodzi o sklep przy murze,
niedaleko wieżowców, ale już w tym roku ten sklep też nie zostanie w jakiś sposób usunięty
i nie będą tam przeznaczone miejsca parkingowe, ponieważ została wyrażona zgoda na to,
żeby była tam prowadzona dalsza działalność…
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn - w planie nie ma przy murze
parkingów.
Radny Rafał Guga – jest cała działka, gdzie pan burmistrz też planuje utworzenie miejsc
parkingowych, mówimy o całym kwartale, chodzi o magla. Nie planuje pan tam? Przed
chwilą pan tak mówił.
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn - planuję, ale nie przy murze
panie radny.
Radny Rafał Guga – dobrze, nie przy samym murze, natomiast w tej chwili jakąś przestrzeń
zajmuje cały ten skwer razem z tymi miejscami.
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn - on jest przeznaczony na co
innego.
Radny Rafał Guga – dokładnie, natomiast za chwilę znowu ruszy tam sklep, do którego
znowu nie będzie dojazdu, znowu nie będzie gdzie zaparkować. Poprzedni właściciel, który
się zobowiązał tam inwestować, zobowiązał się też do odpowiedniej liczby miejsc
parkingowych. Jakie warunki ma przedstawione ten, który będzie inwestował, powiem
szczerze, nie wiem. Ja nie mówię o tej działce panie burmistrzu. Ja mówię o tej działce,
o której dzisiaj mamy procedować. Jest okazja, żeby chociażby zminimalizować to, co się
będzie działo i nie zwiększać zapotrzebowania na miejsca parkingowe, czyli nie tworzyć
nowych lokali usługowych akurat w tym miejscu, przeznaczyć tę trójkątną działkę na miejsca
parkingowe, których można byłoby pozyskać kilkanaście przynajmniej w tym miejscu i tylko
o tym mówię. To odwoływanie się do historii, możemy sobie podyskutować, jako historyk nie
mam nic przeciwko, natomiast mówmy o tym co tu i teraz i to co ma być niedługo, bo
niedługo tam będzie jeden wielki koszmar komunikacyjny.
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński - najpierw krótkie
wyjaśnienie dotyczące spółek prawa handlowego. One mają swoje organy, swoje władze.
Rzeczywiście reprezentantem gminy Gryfino jest burmistrz, natomiast prezes, czyli ściśle
rzecz ujmując zarząd i rada nadzorcza wykonują czynności zgodnie z kompetencjami
opisanymi w umowie spółki. Nie ma tam takich czynności, które pan radny wymienił, nie ma
ich także w kodeksie spółek handlowych. Po drugie, pan burmistrz bardzo delikatnie to
powiedział, ja pozwolę sobie na okoliczność tej dyskusji nieco to rozwinąć – planowanie to
podstawa i to planowanie się w tej chwili odbywa i proszę naprawdę państwa, żebyście
argumenty, które padają ze strony służb pana burmistrza rozważali łącznie. Została
przeprowadzona cała procedura analiz możliwości rozwoju miasta w różnych jego częściach
przez ośrodek akademicki. Są zebrane ankiety od mieszkańców, które w tej chwili są bardzo
głęboko i wnikliwie analizowane. Przeprowadzamy swoiste konsultacje społeczne, w których
poza państwa głosem zapoznamy się także z opinią bardzo wielu mieszkańców. Tych ankiet
jest mnóstwo, wszystkie obiekty użyteczności publicznej, które zostały zaplanowane lub będą
zaplanowane w przyszłości na terenie miasta uwzględniają nowe miejsca parkingowe. Z faktu
wybudowania hali sportowej możemy dzisiaj powiedzieć niemalże z całą pewnością, chyba,
że pojawią się okoliczności, których dzisiaj nie jesteśmy w stanie przewidzieć, że wzdłuż
ul. Niepodległości i w jej najbliższym otoczeniu powstanie dodatkowo 30 miejsc
parkingowych, a przy samej hali co najmniej dwadzieścia kilka w samym centrum miasta.
Jeśli chodzi o żłobek miejski powstanie więcej niż pierwotnie planowano miejsc
parkingowych, będzie ich kilkanaście plus te, które są wzdłuż samej ulicy. Do końca roku
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powstaną miejsca parkingowe po leżącym wieżowcu. W planach i głębokiej analizie po to,
żeby wyzyskać maksymalną ilość miejsc parkingowych jest bezpośrednie zaplecze Szkoły
Podstawowej nr 3 i gimnazjum na Górnym Tarasie. Komenda powiatowa, którą przejęliśmy
jest kolejnym miejscem, w którym jest możliwość ulokowania i najprawdopodobniej znajdą
się tam miejsca parkingowe do obsługi tych ludzi, którzy będą trafiali i będą mieli swoje
potrzeby w prokuraturze, w sądzie, czy nawet w spółkach komunalnych. Jest także proces, na
który państwo zwracacie również uwagę, czyli parking przy Urzędzie Miasta i Gminy
w Gryfinie. On także zostanie inaczej zorganizowany. Najprawdopodobniej będzie tutaj także
postój czasowy tak, jak państwo o to monitujecie, ale proszę też zwrócić uwagę, że
przejmowanie gruntów od starostwa, które tak, jak w przypadku tej działki ma miejsce, czy
w innych miejscach miasta, jest związane z pewną procedurą i czasem, a jak państwo wiecie
czas wymyślono po to, żeby nie wszystko działo się naraz, żeby można było zaplanować
i skutecznie to zrealizować. Bardzo poważna analiza samej koncepcji funkcjonowania hali
sportowej i możliwości architektonicznych, ale jednocześnie bez gigantomanii i budowania
parkingów podziemnych, które kosztowałyby kilkanaście milionów złotych pozwoli nam
wygenerować bardzo dużo miejsc parkingowych. To się nie stanie od razu, ale stanie się tak
jak stało się to, co jest związane z przebudową dróg i to się będzie nadal stawało, bo drogi
będą nadal przebudowane, ale od fundamentu szanowny panie. Jest jeszcze oczywiście cała
sfera związana z historią, do której tutaj wracamy i moglibyśmy, choć rzadko po ten argument
ostatnio sięgamy i zamierzamy sięgać co raz rzadziej, ale musimy to także niejako
przypomnieć – zapadły w przeszłości pewne decyzje, czy co do terenu za CPN-em na
ul. Bolesława Chrobrego, czy też decyzje związane z wydaniem określonej sumy pieniędzy,
przypomnę blisko miliona złotych na projekt hali, na który tego miasta i tej gminy nie stać
i szereg innych decyzji, które dzisiaj są przez nas krok po kroku korygowane, zmieniane
w oparciu o planowanie i w oparciu o konsultacje z mieszkańcami. Proszę tę wartość docenić,
to jest nowy rozdział i oczywiście interpelacje, które państwo składacie co do przebiegu drogi
krajowej, czy co do przebiegu drogi wojewódzkiej są ważne, ale proszę też wziąć pod uwagę,
że to, co nam się niekiedy wydaje nijak przystaje do przepisów prawa powszechnego i to, co
teoretycznie moglibyśmy w naszych wyobrażeniach wybudować, w realiach nie może mieć
miejsca. Przypomnę, że przy budowie miejsc parkingowych obowiązują także przepisy,
w tym odległości od działek sąsiednich, w tym szerokość pasa parkingowego, w tym
oddziaływanie na sąsiednie nieruchomości. Jest szereg procesów, które trzeba ze sobą
połączyć, żeby one mogły mieć miejsce w danym, konkretnym miejscu. Miejsc parkingowych
w Gryfinie dzisiaj obiektywnie brakuje i jak sądzę będzie ich brakowało jeszcze przez pewien
czas, ale na pewno możemy też powiedzieć, że miejsc parkingowych w Gryfinie przybędzie.
My robimy wszystko, żeby było ich optymalnie dużo i nie będziemy działali doraźnie.
Działamy wedle planu, który sobie wytyczyliśmy, który konsultujemy z mieszkańcami i który
przeprowadzimy.
Radna Małgorzata Wisińska - szanowni państwo, ja pójdę trochę pod prąd. W przyszłym
roku ma wejść ustawa, która zakaże sprowadzania z zagranicy samochodów powyżej 10 lat.
Już w tym roku, a w przyszłym na pewno, wzrastają i to bardzo znacznie składki
ubezpieczeniowe, więc myślę, że to jednak bardzo się odbije na ruchu samochodowym, bo
jednak samochód poniżej 10 lat nie jest samochodem tanim. Jeżeli ktoś będzie musiał płacić
składkę za ubezpieczenie wyższą niż wartość samochodu, większość osób może z tych
samochodów starych zrezygnować, ale wtedy należałoby pomyśleć o naprawdę dobrej
komunikacji miejskiej, czyli Gryfino – Szczecin i Szczecin – Gryfino, a także dobrej
komunikacji wiejskiej.
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński - jest już koncepcja całego
centrum przesiadkowego na terenie miasta Gryfina, która i tę sferę, czyli samej komunikacji
poprawiała. Przypomnę, że jesteśmy w Szczecińskim Obszarze Metropolitarnym i układ

16

komunikacyjny w tym obszarze jest jedną z osi priorytetów. To na pewno będzie ulegało
zmianie, łącznie z komunikacją podmiejską, miejską, kolejową. To jest oczywiście także
przed nami i nie stanie się to z dnia na dzień, ale prace w tym zakresie są bardzo mocno
zaawansowane. W krótkim czasie ta koncepcja będzie też przedstawiona publicznie. Jest już
przygotowana wstępna wizualizacja. Myślę, że to jest dobra informacja na najbliższą
przyszłość dla mieszkańców.
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Namieciński – mówimy o braku miejsc parkingowych,
że ludzie nie mają gdzie zaparkować. Mnóstwo ludzi, o ile państwo zauważyliście przyjeżdża
do Gryfina z miejscowości wiejskich autobusami i jeżeli ktoś ma problem, żeby przejść jakiś
odcinek drogi z jednego miejsca do drugiego, to co mają powiedzieć ci ludzie, którzy
przyjeżdżają z małych miejscowości gminy Gryfino na zakupy do Gryfina i chodzą
z torbami? Dla nich to nie jest żaden problem. Druga rzecz, która mi się nasunęła to jest to,
o czym powiedział pan burmistrz, czyli planowanie i projektowanie. Mamy przykład ul. Jana
Pawła II, która została w taki sposób zaprojektowana, czy zaplanowana i wybudowana, jak
państwo jeździcie tą drogą, to widzicie, że mamy dwie szerokie ścieżki rowerowe, ludzie nie
mają gdzie zaparkować. Ta droga powstała bodajże za poprzedniego burmistrza w ramach
schetynówek i na tym etapie trzeba myśleć o miejscach parkingowych, a nie po jakimś czasie
i podnosić, że nie mamy miejsc. Trzeba było zostawić jeden pas na ul. Jana Pawła II, zrobić
tam miejsca parkingowe, po prawej stronie jest mnóstwo bloków mieszkalnych, nie byłoby
problemu z parkowaniem, tylko mówię – planowanie i projektowanie.
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, zabudowanej
nieruchomości gruntowej, położonej w Gryfinie przy ul. Garbarskiej nr 2 – DRUK NR
3/XXX.
Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem ww. projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 20 osób i obecnych na sesji 19 radnych
w głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało
17 radnych, przy 2 głosach przeciwnych. Głosów wstrzymujących się nie było.
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że uchwała została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 20.
UCHWAŁA NR XXX/270/16 stanowi załącznik nr 21.
Ad. X. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu
ustnego nieograniczonego lokalu przy ul. Grunwaldzkiej nr 10 w Gryfinie – DRUK
NR 4/XXX.
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji do projektu uchwały.
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 17.
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 lokalu przy
ul. Grunwaldzkiej nr 10 w Gryfinie – DRUK NR 4/XXX.
Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem ww. projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 20 osób i obecnych na sesji 19 radnych
w głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało
19 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 22.
UCHWAŁA NR XXX/271/16 stanowi załącznik nr 23.
Ad. XI. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu
ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie
ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino – DRUK NR 5/XXX.
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji do projektu uchwały.
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 17.
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 2 miasta Gryfino – DRUK NR 5/XXX.
Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem ww. projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 20 osób i obecnych na sesji 19 radnych
w głosowaniu udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało
18 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że uchwała została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 24.
UCHWAŁA NR XXX/272/16 stanowi załącznik nr 25.
Ad. XII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej
zabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Pniewo – DRUK NR 6/XXX.
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji do projektu uchwały.
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 17.
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 odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy części nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym
Pniewo – DRUK NR 6/XXX.
Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem ww. projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 20 osób i obecnych na sesji 19 radnych
w głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało
19 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że uchwała została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 26.
UCHWAŁA NR XXX/273/16 stanowi załącznik nr 27.
Ad. XIII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej
zabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Pniewo – DRUK NR 7/XXX.
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji do projektu uchwały.
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 17.
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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 odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy części nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym
Pniewo – DRUK NR 7/XXX.
Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem ww. projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 20 osób i obecnych na sesji 19 radnych
w głosowaniu udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało
18 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że uchwała została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 28.
UCHWAŁA NR XXX/274/16 stanowi załącznik nr 29.
Ad. XIV. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku
o dofinansowanie i przyjęcia do realizacji określonego w Studium Wykonalności
przedsięwzięcia pn. „Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Gryfinie oraz terenu Górki
Miłości i terenu przy ul. Opolskiej i Kołłątaja” – DRUK NR 8/XXX.
Radni otrzymali nową wersję projektu uchwały.
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji do projektu uchwały.
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 17.
Przewodnicząca otworzyła dyskusję.
Radny Jacek Kawka – w ostatniej kampanii wyborczej wskazywałem na pomysł, żeby na
Górce Miłości wybudować platformę widokową. Chciałbym się dowiedzieć, czy jest to
przewidywane w realizacji tego założenia?
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński - rewitalizacja parku
i rewitalizacja Górki Miłości oraz jeszcze jednej części miasta przewiduje inne założenia,
natomiast punkty widokowe na terenie gminy Gryfino będą realizowane w oparciu o inne
projekty, m.in. związane z rewitalizacją całego Międzyodrza, natomiast jeżeli jesteśmy już
przy naszym programie wyborczym i przy jego realizacji, to dopowiem tylko tyle, że z blisko
40 punktów zrealizowaliśmy w połowie kadencji około 25, więc myślę, że z pozostałą częścią
do końca kadencji się wyrobimy.
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie
upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie i przyjęcia do realizacji określonego
w Studium Wykonalności przedsięwzięcia pn. „Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Gryfinie
oraz terenu Górki Miłości i terenu przy ul. Opolskiej i Kołłątaja” – DRUK NR 8/XXX.
Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem ww. projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 20 osób i obecnych na sesji 19 radnych
w głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało
19 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że uchwała została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 30.
UCHWAŁA NR XXX/275/16 stanowi załącznik nr 31.
Przewodnicząca Rady przekazała prowadzenie obrad Wiceprzewodniczącemu Rady
Tomaszowi Namiecińskiemu.
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Wiceprzewodniczący ogłosił 5-minutową przerwę w obradach.
Po przerwie wiceprzewodniczący wznowił obrady.
Ad. XV. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy
Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego w roku 2017 – DRUK NR 9/XXX.
Wiceprzewodniczący Rady przedstawił stanowiska komisji do projektu uchwały.
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 17.
Wiceprzewodniczący otworzył dyskusję.
Radna Małgorzata Wisińska – szanowny panie burmistrzu, tegoroczny program współpracy
nie różni się wiele od ubiegłorocznego. Jest pięknie napisany, są duże pieniądze, ale dla
małych stowarzyszeń z tego naprawdę nic nie wynika. Ja przekonałam się na własnej osobie.
Poza tym tu miesiąc temu pan burmistrz mówił o prestiżowej nagrodzie, jaką otrzymała nasza
gmina i którą odebrał pan burmistrz Sawaryn – statuetkę dla gmin, które bardzo dobrze
współpracują z organizacjami pozarządowymi, ze stowarzyszeniami i właściwie na tym się
skończyło, a ja i wiem, że inne stowarzyszenia także bardzo chętnie by tę statuetkę obejrzały,
jak ona wygląda, jak się prezentuje. Prosiłabym o możliwość zobaczenia tej nagrody.
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński - szanowna pani radna,
oczywiście ma pani prawo do swojej oceny, natomiast pozwolę sobie zauważyć, że inni widzą
gminę Gryfino zdecydowanie lepiej niż pani. Może to tak jest, że trochę we własnym gronie
za mocno eksponujemy to, co jeszcze jest niedoskonałe, a za mało zwracamy uwagę na nasze
wspólne osiągnięcia. Chciałbym zwrócić uwagę na to, ponieważ sam zakładałem co najmniej
dwa stowarzyszenia, jednego relatywnie dużego stowarzyszenia byłem nawet szefem i moje
doświadczenie uczy, że także sami członkowie stowarzyszeń mają obowiązki wobec nich
i często to ich praca, ich determinacja powoduje, że jakość samych stowarzyszeń
zdecydowanie się poprawia, co ma też miejsce na terenie gminy Gryfino, bo mamy bardzo
wiele zaangażowanych społecznie ludzi, którzy nie szczędzą własnych pieniędzy, sił i pracy,
natomiast Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie i gmina Gryfino ten proces wspiera, ale go nie
buduje w znaczeniu dosłownym. To jest praca ludzi, którzy stowarzyszają się wokół celów,
które wspólnie definiują. Tak jest w stowarzyszeniach kultury fizycznej, tak jest
w stowarzyszeniach, które mają inne cele statutowe i o ile mnie pamięć nie myli to
w stowarzyszeniu, o którym była pani łaskawa wspomnieć akurat mamy do czynienia z dosyć
ważnym wsparciem jednej z jednostek organizacyjnych gminy w okresie wakacyjnym
i jestem trochę zdumiony pani słowami, że takiego wsparcia nie ma, bo ono było oczywiste,
ono było znaczące i ono wpłynęło też na jakość spędzania wolnego czasu przez same dzieci.
Ilość stowarzyszeń na terenie gminy Gryfino jest duża. Środki, które idą na wsparcie tej
działalności są relatywnie wysokie i rosną co chcę też wyraźnie podkreślić, ale rosną nie tylko
z tego powodu, że przeznaczamy pieniądze z budżetu gminy, ale także dlatego, że
podejmujemy działania, które przygotowują członków stowarzyszenia do sięgania pieniędzy
wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. W tamtym roku mieliśmy bardzo istotne szkolenie dla
organizacji pozarządowych, które odbyło się, jeśli dobrze pamiętam w Międzyzdrojach.
Zrodziło się z tego kilka projektów, które zostały zrealizowane, otrzymały dofinansowanie.
Stowarzyszenia coraz chętniej i umiejętniej rozpisują działania, które są realizowane poprzez
małe granty. Nie dziwi mnie to, że instytucja, która jest z zewnątrz to doceniła, bo
rzeczywiście gmina Gryfino na tle innych gmin nie ma się czego wstydzić, wręcz
powiedziałbym, że słusznie jest stawiana jako lider w województwie zachodniopomorskim
jeśli chodzi o współpracę. Chciałbym też podkreślić, że w stowarzyszeniach pozarządowych
poza pieniędzmi jest ważna także wspólnota celów i tak długo jak wspólnota celów występuje
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w stowarzyszeniu, tak długo one żyją i się rozwijają. Ostatnio miałem spotkanie ze
stowarzyszeniami sportowymi, ale także spotykam się z innymi stowarzyszeniami i staramy
się uchylić nieba, czy reprezentowanej dzisiaj przez pana Szczepkowskiego Wspólnocie
Polskiej, czy gryfińskim stowarzyszeniom patriotycznym, czy stowarzyszeniu Pokolenia
Pokoleniom, które wspólnie z nami, z UMIG w Gryfinie zorganizowało i rozprowadza na
terenie gminy Gryfino kopertę życia, którą sfinansował urząd. Oczywiście całe spektrum
dofinansowań na bardzo poważne kwoty dla stowarzyszeń sportowych, ale także współpraca
z takim stowarzyszeniem, które wydaje monografię Teatru Tańca Ego Vu. Tych działań na tle
innych gmin jest ogrom, ale muszę też powiedzieć, że nie powiedzieliśmy ostatniego słowa.
Rodzą się nowe stowarzyszenia, mamy stowarzyszenie ratownicze, to stowarzyszenie lądowe,
z którego umiejętności, talentów korzysta także gmina, dostrzegamy tę pracę
wolontarystyczną i bezpłatną na rzecz gminy Gryfino. Będziemy chcieli także te nowo
rodzące się stowarzyszenia z ważnymi przesłaniami wspierać i wszystkich traktujemy wedle
tych samych zasad i tych samych kryteriów. Jak pani radna dokładnie prześwietli profil
dofinansowań dla stowarzyszeń to zauważy pani, że prowadzimy bardzo szeroką politykę, nie
zawężamy się do określonych grup, wspieramy wszystkich tych, którzy przychodzą z dobrym
pomysłem, ze swoim utrwalonym zapleczem i dają rękojmię, że zadania, które chcą
zrealizować będą na najwyższym poziomie. Ja mogę tylko o ludziach z gryfińskich
stowarzyszeń wypowiadać się w samych superlatywach i cieszą mnie też te zwrotne głosy, bo
ten głos pana Szczepkowskiego na dzisiejszej sesji nie jest odosobniony. Zachęcam panią np.
do porozmawiania z członkiniami stowarzyszenia Most, które uzyskały to, o co ubiegały się
przez kilkanaście lat i mamy tutaj wyraźny przełom w ich funkcjonowaniu. Tych przykładów
mógłbym podać jeszcze co najmniej kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt.
Radna Małgorzata Wisińska – panie burmistrzu, chyba nie do końca mnie pan zrozumiał. Ja
mówię, że są problemy z uzyskaniem pieniędzy przez małe stowarzyszenia, co wcale nie
oznacza, że przy nakładzie czasu tego zrobić nie można. Wiem, że gros pieniędzy jednak
idzie na stowarzyszenia sportowe na naszym terenie. Jeżeli chodzi o nagrodę uważam, że jest
nagrodą bardzo prestiżową i dlatego praktycznie powinna być wystawiona, żebyśmy mogli ją
obejrzeć i wyeksponowana w jakiś sposób, nie mówię, że na stałe, ale czasowo, bo poza
słowami pana burmistrza my tej nagrody nie widzieliśmy.
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński - pani radna, wystawimy
ją, żeby wszyscy mogli ją obejrzeć. Ja swoim pracownikom, całemu zespołowi, także
burmistrzowi Sawarynowi dziękuję za ten wkład, bo to jest ogrom pracy całego zespołu
i nisko się kłaniam zarówno urzędnikom, jak i członkom stowarzyszeń, bo to jest wspólny
sukces.
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Namieciński poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
w roku 2017 – DRUK NR 9/XXX.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 20 osób i obecnych na sesji 18 radnych
w głosowaniu udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało
15 radnych, przy 3 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było.
Wiceprzewodniczący odczytał wyniki głosowania i stwierdził, że uchwała została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 32.
UCHWAŁA NR XXX/276/16 stanowi załącznik nr 33.
Ad. XVI. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały NR XLV/496/09 Rady Miejskiej
w Gryfinie z dnia 12 listopada 2009 r. – DRUK NR 10/XXX.
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Radni na sesji otrzymali autopoprawki do projektu uchwały – załącznik nr 34.
Wiceprzewodniczący Rady przedstawił stanowiska komisji do projektu uchwały.
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 17.
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Namieciński - na Komisji Budżetu mieliśmy pewne
obawy i pewne pytania, ale naprzeciw wyszedł nam pan burmistrz, złożył określoną
autopoprawkę do projektu uchwały – do druku nr 10/XXX i do druku nr 12/XXX.
Wiceprzewodniczący otworzył dyskusję.
Radny Marcin Para – w imieniu całej komisji cieszymy się, że te autopoprawki zostały
wprowadzone dlatego, że poprzedni projekt uchwały stanowił pewną lukę, musielibyśmy
stosować pewne przepisy, które są martwe, ale w druku nr 10/XXX i nr 12/XXX nasze uwagi
zostały uwzględnione i za to serdecznie w imieniu swoim, całej komisji i mieszkańców,
którzy będą z tych obiektów korzystali dziękujemy.
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński - chciałbym podkreślić
bardzo dobrą współpracę z panem przewodniczącym i chciałem też powiedzieć, że tak sobie
tę współpracę wyobrażamy. Wpływają merytoryczne uwagi, które przez nas ponownie
zostały przeanalizowane i trzeba przyznać, że postawa pana przewodniczącego i postawa
komisji była niezwykle konstruktywna i myślę, że będziemy mieli lepsze rozstrzygnięcie niż
pierwotnie zaproponowaliśmy.
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Namieciński poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie zmiany uchwały NR XLV/496/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 12 listopada
2009 r. – DRUK NR 10/XXX z autopoprawkami burmistrza.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 20 osób i obecnych na sesji 18 radnych
w głosowaniu udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało
18 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Wiceprzewodniczący odczytał wyniki głosowania i stwierdził, że uchwała została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 35.
UCHWAŁA NR XXX/277/16 stanowi załącznik nr 36.
Ad. XVII. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia „Regulaminu korzystania
z placów zabaw znajdujących się na terenie Gminy Gryfino w miejscowościach
określonych w uchwale” – DRUK NR 11/XXX.
Wiceprzewodniczący Rady przedstawił stanowiska komisji do projektu uchwały.
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 17.
Wiceprzewodniczący otworzył dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał w niej głosu.
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Namieciński poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie wprowadzenia „Regulaminu korzystania z placów zabaw znajdujących się na
terenie Gminy Gryfino w miejscowościach określonych w uchwale” – DRUK NR 11/XXX.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 20 osób i obecnych na sesji 18 radnych
w głosowaniu udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało
18 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Wiceprzewodniczący odczytał wyniki głosowania i stwierdził, że uchwała została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 37.
UCHWAŁA NR XXX/278/16 stanowi załącznik nr 38.
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Ad. XVIII. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia „Regulaminu korzystania
z obiektów sportowo-rekreacyjnych znajdujących się na terenie Gminy Gryfino
w miejscowościach określonych w uchwale” – DRUK NR 12/XXX.
Radni na sesji otrzymali autopoprawki do projektu uchwały – załącznik nr 39.
Wiceprzewodniczący Rady przedstawił stanowiska komisji do projektu uchwały.
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 17.
Wiceprzewodniczący otworzył dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał w niej głosu.
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Namieciński poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie wprowadzenia „Regulaminu korzystania z obiektów sportowo-rekreacyjnych
znajdujących się na terenie Gminy Gryfino w miejscowościach określonych w uchwale” –
DRUK NR 12/XXX z autopoprawkami burmistrza.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 20 osób i obecnych na sesji 18 radnych
w głosowaniu udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało
18 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Wiceprzewodniczący odczytał wyniki głosowania i stwierdził, że uchwała została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 40.
UCHWAŁA NR XXX/279/16 stanowi załącznik nr 41.
Ad. XIX. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2016 rok –
DRUK NR 13/XXX.
Wiceprzewodniczący Rady przedstawił stanowiska komisji do projektu uchwały.
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 17.
Wiceprzewodniczący otworzył dyskusję.
Radny Rafał Guga – starałem się wnikliwie przeanalizować tę uchwałę, ponieważ jest dla
mnie trochę zaskakująca. Widzę, że mamy większe wpływy podatku, co jest moim zdaniem
efektem podwyżki podatków, natomiast tak naprawdę przeliczyłem to sobie, zwiększamy
wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych na różne cele, z czego aż ponad 2.200.000
zł na szkoły, placówki oświatowe, gdzie w każdym punkcie właściwie wychodzi mi, że
większość tych kwot idzie na wynagrodzenia i pochodne. Panie burmistrzu, co takiego się
stało, że pod koniec roku zabrakło 2.200.000 zł sądzę, że na pensje w oświacie. Do tej pory za
każdym razem jak zadawałem pytanie, czy stwierdzałem, że w oświacie nie dzieje się
najlepiej, że jest biednie, to zawsze słyszałem od pana odpowiedź, że jeszcze nigdy tak dobrze
w oświacie gryfińskiej nie było, a tutaj się okazuje, że w listopadzie musimy robić
przesunięcia na kwotę 2.200.000 zł, bo rozumiem, że brakuje pieniędzy na wypłaty. Tak? Czy
to będzie jakieś gratisowe wynagrodzenie?
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn - gratisowego wynagrodzenia nie
ma. Jest wynagrodzenie za pracę. Jeśli pan pracuje gratisowo to nie powinien pan w ogóle …
Radny Rafał Guga – panie burmistrzu, pan doskonale zrozumiał o co mi chodziło. Dobrze,
rozbuduję tę myśl. Gratisowe w kontekście, że np. będą jakieś podwyżki, czy dodatkowe
wynagrodzenia za pracę oczywiście, bo nie wiem, nie przychodzi mi w ogóle do głowy, że
mogło być tak zaplanowane, że brakuje 2.200.000 zł na pensje na koniec roku, stąd moje
pytanie.

23

Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Namieciński - drodzy państwo, ja bardzo proszę
o jedną rzecz, mamy komisje i dopytujcie się o takie rzeczy, bo my to zrobiliśmy na Komisji
Budżetu.
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński - to jest szersza dyskusja,
bo nie spodziewałem się zarzutu dotyczącego zwiększenia finansowania oświaty, ale chętnie
na to pytanie odpowiem. Pan radny poza tym, że pełni funkcję publiczną w wysokiej radzie
jest także przewodniczącym związków zawodowych i jest wiceprzewodniczącym
i wiceprezesem ZNP na teren gryfiński. Jak pan wie, pan burmistrz podpisał porozumienie
z ZNP w zakresie polityki personalnej, płacowej i jesteśmy jedną z nielicznych gmin na
terenie województwa zachodniopomorskiego, w której nie ma kosztów społecznych
związanych ze zmniejszeniem zatrudnienia po odwróceniu reformy oświaty, ale to panie
radny wszystko będzie kosztować, bo dobrobyt bierze się z pracy, nie ma darmowych
obiadów, rząd niema żadnych własnych pieniędzy. Zrobiliśmy to oczywiście w uzgodnieniu
ze związkami zawodowymi i z pełną świadomością, że pracownicy, którzy straciliby
zatrudnienie, ich umowy wygasłyby z mocy prawa i zaprzestaliby swoją pracę w określonej
części roku, zostaną przeniesieni do żłobka miejskiego po otrzymaniu pozytywnej opinii
przez dyrektorów tych placówek. Jak pan wie, słowa dotrzymaliśmy, co więcej, zamierzamy
dotrzymywać słowa na wszystkich płaszczyznach. Oczywiście, że wynagrodzenia są istotną
częścią zmian w oświacie, ale nie są jedyną. Proszę zwrócić uwagę, że mamy także na terenie
gminy Gryfino przedszkole niepubliczne, którym jest Iskierka, z którym się rozliczamy za
usługi przedszkolne, które są tam świadczone. Są inne potrzeby przedszkoli i szkół, które
w ciągu roku występują. Mam dla pana jeszcze jedną dobrą wiadomość – w przyszłym roku
będą jeszcze wyższe wydatki na oświatę, natomiast struktura tych wydatków będzie zgodnie
z naszą zapowiedzią też się zmieniała. Ważne jest też żebyśmy z tego faktu, którym jest
zwiększenie nakładów na oświatę wyciągali raczej pozytywy i byli ambasadorami tej wiedzy
wśród całego środowiska nauczycielskiego. Na dobrze funkcjonującą oświatę należy płacić,
będziemy płacić, ale robimy to w porozumieniu z naszymi partnerami, których
reprezentantem jest także pan. Mam tu na myśli związki zawodowe. Oczywiście, że zmiana,
którą dzisiaj państwo dokonacie bądź nie, miałaby inny charakter gdybyśmy wprowadzone na
terenie gminy standardy zatrudnienia w szkołach wprowadzili sztywno i nie przedłużyli
umów na czas określony ze znaczną częścią kadry. Podjęliśmy w uzgodnieniu z wami inną
decyzję. W zasadzie wszyscy pracownicy, których umowy kończyłyby się mniej więcej
w sierpniu br. po tej analizie opinii, które przedstawili mi dyrektorzy będą kontynuowali
swoją pracę w żłobku miejskim, ale w tzw. międzyczasie pracowali nadal w placówkach.
Oczywiście to jest część tego kosztu, pozostałe są wymienione w uchwale budżetowej.
Oczywiście pochodne od wynagrodzeń są tutaj także istotną składową, którą trzeba mieć na
względzie. Ja już nie chcę wchodzić panie radny w pewne szczegóły klasyfikacji
budżetowych, rozliczeń jednostek, sposobów transferowania pewnych zobowiązań na lata
następne. Prowadzimy politykę, która zamyka się w jednym roku budżetowym i naszych
zobowiązań, które teoretycznie w jakiejkolwiek jednostce organizacyjnej moglibyśmy
przenieść na rok następny nie przenosimy. Za wszystko płacimy na bieżąco, nie bierzemy
żadnych kredytów i prowadzimy transparentną politykę finansową.
Radny Rafał Guga – na początku odpowiem panu przewodniczącemu. Panie
przewodniczący mam nadzieję, że pan nie próbuje ograniczać mi prawa głosu na sesji albo
nie obwinia przewodniczącego mojej komisji o to, że nie poprosił nikogo do analizy, bo my
taką dyskusję też przeprowadzaliśmy na komisji, natomiast jeżeli mam pytania, to chyba mam
prawo zadać, bo już nie wiem, co to za sugestia była panie przewodniczący.
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Namieciński - ja panu nie ograniczam głosu, ja tylko
mówię o jednej rzeczy, że po prostu trzeba na komisjach dopytywać się o pewne rzeczy. My
to robimy i później nie mamy jakiś problemów na sesji.
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Radny Rafał Guga – trzeba, czy można?
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Namieciński - oczywiście, że trzeba.
Radny Rafał Guga – bo pan będzie nakazywał co trzeba?
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Namieciński – dobrze. Panie Rafale, bardzo proszę,
jeżeli ma pan jakieś pytania, nie będę z panem polemizował, bo to nie ma sensu, natomiast
proszę o zadawanie pytań, jeżeli ma pan takie pytania, możemy sobie to wyjaśnić po sesji
naturalnie.
Radny Rafał Guga – nie, pan publicznie, to ja publicznie zadam pytanie – jaki przepis pan
wskazuje, że pan mi nakazuje dopytywać na komisji, a nie mogę na sesji?
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Namieciński – szanowny panie radny, po to są
komisje, żeby na komisjach wyjaśniać sobie pewne wątpliwości. Jestem trzecią kadencję
radnym i w tej kadencji jest tak, że na komisje przychodzą osoby, które prosimy, bo niestety
w poprzednich dwóch kadencjach było tak, że umawialiśmy się z pewnymi osobami na sesję
i nie przychodziły, nie składały nam wyjaśnień, w związku z powyższym pytaliśmy na sesji.
Jeżeli jest taka możliwość, jeżeli urzędnicy, burmistrz, pani sekretarz, pani skarbnik są obecni
w urzędzie, to przychodzą. My wcześniej umawiamy się na pewne rzeczy, czy na spotkanie
i oni są i ja nie mam wątpliwości co do określonych uchwał. Jak pan ma takie wątpliwości, to
proszę zadawać pytania. Oczywiście nie będę panu ograniczał głosu.
Radny Rafał Guga – rozumiem, że jeżeli są, a jak ich nie ma to jednak nie przychodzą, także
pan trochę tutaj zaburzył ciąg logiczny. Panie przewodniczący, jest pan trzecią kadencję
radnym, jak pan powiedział, ale na Komisji Spraw Społecznych pana nie było i pan nie wie,
czy prosiliśmy, czy nie prosiliśmy, czy był ktoś, czy nie było. Zanim pan wyda jakąś opinię to
lepiej na początku sprawdzić, a nie wydawać jakieś komunikaty, które mają sugerować
drugiemu radnemu, że np. źle pracuje, bo pan nie jest do tego upoważniony.
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Namieciński – czy ma pan jakieś pytania?
Radny Rafał Guga – tak. Mam pytania. Tylko, żebyśmy sobie wyjaśnili, pan ma prawo
publicznie, to inny też ma prawo publicznie. Panie burmistrzu, wszystko się zgadza i bardzo
dobrze. Ja oczywiście popieram każdy dodatkowy pieniądz na gryfińską oświatę i tutaj ręka
moja nie zadrży, natomiast powiem szczerze, ja nie uczestniczyłem w rozmowach, żeby to
było jasne, bardzo dobrze, że związki zawodowe doprowadziły jednak do tego, że gdzieś
uzgodniliście pewne zmiany, co pokazuje, że teraz dokonujemy te zmiany finansowe, które są
skutkiem, tak jak pan powiedział, tego porozumienia, natomiast trochę niepokojące jest to, że
jednak nie potrafiliśmy doszacować w budżecie pewnych rzeczy, nie wiedzieliśmy na
początku roku, chociaż wiadomo było, że ta reforma będzie w tym roku funkcjonowała. Co
więcej, pan burmistrz mówi, że w przyszłym roku też będzie więcej wydatków na oświatę,
ponieważ rząd planuje przeznaczenie większej ilości środków związanych z wprowadzeniem
reformy zmiany systemu oświaty, czyli na wydłużenie podstawówek do 8-klasowych i szkół
średnich 4-klasowych, jeżeli chodzi o licea lub 5-klasowych jeżeli chodzi o technika, itd.
Panie burmistrzu, dobrze się dzieje i muszę powiedzieć, że to akurat jest pochwała z moich
ust, że pan w pewnym momencie zaczął ze związkami zawodowymi rozmawiać i że wspólnie
został dogadany ten scenariusz, ponieważ te reformy przynosiły wiele niepokojów
i w momencie, w których ja np. na sesji próbowałem o tym mówić, to zawsze słyszałem, że
będzie wszystko okay. Cieszę się panie burmistrzu, że potrafimy ze sobą rozmawiać.
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Namieciński poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2016 rok – DRUK NR 13/XXX.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 20 osób i obecnych na sesji 16 radnych
w głosowaniu udział wzięło 16 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało
16 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Wiceprzewodniczący odczytał wyniki głosowania i stwierdził, że uchwała została podjęta.
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Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 42.
UCHWAŁA NR XXX/280/16 stanowi załącznik nr 43.
Ad. XX. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2016 rok –
DRUK NR 14/XXX.
Wiceprzewodniczący Rady przedstawił stanowiska komisji do projektu uchwały.
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 17.
Wiceprzewodniczący otworzył dyskusję.
Radny Rafał Guga – ja chciałbym tylko stwierdzić już na koniec, że poprzednie
niedoszacowania były spowodowane m.in. uruchomieniem żłobka. Na żłobek miejski do
końca roku przeznaczamy 121.500 zł, a te braki były na poziomie 2.200.000 zł.
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński – panie radny, proszę tego
nie robić, bo nie chce podnosić atmosfery tej dyskusji, ale proszę nie manipulować w ten
sposób informacją. Po pierwsze, środki na wynagrodzenia to nie są 2 mln zł w zmianach
budżetowych. Po drugie, nie zna pan struktury zatrudniania pracowników do końca roku i nie
wie pan, w którym momencie zostaną podpisane umowy z poszczególnymi pracownikami,
a nie wie pan tego dlatego, że proces rekrutacji do żłobka jeszcze się nie zakończył, a organ
prowadzący żłobek miejski będzie reagował adekwatnie do ilości zgłoszonych dzieci. Na
dzień wczorajszy zgłoszeń do żłobka było 70, co wiąże się z określonymi konsekwencjami zatrudnienia odpowiedniej ilości opiekunek i pozostałej kadry, natomiast pracownicy, którzy
na mocy naszego porozumienia związkowego zostali w placówkach, byli tam przez wrzesień,
październik i co najmniej listopad. To są okresy, których ze sobą porównać nie sposób, tym
bardziej, że część pracowników w żłobku nie będzie zatrudniana od 1 grudnia, będzie
zatrudniana systematycznie, adekwatnie do potrzeb, które będą się rodziły wraz
z uruchamianiem kolejnych oddziałów, bo każdy pieniądz, który znajduje się w budżecie
gminy oglądamy dwa razy, a nawet trzy razy, bo pani skarbnik jeszcze ogląda na końcu
i wydajemy racjonalnie, więc bardzo proszę, żeby nie używać takich skrótów, bo to nie są
rzeczy, które do siebie przystają, a poza tym to też jest opisane na co te 124.000 zł są
przeznaczone. Nie można porównywać wielkości, które nie są ze sobą porównywalne,
ponieważ oświata to jest dosyć szerokie spektrum spraw, musimy o niej mówić
odpowiedzialnie i budować wokół tego dobry klimat. Przypominam sobie dyskusję na radzie
w poprzedniej kadencji, kiedy był taki pomysł, żeby nasz grunt przeznaczony na cele
edukacyjne lub wychowawcze albo opiekuńcze zbyć i mądrością rady zablokowaliśmy ten
proces. Dzisiaj konsumujemy tę decyzję poprzez wybudowanie całkiem nowej placówki.
Powiem więcej, ludzie są szczęśliwi z tej placówki, państwo powinniście być szczęśliwi, bo
to państwo o tym zadecydowaliście i w związku z tym te pieniądze, które będziemy wydawali
na żłobek są dla nas samą radością. Mogę też państwu powiedzieć, że prowadzimy rozmowy
z przedsiębiorcami na temat potencjalnej możliwości wydłużenia czasu pracy żłobka, ale to są
rozmowy wstępne oczywiście. One będą miały także charakter finansowy, jak i szukania
dodatkowych źródeł finansowania placówki w uzgodnieniu z potencjalnymi pracodawcami
i liczymy na państwa wsparcie w tym zakresie, którego nam do tej pory udzielacie.
Radny Rafał Guga – ma pan rację panie burmistrzu, żeby nie podgrzewać atmosfery,
utrzymać ugodowy język to najpierw oczywiście powiem, że jestem szczęśliwy tak, jak pan,
staram się uśmiechać. Oczywiście wspieramy, jesteśmy za. Żeby nie podgrzewać atmosfery
ograniczę tylko poprzednią wypowiedź do jednego stwierdzenia – 111.500 zł na pensje,
10.0000 na doposażenie, więcej już nie mówię.
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński – pewne decyzje już
zapadły, to są państwa decyzje i one będą konsumowane. Jak państwo obserwujecie biuletyn
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informacji publicznej to wiecie, że znaczna część środków już de facto jest uruchomiona.
Mówimy o tej bieżącej działalności związanej z opieką nad dziećmi, ale wyposażenie,
materiały, sprzęty, zabawki, plac zabaw wszystko co jest potrzebne na funkcjonowanie żłobka
już jest uruchomione i to są w znacznej mierze pieniądze, które już zostały pozyskane.
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Namieciński poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2016 rok – DRUK NR 14/XXX.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 20 osób i obecnych na sesji 16 radnych
w głosowaniu udział wzięło 16 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało
16 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Wiceprzewodniczący odczytał wyniki głosowania i stwierdził, że uchwała została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 44.
UCHWAŁA NR XXX/281/16 stanowi załącznik nr 45.
Ad. XXI. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
i z wykonania uchwał Rady.
Informacja stanowi załącznik nr 46 do protokołu.
Wiceprzewodniczący poinformował, że radni otrzymali informację burmistrza na skrzynki
mailowe oraz w dniu sesji.
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Namieciński – panie burmistrzu, mam jedno zapytanie,
bo wyczytałem w zakresie planowania przestrzennego, strategii, rozwoju i inwestycji
w punkcie 16: „Zleciłem opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na
przebudowę remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wełtyniu”. Oczywiście nie mam nic
przeciwko temu, natomiast z tego co pamiętam, to 6 lat temu burmistrz Piłat, to było przed
wyborami pamiętam, że był opracowany projekt, kosztorys, pamiętam, że było również
pozwolenie na budowę. Jako gmina wydaliśmy wówczas dosyć duże pieniądze na tę
dokumentację. Rozumiem, że teraz wracamy do tego pomysłu? Ja usłyszałem wtedy, że tam
w pewnym momencie miały ruszyć prace.
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński – panie przewodniczący,
uzyska pan informację pełną.
Ad. XXII. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. III.
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński – interpelacje pani radnej
Jolanty Witowskiej - co do mieszkań na terenie gminy Gryfino, mieszkań socjalnych i uwagi,
którą pani poczyniła na temat eksmisji i obowiązków gminy z tym związanych, to jest uwaga
w pełni merytoryczna i muszę powiedzieć, że zespół pana burmistrza pracuje nad
rozwiązaniami. Oczywiście nie da się tego zrobić bez mieszkań socjalnych, bo wiemy, że
eksmisje następują i z lokali spółdzielczych i z lokali prywatnych i często są to bardzo zawiłe
i trudne sprawy, ale finał jest zawsze taki, że na końcu tego łańcucha jest gmina i to ona
ponosi konsekwencje zdarzeń, na które nie ma wpływu. Przygotowywany jest cały projekt
budowy mieszkań socjalnych na terenie sanatorium i ten problem jest systematycznie
przedstawiany. Oczywiście nie można wykonać tego od razu, natomiast prace są mocno
zaawansowane i z licznymi szansami na realizację. Co do kwestii mieszkania przy
ul. Szczecińskiej to sytuacja wygląda w ten sposób, że po analizie przez służby pana
burmistrza wspólnie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej podjęliśmy decyzję, że wystąpimy do
Wojewódzkiego Urzędu Pracy o dofinansowanie na utworzenie mieszkania treningowego.
Wniosek jest złożony. Termin składania wniosków już minął. Mamy wstępne zapewnienie, że
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dofinansowanie na stworzenie mieszkania treningowego otrzymamy i będzie to nie tylko
mieszkanie chronione w tym znaczeniu, że osoby w najtrudniejszej sytuacji będą mogły się
tam w sytuacji kryzysowej znaleźć, ale będzie to także praca socjalna z ludźmi, którzy się tam
znajdą, z asystentem. Służby pana burmistrza Milera zakwalifikowały ten lokal właśnie jako
wystarczający też powierzchnią do tego, żeby mieć odpowiednią ilość pokoi, ale także
zaplecza do realizacji tych zadań. Co do sprawy związanej z pojemnikami na odpady to
wydział merytoryczny na tę sprawę odpowie. Teraz szereg interpelacji zarówno pana radnego
Skoneckiego jaki i wielu innych radnych dotyczących tzw. małej infrastruktury technicznej na
terenie miasta. Wracamy znowu do dyskusji i rozmowy, jak powinniśmy patrzeć na nasze
miasto i na naszą gminę. My też jesteśmy po takiej wewnętrznej dyskusji, pan burmistrz
pozwolił wszystkim swobodnie w tym zakresie się wypowiedzieć i muszę powiedzieć, że
gorąca i ciekawa dyskusja skończyła się konkluzją, że będziemy budowali miasto i gminę od
podstaw, a nie od sufitu, czyli najpierw wybudujemy to, co najważniejsze, na czym można
osadzić inną infrastrukturę, czyli przełożymy media tam, gdzie to jest konieczne,
wybudujemy główne szlaki komunikacyjne na terenie miasta i gminy, a potem przejdziemy
do mniejszych spraw. Jak wiecie państwo proces jest mocno zaawansowany i będzie
kontynuowany w roku następnym. Ta praca jest rozpisana oczywiście na więcej niż jedną
kadencję i nie ma co tego ukrywać, bo potrzeb na terenie miasta i gminy jest po prostu bardzo
dużo. Nawiązując do fontanny, zgadzam się z tym, fontanna powinna mieć piękniejszy
wygląd. Ta np. wrocławska na rynku, którą ostatnio widziałem bardzo mi się podobała,
bardzo podobała mi się fontanna w Bełchatowie. Pewnie też kiedyś taką postawimy.
W Szczecinie są piękne fontanny, cała aleja, natomiast musimy ważyć nasze potrzeby
i odpowiadać na te najważniejsze zgodnie z hierarchią, którą poniekąd sami też określamy.
Podobnie jest z interpelacjami dotyczącymi chodników. To są wszystko bardzo ważne
interpelacje, my ich nie lekceważymy, ale one są też ograniczone możliwościami
finansowymi, ale także organizacyjnymi, bo każda inwestycja wymaga przeprowadzenia
procedury, uzyskania pozwoleń, czasami pozwolenia na budowę, itd. Podobnie jest
z oświetleniem parkingu przy ul. 9 Maja i innymi tego typu sprawami, zwłaszcza jeśli te
tereny należą do innych właścicieli. Jeżeli chodzi o interpelację, na którą chciałbym
odpowiedzieć trochę sarkastycznie, dotyczą one w głównej mierze miejsc parkingowych,
zgłosił ją pan radny Jacek Kawka nawiązując też do potencjalnych spóźnień pana burmistrza,
kiedy był przewodniczącym, to ja nie mogę się powstrzymać od pewnych złośliwości. Jak
obserwuję radę to wszyscy są zdyscyplinowani, poza jednym wyjątkiem – interpelującego w
tej sprawie, który notorycznie spóźnia się na każdą sesję i wychodzi przed czasem, więc nie
wiem w ogóle o co chodzi, ale potraktujmy to w kwestii pewnego humoru. Pracujemy nad
miejscami parkingowymi, wyliczyłem miejsca, w których parkingi powstaną w krótkim
czasie. Przypomnę je – leżący wieżowiec, projektowana już w tej chwili lokalizacja
dodatkowych 30 miejsc parkingowych, ale ja to podkreślam, nie bieżąco przewidzianych, ale
dodatkowych 30 miejsc parkingowych wzdłuż frontu hali sportowej przy ul. Niepodległości.
Następna sieć parkingów, którą planujemy jest związana też z funkcjonowaniem ciągów
komunikacyjnych i jest przy gimnazjum na Górnym Tarasie, bo są takie potrzeby. Są inne
miejsca, gdzie te parkingi zamierzamy lokować, a tę najważniejszą, do obsługi
instytucjonalnej, czyli starostwa powiatowego, prokuratury i sądu rejonowego jest budynek
po byłej komendzie ze swoim zapleczem, który jest dalej. Również otoczenie wieżowców
w Gryfinie z przebudową ciągów komunikacyjnych jest w naszym zainteresowaniu, ale
mówimy to państwu otwarcie - wszystkiego nie zrealizujemy od razu, natomiast plany
i decyzje co do lokalizacji zostały podjęte. Wejdziemy w najbliższym czasie w fazę realizacji.
Były także interpelacje zgłaszane przez innych radnych. Miejsca parkingowe przy SP3 i przy
ul. Targowej myślę, że są dopowiedziane. Chciałbym krótko odnieść się do radnego Łukasza
Kamińskiego. Panie radny, bardzo cenię pańską pracę z młodymi mieszkańcami przy
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tworzeniu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gryfinie, natomiast muszę zwrócić uwagę, że
ul. Bolesława Chrobrego leży w ciągu drogi, gwoli przypomnienia, panie Łukaszu, proszę
dokładnie przemyśleć naszą konwersację. Ja jeszcze raz przypomnę, że to jest droga krajowa
nr 31, natomiast wycinki drzew stanowiących zagrożenie wzdłuż dróg gminnych są przez
urząd wykonywane regularnie i będą wykonywane w dalszym ciągu. Będziemy oczywiście
dopingowali wszystkich innych zarządców, żeby należycie dbali o swoje drogi, w tym
w szczególności o drogi wojewódzkie, bo jeśli chodzi o drogi krajowe to mamy wyraźny
progres, jeśli chodzi o drogi powiatowe mamy wyraźny progres, gminne - progres. Proszę
nawiązać współpracę też z radnymi wojewódzkimi, bo przejazd na ul. Grunwaldzkiej –
dramat. Widział pan to? Dramat. Trzech radnych wojewódzkich, którzy nie potrafią sobie
poradzić z jednym małym fragmentem jezdni, natomiast trzeba z tej trójki nieco wyłączyć
panią radną Dudar, która rzeczywiście zabiega o to, żeby w tej sprawie był jakiś postęp, gwoli
uczciwości, natomiast pozostali, panie radny trzeba się kontaktować, rozmawiać, budować
wspólne lobby. My robimy to na poziomie dróg krajowych, dróg powiatowych, staramy się
także na poziomie dróg wojewódzkich i mamy tu swój pewien sukces, bo jak coś
rozpoczęliśmy to kończymy. Przypominam, że będzie przebudowa całego Wełtynia
w zakresie drogowym, także burmistrz może bardzo dużo, natomiast nie może wszystkiego.
Proszę to mieć także na względzie, panie radny. Na pozostałe interpelacje odpowiedzi
udzielimy na piśmie.
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn - uzupełniając pana burmistrza
Nikitińskiego, szanowni państwo, niektórzy z państwa są radnymi wiele kadencji i mają
świadomość, że część interpelacji dotyczy instytucji nie podlegających burmistrzowi,
niezależnych i apeluję do państwa, żebyście właśnie wykazali wagę waszą, radnych, którzy
mogą bezpośrednio u zainteresowanych podmiotów składać określone wnioski. Dzięki temu
pozwolicie w urzędzie rozwiązywać pracownikom wydziału planowania i inwestycji bieżące
problemy. Jeden dzień, a czasami więcej wypada tym pracownikom na przygotowanie
odpowiedzi dotyczących nie naszych spraw. Ja rozumiem młodego radnego, który mówi, że
moc sprawcza burmistrza jest większa niż moc radnego, ale radni doświadczeni, którzy mylą
ulice powiatowe z gminnymi, ulice i tereny należące do innych jednostek z gminnymi to jest
wysokiej klasy nieporozumienie. Szanowni państwo, domaganie się do burmistrza, żeby
burmistrz narzucał rozwiązania spółkom komunalnym co do zasady jak mają inwestować
pieniądze, to jest doprowadzenie tych spółek do sytuacji poważnego zagrożenia biznesowego,
bo to zarządy i rady nadzorcze są odpowiedzialne za gospodarkę finansową tych podmiotów
i wracanie do takiej tradycji, jaka kiedyś tu była, czyli ręcznego sterowania spółkami
prowadzi bezpośrednio do bardzo poważnych zagrożeń, które mamy w Przedsiębiorstwie
Usług Komunalnych. Tak nigdy nie będę postępował. Nie będę narzucał określonych
rozwiązań, żeby Prezes PUK-u wydatkował kilkadziesiąt, czy więcej tysięcy na urządzenie
parkingu, bo takie jest życzenie pana radnego. Panie radny, póki ja będę w gminie sprawował
funkcję burmistrza tak nigdy nie będzie i apeluję do pana, żeby się pan z tych błędów, które
były poprzednio popełniane wycofał, bo pamięta pan tamtą strukturę? Przewodniczący,
burmistrz, pan… Proszę pana, jeśli przedsiębiorstwo komunalne uzna za taką potrzebę, to być
może będzie, ale niech pan się zwróci do prezesa i o to się zapyta, a nie do mnie.
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Namieciński – (wypowiedź nieczytelna)
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński – panie przewodniczący
staram się być naprawdę bardzo delikatny, ale opiszę tę sytuację. Zamierzałem o tym z panem
radnym Łukaszem Kamińskim porozmawiać, powiedzmy po przyjacielsku. Sytuacja jest taka,
że jeśli burmistrz będzie wnioskował o wycięcie tego drzewa, to proszę zważyć, że za pięć
minut będzie organem, który będzie wydawał w tym zakresie decyzję, kierującym się
bezstronnością. Widzimy pewien dysonans?
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Ad. XXIII. Wolne wnioski i informacje.
Wiceprzewodniczący Rady Zdzisław Kmieciak – chciałbym podziękować panu
burmistrzowi Mieczysławowi Sawarynowi i wysokiej radzie za wsparcie mojego wniosku
o modernizację i budowę boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Żabnicy. Powstało
tam boisko trawiaste, bieżnia tartanowa i skocznia w dal. Jest to zrobione z tartanu, bardzo
porządne. Chciałbym nadmienić, że ta inwestycja była również zagrożona, nie było łatwo, ale
determinacja pana burmistrza Nikitińskiego była niebywała i za to również mu serdecznie
dziękuję. Chciałbym jeszcze powiedzieć, że bardzo dziękują dzieci i młodzież, rodzice, bo
z tego boiska będą korzystać dzieci w szkole, młodzież z Żabnicy, z Czepina, z Nowych
Brynek i z okolic. Chciałbym również nadmienić, że było bardzo duże oczekiwanie na ten
kompleks, bo to była jedyna szkoła w gminie Gryfino, która nie posiadała boiska szkolnego.
Było dużo obiecane, wiem o tym, jest to również napisane w sprawozdaniu, że boisko miało
powstać we wrześniu 2013 r. za poprzedniej władzy, okazało się, że termin nie został
dotrzymany, musiała się zmienić rada w większości. Serdecznie dziękuję burmistrzowi, że
dotrzymał słowa.
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Namieciński poinformował o piśmie Naczelnika Urzędu
Skarbowego w Gryfinie dotyczącym analizy oświadczeń majątkowych radnych złożonych
w 2016 roku (załącznik nr 47), rezygnacji pana Jarosława Kardasza z funkcji sołtysa
sołectwa Stare Brynki (załącznik nr 48) oraz piśmie dyrektora Centrum Usług Wspólnych
w Gryfinie o ujęcie w planie wydatków budżetowych na 2016 rok kosztów remontu dachu
oraz pomieszczeń w budynku (załącznik nr 49). Wiceprzewodniczący poinformował, że
z pismami można zapoznać się w Biurze Obsługi Rady.
Do Rady Miejskiej wpłynęło również zaproszenie na uroczystość Szkoły Podstawowej nr 2
w dniu 25 listopada 2016 r. godz. 11:00.
Wiceprzewodniczący poinformował, że najbliższa, budżetowa sesja Rady Miejskiej odbędzie
się 22 grudnia 2016 r.
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Namieciński – obserwując nasz skład, powiem tak –
drodzy państwo, szanujmy się nawzajem. Przychodzimy, wypominamy sobie różne rzeczy, że
ktoś się spóźnia, czy ktoś się spóźniał, a sam się spóźnia. Mamy też sytuację taką, jak
zauważyliście, bo to widać po głosowaniach, że jest nas tutaj 16 osób, 4 osoby opuściły salę
sesyjną. Rozmawiałem z panią przewodniczącą. Pani przewodnicząca mówi, że część tych
osób w jakiś sposób się usprawiedliwiła. Natomiast zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, pracodawca nas zwalnia z pracy do udziału
w sesjach. W związku z powyższym, szanujmy się nawzajem, bo można pewne rzeczy mówić
i tak to wygląda później, że części z nas nie ma do końca sesji, czy części osób nie ma później
na komisjach, są jakieś pytania takie niepotrzebne.
Ponieważ nikt więcej nie zabrał głosu, Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Namieciński
zamknął obrady XXX 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. Wniosek Klubu Radnych GIS - załącznik nr 5
6. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem wniosku Klubu Radnych GIS – załącznik
nr 6
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7. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem wniosku radnego Czesława Skoneckiego –
załącznik nr 7
8. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem zmiany porządku obrad sesji – załącznik
nr 8
9. Wezwanie pana …*) do usunięcia prawa z dnia 22 września 2016 r. stanowi załącznik
nr 9
10. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały Komisji Rewizyjnej
w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały nr
XXI/183/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy
Gryfino oraz uchwały oraz uchwały nr X/90/11 z dnia 28 sierpnia 2011 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino
w rejonie Pniewo i Żórawki – załącznik nr 10
11. UCHWAŁA NR XXX/266/16 - załącznik nr 11
12. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały Komisji Rewizyjnej
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w obr. Pniewo, przy
ul. Gryfińskiej w Pniewie – załącznik nr 12
13. UCHWAŁA NR XXX/267/16 - załącznik nr 13
14. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały Komisji Rewizyjnej
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Gryfino w rejonie Pniewo i Żórawki, przy ul. Gryfińskiej
w Pniewie – załącznik nr 14
15. UCHWAŁA NR XXX/268/16 - załącznik nr 15
16. Sprawozdanie z działalności Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Gryfinie za okres od
1 stycznia do 31 października 2016 r. – załącznik nr 16
17. Stanowiska komisji rady - załącznik nr 17
18. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie nadania nazwy
rondu w Gryfinie – załącznik nr 18
19. UCHWAŁA NR XXX/269/16 - załącznik nr 19
20. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, zabudowanej
nieruchomości gruntowej, położonej w Gryfinie przy ul. Garbarskiej nr 2 – załącznik
nr 20
21. UCHWAŁA NR XXX/270/16 - załącznik nr 21
22. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu przy
ul. Grunwaldzkiej nr 10 w Gryfinie – załącznik nr 22
23. UCHWAŁA NR XXX/271/16 - załącznik nr 23
24. 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 2 miasta Gryfino – załącznik nr 24
25. UCHWAŁA NR XXX/272/16 - załącznik nr 25
26. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
części nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym
Pniewo – załącznik nr 26
27. UCHWAŁA NR XXX/273/16 - załącznik nr 27
28. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
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części nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym
Pniewo – załącznik nr 28
29. UCHWAŁA NR XXX/274/16 - załącznik nr 29
30. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie upoważnienia
do złożenia wniosku o dofinansowanie i przyjęcia do realizacji określonego w Studium
Wykonalności przedsięwzięcia pn. „Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Gryfinie oraz
terenu Górki Miłości i terenu przy ul. Opolskiej i Kołłątaja” – załącznik nr 30
31. UCHWAŁA NR XXX/275/16 - załącznik nr 31
32. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyjęcia
Rocznego programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2017 –
załącznik nr 32
33. UCHWAŁA NR XXX/276/16 - załącznik nr 33
34. Autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały NR XLV/496/09 Rady
Miejskiej w Gryfinie z dnia 12 listopada 2009 r. – załącznik nr 34
35. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały
NR XLV/496/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 12 listopada 2009 r. – załącznik nr 35
36. UCHWAŁA NR XXX/277/16 stanowi załącznik nr 36
37. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wprowadzenia
„Regulaminu korzystania z placów zabaw znajdujących się na terenie Gminy Gryfino
w miejscowościach określonych w uchwale” – załącznik nr 37
38. UCHWAŁA NR XXX/278/16 - załącznik nr 38
39. Autopoprawki do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia „Regulaminu korzystania
z obiektów sportowo-rekreacyjnych znajdujących się na terenie Gminy Gryfino
w miejscowościach określonych w uchwale” – załącznik nr 39
40. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wprowadzenia
„Regulaminu korzystania z obiektów sportowo-rekreacyjnych znajdujących się na terenie
Gminy Gryfino w miejscowościach określonych w uchwale” – załącznik nr 40
41. UCHWAŁA NR XXX/279/16 - załącznik nr 41
42. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmian budżetu
Gminy Gryfino na 2016 rok – załącznik nr 42
43. UCHWAŁA NR XXX/280/16 - załącznik nr 43
44. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmian budżetu
Gminy Gryfino na 2016 rok – załącznik nr 44
45. UCHWAŁA NR XXX/281/16 - załącznik nr 45
46. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
i z wykonania uchwał Rady - załącznik nr 46
47. Pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Gryfinie dotyczące analizy oświadczeń
majątkowych radnych złożonych w 2016 roku - załącznik nr 47
48. Rezygnacja pana Jarosława Kardasza z funkcji sołtysa sołectwa Stare Brynki - załącznik
nr 48
49. Pismo Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie o ujęcie w planie wydatków
budżetowych na 2016 rok kosztów remontu dachu oraz pomieszczeń w budynku załącznik nr 49.
Protokół sporządziła:
inspektor

Agnieszka Grzegorczyk
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PRZEWODNICZĄCA RADY
Elżbieta Kasprzyk
WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Tomasz Namieciński

*) – wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Jawność wyłączyła Agnieszka Grzegorczyk –
Inspektor w Biurze Obsługi Rady i Burmistrza.
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