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PROTOKÓŁ NR I/18 
z I sesji Rady Miejskiej w Gryfinie 

w dniu 23 listopada 2018 r. 
 
 

Sesja rozpoczęła się o godz. 900 i trwała do godz. 1425. 
 
Listy obecności radnych stanowią załącznik nr 1 i załącznik nr 2. 
 
W posiedzeniu udział wzięli: 
1. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn 
2. Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński 
3. Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Tomasz Miler 
4. Sekretarz Miasta i Gminy Gryfino Ewa Sznajder 
5. Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino Beata Blejsz 
6. Radca prawny Krzysztof Judek 
 
Ad. 1. Otwarcie inauguracyjnej sesji Rady. 
 
Otwarcia obrad dokonała Przewodnicząca Obrad Wanda Hołub. Powitała wszystkich 
zgromadzonych na sesji, poinformowała, że jako radna seniorka poprowadzi sesję 
inauguracyjną do momentu wybory Przewodniczącego Rady, podziękowała za powierzenie 
tej zaszczytnej funkcji i zapewniła, że dołoży wszelkich starań, aby pierwsza sesja 
przebiegała sprawnie i zgodnie z prawem.  
Przewodnicząca Obrad odczytała fragment listu gratulacyjnego Wojewody 
Zachodniopomorskiego Tomasza Hinca – załącznik nr 3. 
Przewodnicząca Obrad stwierdziła kworum, ponieważ według listy obecności na stan rady 
21 osób w posiedzeniu uczestniczyło 21 radnych.  
 
Radni otrzymali postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 7 listopada 
2018 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej rady w celu złożenia ślubowania 
przez radnych oraz burmistrza – załącznik nr 4 oraz Postanowienie Komisarza Wyborczego 
w Szczecinie II z dnia 14 listopada 2018 r. o zmianie postanowienia w sprawie zwołania 
pierwszej sesji nowo wybranej rady w celu złożenia ślubowania przez radnych oraz 
burmistrza – załącznik nr 5. 
 
Radni wraz z postanowieniami otrzymali projekt budżetu Gminy Gryfino na rok 2019 wraz  
z Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Gryfino na lata 2019 – 2025.  
 
Ad. 2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze. 
 
Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej Andrzej Szczepaniak wręczył radnym 
zaświadczenia i w imieniu Gminnej Komisji Wyborczej złożył gratulacje radnym. 
 
Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej Andrzej Szczepaniak – jesteście państwo teraz 
pełnoprawnymi radnymi, chociaż jeszcze jedną rzecz musicie zrobić – złożyć ślubowanie,  
a to za chwilę. Korzystając z okazji bycia tutaj chciałbym podziękować wszystkich członkom 
komisji obwodowych, które ciężko pracowały żebyście wy państwo mogli otrzymać te 
mandaty i oczywiście pan burmistrz, który otrzyma niedługo. Mogę powiedzieć, nawet 
zagwarantować, że wszyscy członkowie komisji obwodowych na terenie gminy Gryfino 
pracowali uczciwie, gdzieś już jakieś szmery są, że znowu nieuczciwe, bo gdzieś tam ktoś 
nie wygrał, pracowali z ogromnym, zaangażowaniem, co skutkowało nieszczęśliwym 
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wypadkiem. Jedna z osób, pani Lilianna Lewandowska w trakcie pracy w komisji w nocy 
zasłabła i kilka dni później zmarła.  
 
Na prośbę przewodniczącego radni powstali i uczcili minutą ciszy pamięć Pani Lilianny 
Lewandowskiej. 
 
Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej Andrzej Szczepaniak – oprócz komisji 
obwodowych w Gryfinie pracowała komisja gminna. Nie ma tutaj co prawda członków 
spoza urzędu, pracowników, ale również chciałbym podziękować wszystkim członkom 
Gminnej Komisji Wyborczej za pracę, za współpracę, za naprawdę ciężką pracę, bo 
niektórzy z nich przepracowali przez półtora miesiąca prawie sto godzin pełniąc tutaj 
prawie codziennie dyżury, często do późnego wieczora, zarywając noce szczególnie w dniu 
wyborów i w dniu po wyborach. Chciałbym również podziękować pracownikom urzędu, 
dzięki którym mieliśmy podkład merytoryczny, wszystkie materiały, często dodatkowe 
informacje, ogromną pomoc i wsparcie. Naprawdę, wierzcie mi, że gdyby nie pewne osoby, 
które już są doświadczone w pracy w wyborach, to nam przynajmniej byłoby dużo ciężej 
pracować. Jeszcze raz serdecznie dziękuję wszystkim pracownikom urzędu, którzy byli 
zaangażowani i służyli wspaniałą pomocą. Życzę wszystkim państwu owocnej pracy, 
gratuluję jeszcze raz wyboru, zdobycia zaufania i życzę realizacji tego coście obiecali 
swoim wyborcom. 
 
Przewodnicząca Obrad Wanda Hołub podziękowała za wręczenie zaświadczeń o wyborze, 
złożyła również gratulacje wszystkim wybranym do Rady Miejskiej i podziękowała 
społeczności gryfińskiej za dokonany wybór. 
 
Ad. 3. Złożenie ślubowania przez radnych. 
 
Przewodnicząca Obrad Wanda Hołub poinformowała jak wygląda moment ślubowania, 
odczytała treść roty, następnie kolejno wyczytani radni powstając składali ślubowanie. 
Wszyscy nowo wybrani radni złożyli ślubowanie. 
 
Przewodnicząca Obrad stwierdziła, że radni, którzy złożyli ślubowanie objęli mandat 
radnego gminy Gryfino na okres kadencji 2018-2023. 
 
Ad. 4. Przyjęcie porządku obrad. 
 
Przewodnicząca Obrad Wanda Hołub - czy ktoś z państwa radnych zgłasza wniosek  
o uzupełnienie porządku obrad? 
Radny Piotr Romanicz – chciałbym zgłosić wniosek o zmianę porządku obrad w sposób 
następujący - po punkcie 5. Wybór przewodniczącego Rady dodać: punkt 6. Wybór 
Wiceprzewodniczących Rady, punkt 7. Wybór Przewodniczących Komisji Rady, punkt 8. 
Zatwierdzenie składów Komisji Rady, punkt 9. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych, 
punkt 10. Wolne wnioski. Aktualny punkt 6. otrzymuje kolejny numer – 11. i  analogicznie 
kolejne punkty. 
Przewodnicząca Obrad Wanda Hołub - czy są inne wnioski? 
 
Innych wniosków nie zgłoszono. 
 
Przewodnicząca Obrad Wanda Hołub - poddaję pod głosowanie wniosek pana Piotra 
Romanicza o zmianę porządku obrad dzisiejszej sesji. Informuję, że głosowanie odbędzie 
się imiennie. Odczytam teraz nazwiska radnych, wyczytany radny głosuje ustnie 
wypowiadając formułę: „za”, „przeciw” lub „wstrzymuję” się. Ja odnotowuję na wykazie 
sposób oddania przez państwa głosu. 
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Radny Marcin Para – ja mam do pani przewodniczącej takie pytanie – na jakiej podstawie 
głosowanie ma odbyć się w formule imiennej? Chciałbym uzyskać uzasadnienie, na jakiej 
podstawie prawnej? 
Przewodnicząca Obrad Wanda Hołub - poproszę pana radcę prawnego o zajęcie 
stanowiska w tej sprawie. 
Radca prawny Krzysztof Judek – wynika to z nowego przepisu ustawy o samorządzie 
gminnym, który nakazuje przeprowadzanie głosowania za pomocą urządzeń rejestrujących, 
który z radnych jak głosował, a w przypadku braku takich urządzeń, czyli braku  
technicznej możliwości przeprowadzania głosowania w ten sposób, należy prowadzić 
głosowanie imienne, za wyjątkiem oczywiście głosowania tajnego. 
Przewodnicząca Obrad Wanda Hołub - czy jest to wystarczające wyjaśnienie? 
 
Przewodnicząca Obrad Wanda Hołub poddała pod głosowanie wniosek radnego Piotra 
Romanicza o zmianę porządku obrad sesji. Poinformowała, że głosowanie odbędzie się 
imiennie. Odczytała kolejno nazwiska radnych. Wyczytani radni głosowali ustnie, 
wypowiadając formułę „za”, „przeciw” lub „wstrzymuję się”. Przewodnicząca obrad 
odnotowała na wykazie sposób oddania głosu i odczytała wyniki głosowania.  
Za zmianą porządku obrad sesji głosowało 12 radnych, przy 9 głosach przeciwnych. Głosów 
wstrzymujących się nie było. 
Przewodnicząca Obrad poinformowała, że wniosek został przyjęty. 
Imienny wykaz głosowań radnych stanowi załącznik nr 6. 
 
Przewodnicząca Obrad Wanda Hołub poddała pod głosowanie przyjęcie porządku obrad 
sesji wraz z zaproponowaną zmianą. Poinformowała, że głosowanie również odbędzie się 
imiennie. Odczytała kolejno nazwiska radnych. Wyczytani radni głosowali ustnie, 
wypowiadając formułę „za”, „przeciw” lub „wstrzymuję się”. Przewodnicząca obrad 
odnotowała na wykazie sposób oddania głosu i odczytała wyniki głosowania. 
Za przyjęciem porządku obrad sesji głosowało 12 radnych, przy 9 głosach przeciwnych. 
Głosów wstrzymujących się nie było. 
Przewodnicząca Obrad poinformowała, że porządek obrad sesji został przyjęty. 
Imienny wykaz głosowań radnych stanowi załącznik nr 7. 
 
Radny Tomasz Namieciński – mam pytanie do pana radcy prawnego. Czy rozszerzenie 
porządku obrad nie powinno być po punkcie 7., po złożeniu ślubowania przez pana 
burmistrza? Po wyczerpaniu, bo my mieliśmy określony porządek obrad? Jest to pierwsza 
sesja inauguracyjna i wydaje mi się, że jest postanowienie komisarza wyborczego i czy my 
nie powinniśmy rozszerzyć porządku obrad po punkcie 7. Złożenie ślubowania przez 
Burmistrza? 
Radca prawny Krzysztof Judek – z żadnego przepisu nie wynika, w którym momencie 
należy uzupełniać lub zmieniać porządek obrad. Przepis jedynie mówi, że zmiana porządku 
obrad następuje absolutną większością składu rady i ten warunek został zachowany.  
 
Ad. 5. Wybór przewodniczącego Rady. 
 
Przewodnicząca Obrad Wanda Hołub - bardzo proszę państwa radnych o zgłoszenie 
kandydatur na Przewodniczącego Rady Miejskiej. 
Radny Andrzej Urbański – chciałbym zgłosić kandydaturę pana Rafała Gugi, lat 42, 
wieloletniego działacza samorządowego, radnego V, VI, VII i obecnej kadencji, który pełnił 
funkcję również wiceprzewodniczącego komisji, był członkiem wielu ciał doraźnych  
w komisjach rady, jest oczywiście pracownikiem samorządowym w Zespole Szkół  
w Gryfinie. Jest nauczycielem dyplomowanym historii i wiedzy o społeczeństwie, 
absolwentem szkół gryfińskich – podstawowej nr 3 w Gryfinie i Liceum Ogólnokształcącego 
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w Gryfinie, ukończył studia na kierunku historia na Wydziale Humanistycznym 
Uniwersytetu Szczecińskiego z tytułem magistra. Jest oczywiście również znanym 
działaczem gryfińskim, animatorem profilaktyki środowiskowej pierwszego stopnia. Jest 
żonaty, ma trójkę córek, działał w różnych organizacjach, jest m.in. wiceprzewodniczącym 
Związku Nauczycielstwa Polskiego, działaczem Stowarzyszenia Jestem i Pomagam, był 
założycielem kilku instytucji gryfińskich, m.in. klubu sportowego Polonia, klubu LZS Odra, 
był również czynnym zawodnikiem klubu KS Energetyk. Poza tym jest działaczem znanym  
z różnych innych przedsięwzięć, jest m.in. honorowym dawcą krwi, choć oczywiście o jego 
tegoroczny wynik wyborczy, jak najbardziej go predysponuje do tej roli. Zgłaszam w  takim 
razie kandydaturę pana Rafała Gugi na Przewodniczącego Rady. 
Przewodnicząca Obrad Wanda Hołub - dziękuję panu bardzo za zgłoszenie kandydatury  
i rekomendację. Czy są jeszcze jakieś inne kandydatury? 
Radny Tomasz Namieciński - chciałbym zgłosić kandydaturę pana Adama Władysława 
Sobczaka. Znam pana Sobczaka tak, jak mieszkańcy gminy Gryfino. Pan Sobczak uważam, 
że posiada odpowiednie doświadczenie życiowe, jest wśród ludzi, jest społecznikiem 
przede wszystkim, rozumie problemy mieszkańców naszej gminy. Uważam, że ta 
kandydatura byłaby idealną kandydaturą na takie podziały, jakie widzę, że mamy w naszej 
Radzie Miejskiej. Bardzo bym prosił pana Adama Władysława Sobczaka, żeby wyraził 
zgodę.  
 
Przewodnicząca Obrad Wanda Hołub zapytała radnego Rafała Gugę, czy wyraża zgodę na 
kandydowanie na przewodniczącego. 
Radny Rafał Guga wyraził zgodę. 
 
Przewodnicząca Obrad Wanda Hołub zapytała radnego Władysława Sobczaka, czy wyraża 
zgodę na kandydowanie na przewodniczącego. 
Radny Władysław Sobczak – jest to niezmierny zaszczyt dla mnie, że ktoś pamiętał o mojej 
osobie, natomiast  ja pochodzę z tego gorszego sortu i ja bardzo dziękuję. Nie skorzystam 
tym razem. 
 
Przewodnicząca Obrad Wanda Hołub - czy są jeszcze jakieś inne kandydatury? 
Innych kandydatur nie zgłoszono. 
 
Radny Marcin Para – ja zgłaszam wniosek o 10 minut przerwy. 
 
Przewodnicząca Obrad Wanda Hołub ogłosiła 10-minutową przerwę w obradach. 
Po przerwie Przewodnicząca obrad ogłosiła przystąpienie do wyboru Komisji Skrutacyjnej. 
 
Przewodnicząca Obrad Wanda Hołub - zgodnie ze Statutem Gminy Gryfino komisja 
skrutacyjna powinna liczyć nie mniej niż trzech członków. Bardzo proszę państwa radnych 
o zgłaszanie kandydatur do komisji skrutacyjnej. 
 
Radny Andrzej Urbański zgłosił kandydaturę radnej Magdaleny Pieczyńskiej. 
Radna Magdalena Pieczyńska wyraziła zgodę. 
 
Radny Piotr Romanicz zgłosił kandydaturę radnego Romana Polańskiego. 
Radny Roman Polański wyraził zgodę. 
 
Radny Andrzej Urbański zgłosił kandydaturę radnego Macieja Puzika. 
Radny Maciej Puzik wyraził zgodę. 
 
Radny Marcin Para – my jako Klub Radnych Gryfińskiej Inicjatywy samorządowej, który się 
ukonstytuuje w momencie, kiedy zostanie powołany pan przewodniczący doszliśmy do 



 5

wniosku, że nie będziemy stali na drodze temu rodzącemu się małżeństwu Prawa  
i Sprawiedliwości i Platformy Obywatelskiej. W końcu ludzie w Polsce czekają od 2005 roku 
kiedy w końcu się ten POPiS zawiąże. Nie udało się panu Kaczyńskiemu, nie udało się panu 
Schetynie, panu Tuskowi, ale okazało się, że w Gryfinie jednak lewica spod znaku 
Platformy i prawica spod znaku PiSu potrafi się dogadać. Proszę państwa, jesteśmy 
wszyscy świadkami wiekopomnej chwili. My jako klub radnych nie będziemy brali udziału 
w głosowaniu – ani udziału w głosowaniu komisji skrutacyjnej ani udziału w głosowaniu 
przewodniczącego. Mam nadzieję, że inne gminy w Polsce, bo chyba jesteśmy drugą gminą 
w Polsce, w której taka koalicja się zawiązuje, będą brały przykład z tego, co się dzieje  
w Gryfinie. Państwo pamiętajcie tą datę, to jest być może bardzo ważna historyczna data. 
Być może w Polsce w końcu przestaną być obywatele drugiej kategorii, jak to powiedział 
Władysław Sobczak, a wszyscy będziemy żyli nie w Polsce A i w Polsce B, a w jednej 
wspólnej Polsce. Cieszymy się  z tego bardzo. Jak powiedział jeden z kandydatów na 
burmistrza z ramienia tych dwóch partii - najbardziej realne musi być działanie bez 
podziałów politycznych, czy światopoglądowych na rzecz samorządowej gminy. My się 
bardzo cieszymy z tego. Mamy nadzieję, że te dwa ugrupowania przyłączą się do tych 
zmian w Gryfinie, które dzieją się od 2014 roku. Ja jestem szalenie uradowany tym 
porozumieniem i tym związkiem tych dwóch partii. 
Radny Marek Sanecki – mam cudowną żonę Monikę, ślubowałem jej miłość, wierność  
i uczciwość małżeńską i że jej nie opuszczę aż do śmierci i wszędzie to powtarzam i nie 
zamierzam żyć w żadnym innym związku, w kohabitacji ani w jakiś związkach 
wieloosobowych, także to porównanie kolego wydaje mi się niewłaściwe i wydaje mi się, że 
powinniśmy przejść do meritum sprawy, a nie wygłaszać takie tyrady. 
Radny Zenon Trzepacz – jak się tak chwalimy wszyscy, to ja chcę powiedzieć, że ja też mam 
cudowną żonę Barbarę, mam cudownych dwoje dzieci i odnoszę wrażenie, że jestem chyba 
na sesji w San Escobar, tak mi się wydaje. Resztę można sobie z historii przypomnieć, 
poczytać, jak ktoś nie wie co to jest. To jest takie państwo, którego nie ma. 
Przewodnicząca Obrad Wanda Hołub - chciałam zapytać pana radcę prawnego, czy  
w takim przypadku przechodzimy do głosowania z przyjęciem wymienionego składu 
komisji, czy wracamy… 
Radca prawny Krzysztof Judek – trzeba przejść do głosowania nad składem komisji. Każdy 
radny ma prawo nie brać udziału w głosowaniu i wówczas stosownym oświadczeniem lub 
brakiem działania daje temu wyraz. 
 
Przewodnicząca Obrad Wanda Hołub poddała pod głosowanie przyjęcie zaproponowanego 
składu komisji skrutacyjnej. Poinformowała, że głosowanie również odbędzie się imiennie. 
Odczytała kolejno nazwiska radnych. Wyczytani radni głosowali ustnie, wypowiadając 
formułę „za”, „przeciw” lub „wstrzymuję się”. Część radnych oświadczyła, że nie bierze 
udziału w głosowaniu. 
Przewodnicząca obrad odnotowała na wykazie sposób oddania głosu i odczytała wyniki 
głosowania. 
Za przyjęciem składu komisji skrutacyjnej głosowało 12 radnych. Głosów przeciwnych  
i wstrzymujących się nie było. 9 radnych nie wzięło udziału w głosowaniu. 
Przewodnicząca Obrad poinformowała, że skład komisji został przyjęty. 
Imienny wykaz głosowań radnych stanowi załącznik nr 8. 
 
Przewodnicząca ogłosiła 10-minutową przerwę w obradach na ukonstytuowanie się komisji 
skrutacyjnej i określenie sposobu głosowania. 
Po przerwie Przewodnicząca Obrad wznowiła obrady. 
 
Komisja skrutacyjna przedstawiła radnym wzór kart do głosowania oraz sposobu 
głosowania na Przewodniczącego Rady. 
Wzór karty stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
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Radna Magdalena Pieczyńska - jako przewodnicząca komisji skrutacyjnej w wyborach na 
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gryfinie uprzejmie informuję jak będzie wyglądać karta 
do głosowania na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gryfinie. Na karcie będzie możliwość 
zaznaczenia głosu „za”, „przeciw”, „wstrzymującego się” w wyborach Przewodniczącego 
Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 23 listopada 2018 r. Głosując stawia się jeden znak „X” we 
właściwej kratce. Postawienie znaku „X” w dwóch lub trzech kratkach albo niepostawienie 
znaku „X” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu. Czy są jakieś pytania? 
 
Pytań nie zgłoszono. 
 
Radna Magdalena Pieczyńska - urna jest pusta, przechodzimy do głosowania, zapraszam 
państwa radnych do mównicy i po kolei będę wyczytywać osoby do głosowania. 
 
Komisja skrutacyjna wydawała kolejno wyczytywanym radnym karty do głosowania, radni 
oddawali głosy przy mównicy, następnie podchodzili do urny i wrzucali swoje głosy. 
Dziewięciu radnych nie brało udziału w głosowaniu tajnym. 
 
Radny Zenon Trzepacz - nie biorę udziału w głosowaniu, ponieważ mam wątpliwości co do 
tajności głosowania, jest przekaz przez internet, więc mam wątpliwości, czy właściwe 
miejsce jest przygotowane do głosowania tajnego i zastanowię, się, czy nie podjąć innych 
kroków w tej sprawie. 
 
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Obrad Wanda Hołub ogłosiła  
przerwę w obradach na zliczenie głosów. 
 
Radna Magdalena Pieczyńska - komisja skrutacyjna zakończyła swoje prace, zliczono 
liczbę oddanych głosów na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu  
23 listopada br. Zanim przejdę do odczytania protokołu z głosowania udzielę informacji 
panu radnemu Zenonowi Trzepaczowi odnośnie wątpliwości, które się pojawiły. 
Skonsultowaliśmy zagadnienie i pojawiającą się wątpliwość zgłoszoną przez pana z Biurem 
Rady i z informatykiem obsługującym posiedzenie rady. Nie ma możliwości manipulowania 
obrazem z przebiegu sesji, nie jest widoczna czynność głosowania i składania 
odpowiedniego głosu, gwoli wyjaśnienia. 
 
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej radna Magdalena Pieczyńska odczytała protokół  
z przeprowadzonego głosowania tajnego w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Gryfinie na sesji w dniu 23 listopada 2018 r. 
Na podstawie protokołu Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej stwierdziła, że 
Przewodniczącym Rady wybrano radnego Rafała Gugę. 
Karty z głosowania wraz z Protokołem Komisji Skrutacyjnej zostały przekazane do Biura 
Obsługi Rady. 
Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 10. 
Karty z przeprowadzonego głosowania stanowią załącznik nr  11. 
 
Przewodnicząca Obrad Wanda Hołub odczytała treść uchwały w sprawie wyboru 
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gryfinie. 
UCHWAŁA NR I/1/18 stanowi załącznik nr 12. 
 
Przewodnicząca Obrad Wanda Hołub pogratulowała radnemu Rafałowi Gudze wyboru na 
Przewodniczącego Rady Miejskiej i przekazała mu prowadzenie obrad. 
 
Przewodniczący Rady Rafał Guga – szanowni państwo, bardzo chciałbym podziękować za 
ten wybór, za zaufanie, za wszystkie głosy, także te krytyczne. Szanowni państwo, ze 
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wszystkich sił postaram się, żeby być reprezentantem całej rady i wszystkich radnych Rady 
Miejskiej. Dziękuję serdecznie jeszcze raz. 
Radny Marcin Para – gratuluję panu przewodniczącemu wyboru w imieniu całego klubu 
Gryfińskiej Inicjatywy Samorządowej i chciałbym złożyć na pana ręce dokument, w którym 
jest regulamin klubu radnych oraz podpisy radnych Gryfińskiej Inicjatywy Samorządowej. 
 
Zgłoszenie o powstaniu oraz regulamin Klubu Radnych „Gryfińska Inicjatywa 
Samorządowa” stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
 
Radny Andrzej Urbański – chciałbym oficjalnie zgłosić powołanie Klubu Radnych „Koalicja 
Obywatelska” i na ręce pana Przewodniczącego decyzję w tej sprawie. 
 
Zgłoszenie o utworzeniu Klubu Radnych „Koalicja Obywatelska” stanowi załącznik nr 14 do 
protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Rafał Guga - zakomunikuję, że otrzymałem w tej chwili dwa 
dokumenty powołujące do życia dwa kluby radnych Rady Miejskiej w Gryfinie – Klub 
Radnych „Gryfińska Inicjatywa Samorządowa” i Klub Radnych „Koalicja Obywatelska”. 
Radny Piotr Romanicz – w punkcie „Wolne wnioski” też złożę informację o powołaniu 
klubu Prawo i Sprawiedliwość.  
 
Ad. 6. Wybór Wiceprzewodniczących Rady. 
 
Przewodniczący Rady Rafał Guga poprosił o zgłaszanie kandydatur. 
Radna Wanda Hołub zgłosiła kandydatury na wiceprzewodniczących Rady – radnego Piotra 
Romanicza i radnego Roberta Jonasika.  
 
Radny Tomasz Namieciński – ja nie zgłaszam nikogo, natomiast chciałbym się zapytać, bo 
czytając ostatnio doniesienia prasowe i czytając wywiad z panią Wandą między innymi, 
gdzie pani tam określone poglądy wygłaszała dotyczące demokracji i tego, że powinniśmy, 
jeżeli mówimy o wyborach demokratycznych to widać, że to nie są w tym momencie 
wybory demokratyczne, bo jako ugrupowanie burmistrza zdobyliśmy co najmniej 1/3 
głosów w gminie Gryfino i jak to się ma do pani wywiadu i tego co pani powiedziała 
publicznie w „Gazecie Gryfińskiej”? 
Przewodniczący Rady Rafał Guga - panie radny, ja chciałbym tylko przypomnieć, że 
jesteśmy w punkcie Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej i oczekuję w tej chwili na 
zgłoszenia kandydatów. Rozumiem, że pan radny nie zgłasza w tej chwili kandydatury, bo 
to by był właśnie wyraz demokracji, gdyby zgłosić kandydaturę, żeby można było ją 
poddać pod głosowanie. Czy są jeszcze jakieś kandydatury? 
 
Innych kandydatur nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady Rafał Guga zapytał, czy radny Piotr Romanicz wyraża zgodę. 
Radny Piotr Romanicz wyraził zgodę. 
Przewodniczący Rady Rafał Guga zapytał, czy radny Robert Jonasik wyraża zgodę. 
Radny Robert Jonasik wyraził zgodę. 
 
Przewodniczący Rady Rafał Guga - musimy wybrać komisję skrutacyjną do spraw 
przeprowadzenia wyborów. Czy jest taki wniosek? Oczekuję zgłoszenia takiego wniosku. 
Radna Małgorzata Wisińska - panie przewodniczący, ja proponuję, żeby już raz wybrana 
komisja skrutacyjna po prostu przeprowadziła wszystkie głosowania. 
Przewodniczący Rady Rafał Guga - przyjmuję taki wniosek. Czy są jakieś inne głosy? 
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Innych wniosków nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady Rafał Guga – zapytam pana radcy prawnego, czy może taki wniosek 
być? Możemy go przegłosować? 
Radca prawny Krzysztof Judek – wniosek może być, tylko trzeba go przegłosować. 
 
Przewodniczący Rady Rafał Guga zapytał członków Komisji Skrutacyjnej czy wyrażają zgodę 
na pracę w komisji. 
Radna Magdalena Pieczyńska wyraziła zgodę. 
Radny Maciej Puzik wyraził zgodę. 
Radny Roman Polański wyraził zgodę. 
 
Przewodniczący Rady Rafał Guga – przegłosujmy ten wniosek, który został złożony przez 
radną Małgorzatę Wisińską. Czy możemy głosować panie radco już systemem, czy musimy 
imiennie?  
Radca prawny Krzysztof Judek – nie, bo jeszcze dwóch brakuje przy stole.  
 
Przewodniczący Rady Rafał Guga poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
zaproponowanego składu komisji skrutacyjnej. Poinformował, że głosowanie również 
odbędzie się imiennie. Odczytał kolejno nazwiska radnych. Wyczytani radni głosowali 
ustnie, wypowiadając formułę „za”, „przeciw” lub „wstrzymuję się”. Część radnych 
oświadczyła, że nie bierze udziału w głosowaniu. Przewodniczący Rady odnotowywał na 
wykazie sposób oddania głosu. 
Radny Zenon Trzepacz – głosuję przeciw, znaczy nie będę brał udziału w głosowaniu, 
dlatego, że ten wniosek, który państwo przygotowaliście nie dał szansy nam na to, żeby 
wystawić kogoś z naszego ugrupowania do komisji skrutacyjnej. 
Przewodniczący Rady Rafał Guga – zanim ogłoszę wyniki wyborów odpowiem panu 
radnemu Zenonowi Trzepaczowi, że absolutnie była taka szansa. Pytałem przed przyjęciem 
wniosku, czy ktoś z państwa chce jeszcze zabrać głos. Nie było innych głosów, dlatego 
przystąpiliśmy do głosowania. 
Radny Zenon Trzepacz - … (wypowiedź nieczytelna – nieudzielona do mikrofonu) 
Przewodniczący Rady Rafał Guga – to dlatego zapytałem. W ramach dobrego obyczaju 
zapytałem, czy są jeszcze jakieś głosy, nie było innych głosów, nie mogliśmy więc… 
Radny Tomasz Namieciński - … (wypowiedź nieczytelna – nieudzielona do mikrofonu) 
Przewodniczący Rady Rafał Guga – też takie wrażenie dzisiaj odnoszę panie radny. 
 
Przewodniczący Rady odczytał wyniki głosowania. 
Za przyjęciem wniosku o przyjęcie składu komisji skrutacyjnej głosowało 12 radnych, przy  
1 głosie wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było. 8 radnych nie wzięło udziału  
w głosowaniu. 
Imienny wykaz głosowań radnych stanowi załącznik nr 15. 
 
Przewodniczący Rady ogłosił 5-minutową przerwę w obradach. 
Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady. 
 
Komisja skrutacyjna przedstawiła radnym wzór kart do głosowania oraz sposobu 
głosowania na Przewodniczącego Rady. 
Wzór karty stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
 
Radna Magdalena Pieczyńska - przechodzimy do głosowania na wybór 
Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 23 listopada 2018 roku. Karta do 
głosowania w kształcie: karta do głosowania w wyborach wiceprzewodniczących rady 
Miejskiej w Gryfinie w dniu 23 listopada 2018 roku. Radny Robert Jonasik – kandydat na 
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wiceprzewodniczącego. Można oddać głos „za”, „przeciw”, „wstrzymujący się”. Radny Piotr 
Romanicz – kandydat na wiceprzewodniczącego, można oddać głos „za”, „przeciw”, 
„wstrzymujący się”. Informacja odnośnie sposobu głosowania: Głosując stawia się jeden 
znak „X” we właściwej kratce pod nazwiskiem danego kandydata. Postawienie znaku „X” w 
trzech lub więcej kratkach albo niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce powoduje 
nieważność głosu. Czy są pytania odnośnie karty do głosowania i sposobu głosowania 
tajnego? 
 
Pytań nie zgłoszono. 
 
Radna Magdalena Pieczyńska - urna jest pusta, zapraszam wobec tego radnych do 
głosowania. 
 
Komisja skrutacyjna wydawała kolejno wyczytywanym radnym karty do głosowania, radni 
oddawali głosy przy mównicy, następnie podchodzili do urny i wrzucali swoje głosy. Ośmiu 
radnych nie brało udziału w głosowaniu tajnym. 
 
Przewodniczący Rady ogłosił 5-minutową przerwę w obradach. 
Po przerwie przewodniczący wznowił obrady i poprosił komisję skrutacyjną  
o przedstawienie radnym  wyników z głosowania na wiceprzewodniczących Rady. 
 
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej radna Magdalena Pieczyńska odczytała protokół  
z przeprowadzonego głosowania tajnego w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady 
Miejskiej w Gryfinie na sesji w dniu 23 listopada 2018 r. 
Na podstawie protokołu Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej stwierdziła, że na 
wiceprzewodniczących Rady wybrano następujących radnych: Roberta Jonasika i Piotra 
Romanicza. 
Karty z przeprowadzonego głosowania wraz z Protokołem Komisji Skrutacyjnej zostały 
przekazane do Biura Obsługi Rady. 
Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 17. 
Karty z przeprowadzonego głosowania stanowią załącznik nr 18. 
 
Radny Marcin Para – gratuluję panom wiceprzewodniczącym wyboru w imieniu Klubu 
Radnych Gryfińskiej Inicjatywy Samorządowej. 
 
Przewodniczący Rady Rafał Guga odczytał treść uchwały w sprawie wyboru 
Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Gryfinie. 
UCHWAŁA NR I/2/18 stanowi załącznik nr 19. 
 
Radny Andrzej Urbański - ja również w imieniu Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej 
chciałbym pogratulować panom wiceprzewodniczącym wyboru na ich stanowiska. 
 
Nowo wybrani wiceprzewodniczący rady zasiedli za stołem prezydialnym. 
 
Przewodniczący Rady ogłosił 15-minutową przerwę w obradach. 
Po przerwie przystąpiono do realizacji kolejnych punktów porządku obrad. 
 
Ad. 7. Wybór Przewodniczących Komisji Rady. 
 
Przewodniczący Rady Rafał Guga - przypominam, że zgodnie ze Statutem Gminy radny 
może być przewodniczącym lub zastępcą przewodniczącego tylko jednej komisji stałej. 
Radny, z wyłączeniem przewodniczącego rady zobowiązany jest  być członkiem co najmniej 
jednej stałej komisji. Przypominam, że zgodnie ze Statutem Gminy w skład Komisji 
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Rewizyjnej wchodzi siedmiu radnych, w tym przedstawiciele wszystkich klubów,  
z wyjątkiem radnych będących w Prezydium Rady. Zgodnie z postanowieniami statutu 
radni mogą tworzyć w Radzie kluby, a władze klubów zgłaszają pisemnie 
Przewodniczącemu Rady fakt jego utworzenia i jego skład osobowy, co dzisiaj też 
dwukrotnie miało miejsce. 
 
Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej. 
 
Radna Magdalena Pieczyńska – na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wskazuję 
kandydaturę pana radnego Andrzeja Urbańskiego. Wniosek swój motywuję tym, iż radny 
Urbański ma wieloletnie doświadczenie jako pracownik samorządowy. W chwili obecnej od 
wielu lat pracuje jako Audytor Wewnętrzny w Starostwie Powiatowym w Gryfinie, więc 
wiedzę dotyczącą funkcjonowania samorządu, jak i ustaw związanych z realizacją zadań 
samorządu ma dobrze zaznajomioną. Ponadto liczba oddanych głosów w tegorocznych 
wyborach samorządowych jest wyrazem wysokiego zaufania, jakim pan Andrzej Urbański 
został obdarzony przez mieszkańców miasta i gminy Gryfino.  
Przewodniczący Rady Rafał Guga - czy są jeszcze jakieś zgłoszenia, prośby o głos? Ja może 
powtórzę, żeby nie było później zarzutów o brak demokracji - czy są jeszcze jakieś osoby 
chętne zabrać głos? Nie widzę. W takim bądź wypadku głosujemy panie mecenasie już 
teraz normalnie, systemem. 
Radca prawny Krzysztof Judek - tak, teraz już można. 
 
Przewodniczący Rady zapytał radnego Andrzeja Urbańskiego, czy wyraża zgodę na 
kandydowanie na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 
Radny Andrzej Urbański wyraził zgodę. 
 
Przewodniczący Rady Rafał Guga odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru 
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gryfinie wraz z wpisanym 
nazwiskiem radnego Andrzeja Urbańskiego. 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 21 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 13 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
12 radnych, przy 1 głosie przeciwnym. Głosów wstrzymujących się nie było. 
Przewodniczący odczytał wyniki głosowania i pogratulował Andrzejowi Urbańskiemu 
wyboru na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 20. 
UCHWAŁA NR I/3/18 stanowi załącznik nr 21. 
 
Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Komisji 
Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego. 
 
Radny Marcin Para – ja chciałbym zabrać głos, gdyż chwilowo była tutaj awaria systemu. 
Chciałem pogratulować w imieniu radnych Gryfińskiej Inicjatywy Samorządowej panu 
Andrzejowi Urbańskiemu wyboru na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Gratulujemy. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Piotr Romanicz zgłosił kandydaturę radnej Wandy Hołub na 
Przewodniczącą Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego. 
 
Innych kandydatur nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady zapytał radną Wandę Hołub, czy wyraża zgodę na kandydowanie. 
Radna Wanda Hołub wyraziła zgodę. 
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Przewodniczący Rady Rafał Guga odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru 
Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego Rady 
Miejskiej w Gryfinie wraz z wpisanym nazwiskiem radnej Wandy Hołub. 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 21 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 13 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
11 radnych, przy 2 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było. 
Przewodniczący Rady odczytał wyniki głosowania, jeszcze raz odczytał uchwałę  
i pogratulował przewodniczącej. 
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 22. 
UCHWAŁA NR I/4/18 stanowi załącznik nr 23. 
 
Radny Marcin Para – ja również w imieniu swoim i radnych Gryfińskiej Inicjatywy 
Samorządowej przyłączam się do gratulacji Gratulujemy Pani Wandzie objęcia Komisji 
Spraw Społecznych. Gratulujemy. 
 
Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Komisji 
Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska. 
 
Radny Jerzy Piasecki zgłosił kandydaturę Macieja Puzika na przewodniczącego komisji. 
 
Przewodniczący zapytał, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos. Nikt z radnych nie zgłosił 
się. 
 
Przewodniczący Rady zapytał, czy radny Maciej Puzik wyraża zgodę na kandydowanie. 
Radny Maciej Puzik wyraził zgodę. 
 
Przewodniczący Rady Rafał Guga odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru 
Przewodniczącego Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji 
i Ochrony Środowiska rady Miejskiej w Gryfinie wraz z wpisanym nazwiskiem radnego 
Macieja Puzika. 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 21 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 13 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
12 radnych, przy 1 głosie przeciwnym. Głosów wstrzymujących się nie było. 
Przewodniczący Rady odczytał wyniki głosowania i pogratulował wyboru 
przewodniczącemu. 
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 24. 
UCHWAŁA NR I/5/18 stanowi załącznik nr 25. 
 
Radny Marcin Para – chciałem w imieniu swoim i radnych Gryfińskiej Inicjatywy 
Samorządowej pogratulować panu Maciejowi Puzikowi. Macieju, gratuluję objęcia Komisji 
Planowania Przestrzennego. 
 
Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Komisji 
Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej. 
 
Radna Jolanta Witowska - zgłaszam radnego Marka Saneckiego na Przewodniczącego 
Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej. Pan Marek Sanecki to 
doświadczony samorządowiec, radny dwóch kadencji Rady Miejskiej w Gryfinie, nauczyciel 
i działacz sportowy.  
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Przewodniczący zapytał, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos. Nikt z radnych nie zgłosił 
się. 
 
Przewodniczący Rady zapytał, czy radny Marek Sanecki wyraża zgodę na kandydowanie. 
Radny Marek Sanecki wyraził zgodę. 
 
Przewodniczący Rady Rafał Guga odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru 
Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej Rady 
Miejskiej w Gryfinie wraz z wpisanym nazwiskiem radnego Marka Saneckiego. 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 21 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 13 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
12 radnych, przy 1 głosie przeciwnym. Głosów wstrzymujących się nie było. 
Przewodniczący Rady odczytał wyniki głosowania i pogratulował przewodniczącemu 
Markowi Saneckiemu. 
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 26. 
UCHWAŁA NR I/6/18 stanowi załącznik nr 27. 
 
Radny Marcin Para – w imieniu Klubu Radnych Gryfińskiej Inicjatywy Samorządowej 
gratuluję panu Markowi Saneckiemu funkcji Przewodniczącego Komisji Budżetu. 
Gratulujemy. 
 
Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Komisji 
Skarg, Wniosków i Petycji. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Piotr Romanicz zgłosił kandydaturę radnego Romana 
Polańskiego. 
 
Przewodniczący zapytał, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos. Nikt z radnych nie zgłosił 
się. 
 
Przewodniczący Rady zapytał, czy radny Roman Polański wyraża zgodę na kandydowanie. 
Radny Roman Polański wyraził zgodę na kandydowanie. 
 
Przewodniczący Rady Rafał Guga odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru 
Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Gryfinie wraz  
z wpisanym nazwiskiem radnego Romana Polańskiego. 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 21 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 13 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
13 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
Przewodniczący Rady odczytał wyniki głosowania i pogratulował przewodniczącemu 
Romanowi Polańskiemu. 
 
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 28. 
UCHWAŁA NR I/7/18 stanowi załącznik nr 29. 
 
Radny Marcin Para – gratuluję w imieniu swoim i radnych Gryfińskiej Inicjatywy 
Samorządowej panu Romanowi Polańskiemu funkcji Przewodniczącego Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji. Gratulujemy. 
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Ad. 8. Zatwierdzenie składów Komisji Rady. 
 
Przewodniczący Rady Rafał Guga - musimy osobno przegłosować i przyjąć Komisję 
Rewizyjną. Proszę o zgłaszania kandydatur do składu osobowego Komisji Rewizyjnej. 
Radny Marcin Para – z uwagi na fakt, że stało się tak, jak się stało, więc myślę, że jeżeli 
ktoś miał jakieś wątpliwości do czego, po co została zawiązana koalicja Platformy z PiSem 
to po wyborze przewodniczących komisji te jego wątpliwości zostały rozwiane. Są pewne 
obyczaje i pewne konwenanse w polityce, czy w samorządzie. Wybory, z tego co pamiętam 
do Rady Miejskiej wygrała Gryfińska Inicjatywa Samorządowa, a stało się tak, jak się stało, 
że nie ma swojego przedstawiciela ani w prezydium, ani jako przewodniczący komisji.  
W związku z tym skoro państwo chcecie rządzić, zamierzacie rządzić, to ja składam wniosek 
aby każdy radny z Klubu GiS, czyli:  radny Tomasz Namieciński, radna Elżbieta Kasprzyk, 
radny Marcin Pazik, radny Zbigniew Kozakiewicz, radny Zenon Trzepacz, radny Piotr 
Zwoliński, radny Roland Adamiak i ja w swojej skromnej osobie, czyli Marcin Para 
zgłaszamy swój akces do Komisji Rewizyjnej. Będziemy chcieli państwa po prostu 
kontrolować. 
Przewodniczący Rady Rafał Guga – ja tylko chciałbym nadmienić, że Komisja Rewizyjna 
jest od kontrolowania wszystkich organów gminy, natomiast tutaj chciałbym odpowiedzieć 
panie radny, że trudno by ktoś was mógł wybrać do prezydium, czy też do przedstawicieli 
wszystkich komisji, żebyście mieli swoją reprezentację, skoro nawet nie zgłaszaliście 
kandydatur. Nie można wybierać w ciemno. Ja bym tylko poprosił panie radny, żeby pan 
powtórzył nazwiska osób, które pan zgłaszał do Komisji Rewizyjnej. 
Radny Marcin Para – wydaje mi się, że pan przewodniczący ma skład. 
Przewodniczący Rady Rafał Guga – nie mam właśnie, dlatego bym prosił.  
Radny Marcin Para – z całą przyjemnością: pan radny Tomasz Namieciński. Pytać od razu, 
czy wyraża zgodę? 
Przewodniczący Rady Rafał Guga – nie. Ja będę pytał. 
Radny Marcin Para – o właśnie, tak myślałem, według szarży. Pani radna Elżbieta Kasprzyk, 
radny Marcin Pazik, radny Zbigniew Kozakiewicz, radny Piotr Zwoliński, radny Zenon 
Trzepacz, radny Roland Adamiak i radny Marcin Para. 
Radny Andrzej Urbański – chciałbym zgłosić dwie kandydatury: pani  Małgorzaty Wisińskiej 
i pani Magdaleny Pieczyńskiej. 
Wiceprzewodniczący Rady Piotr Romanicz - zgłaszam dwie kandydatury: pana Romana 
Polańskiego i pana Roberta Jonasika. 
 
Radny Tomasz Namieciński, radna Elżbieta Kasprzyk, radny Marcin Pazik, radny Zbigniew 
Kozakiewicz, radny Piotr Zwoliński, radny Zenon Trzepacz, radny Roland Adamiak, radny 
Marcin Para, radna Małgorzata Wisińska, radna Magdalena Pieczyńska, radny Roman 
Polański  wyrazili zgodę na kandydowanie. 
 
Przewodniczący Rady Rafał Guga – czy pan radny Robert Jonasik wyraża zgodę? Ja mam 
pytanie panie mecenasie. W sytuacji, kiedy pan Robert Jonasik jest Wiceprzewodniczącym 
Rady Miejskiej, czy może? Nie może być członkiem. Czy ktoś jeszcze chciałby w tym 
momencie zabrać głos? Nie widzę. 
Radny Marcin Para – chciałbym prosić o 10 minut przerwy. 
 
Przewodniczący Rady ogłosił 10-minutową przerwę w obradach. 
Po przerwie przewodniczący wznowił obrady. 
 
Radny Piotr Romanicz – chciałbym zapytać panie mecenasie, czy w związku z tym, że 
zgłoszona kandydatura pana Roberta Jonasika nie może być rozpatrzona, czy możemy 
jeszcze w tym momencie alternatywnie zgłosić jeszcze jedną propozycję? 
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Radny Roland Adamiak – panie przewodniczący, zgłaszam uwagę formalną w związku  
z zabraniem głosu przez pana przewodniczącego Romanicza. Jeżeli pamięć mnie nie myli 
pan przewodniczący pytał już w tej kwestii przed przerwą, zadał pytanie, czy chciałby ktoś 
jeszcze zabrać głos. Nikt się nie zgłosił. W związku z tym osoba będąca członkiem klubu GiS 
– pan przewodniczący Para poprosił o przerwę. W związku z tym należy interpretować to  
w ten sposób, że lista kandydatów została zamknięta. 
Radca prawny Krzysztof Judek – potwierdzam. Lista kandydatów została zamknięta. 
Przewodniczący Rady Rafał Guga – szanowni państwo, przed nami w tej chwili trudny 
wybór ze względów technicznych. Mamy zgłoszoną dużą ilość kandydatów, a tylko sześć 
miejsc pozostałych w Komisji Rewizyjnej. Sześć, ponieważ przewodniczący jest już wybrany. 
Mamy jedenastu kandydatów. W przerwie porozmawiałem z panem mecenasem  
i proponujemy taki sposób wyboru – głosujemy nad każdą kandydaturą. Sześć osób, które 
zdobędą najwyższą ilość głosów zostaną członkami Komisji Rewizyjnej. Czy ktoś ma uwagi, 
zastrzeżenia do takiego sposobu głosowania? 
Radny Zenon Trzepacz - można powtórzyć? 
Przewodniczący Rady Rafał Guga – głosujemy nad każdą osobą osobno i te osoby, które 
zdobędą najwyższą ilość głosów, sześć osób wchodzi w skład Komisji Rewizyjnej. 
Radny Tomasz Namieciński – jeżeli tak się zdarzy, że któreś osoby będą miały taką samą 
ilość głosów, co wtedy? 
Radca prawny Krzysztof Judek – wtedy trzeba powtórzyć głosowanie, jeżeli to będzie 
akurat miejsce premiowane. 
Przewodniczący Rady Rafał Guga – głosowanie tylko z tymi osobami, gdzie był remis. Czy 
wszystko jasne? Możemy przystępować do głosowania? Będę odczytywał według kolejności 
zgłoszeń 
Radna Małgorzata Wisińska - czy nie można zrobić głosowania tajnego? 
Przewodniczący Rady Rafał Guga – taki wniosek nie padł. 
Radca prawny Krzysztof Judek – tajne nie może być. W samorządzie tylko tam, gdzie 
ustawa wyraźnie nakazuje tajne głosowanie tam może być przeprowadzone. Nie ma 
fakultatywnego. 
Radny Tomasz Namieciński – natomiast panie mecenasie, tak panie przewodniczący, jeżeli 
na przewodniczących komisji były głosowania jawne, to ja nie rozumiem dlaczego mamy 
teraz robić jakieś głosowanie tajne. Tak chyba nie może być, przecież przed chwilą 
państwo przegłosowaliście przewodniczących komisji w głosowaniu jawnym, a teraz 
mówimy o głosowaniu tajnym. 
Przewodniczący Rady Rafał Guga – nie może i nie będzie, usłyszeliśmy dlaczego. Jeżeli 
nawet byłaby taka możliwość, to byłby zgłoszony wniosek, byłby przegłosowany, także 
szanowni państwo proszę naprawdę o spokój, nie denerwować się. Wszystko będzie 
zgodnie z procedurami. Przystępujemy do głosowania według kolejności zgłoszeń, każdą 
kandydaturę głosujemy i przechodzimy do następnej. 
 
Przewodniczący Rady Rafał Guga poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Tomasza 
Namiecińskiego do składu osobowego Komisji Rewizyjnej. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 21 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Przewodniczący Rady odczytał wyniki głosowania. 
Za kandydaturą głosowało 19 radnych, przy 2 głosach wstrzymujących się. Głosów 
przeciwnych nie było. 
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 30. 
 
Przewodniczący Rady Rafał Guga poddał pod głosowanie kandydaturę radnej Elżbiety 
Kasprzyk do składu osobowego Komisji Rewizyjnej. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 21 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Przewodniczący Rady odczytał wyniki głosowania. 
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Za kandydaturą głosowało 10 radnych, przy 6 głosach przeciwnych i 5 głosach 
wstrzymujących się.  
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 31. 
 
Przewodniczący Rady Rafał Guga poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Marcina 
Pazika do składu osobowego Komisji Rewizyjnej. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 21 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Przewodniczący Rady odczytał wyniki głosowania. 
Za kandydaturą głosowało 11 radnych, przy 4 głosach przeciwnych i 6 głosach 
wstrzymujących się.  
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 32. 
 
Przewodniczący Rady Rafał Guga poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Zbigniewa 
Kozakiewicza do składu osobowego Komisji Rewizyjnej. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 21 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Przewodniczący Rady odczytał wyniki głosowania. 
Za kandydaturą głosowało 18 radnych, przy 3 głosach wstrzymujących się. Głosów 
przeciwnych nie było. 
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 33. 
 
Przewodniczący Rady Rafał Guga poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Piotra 
Zwolińskiego do składu osobowego Komisji Rewizyjnej. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 21 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Przewodniczący Rady odczytał wyniki głosowania. 
Za kandydaturą głosowało 8 radnych, przy 8 głosach przeciwnych i 5 głosach 
wstrzymujących się.  
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 34. 
 
Przewodniczący Rady Rafał Guga poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Zenona 
Trzepacza do składu osobowego Komisji Rewizyjnej. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 21 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Przewodniczący Rady odczytał wyniki głosowania. 
Za kandydaturą głosowało 11 radnych, przy 3 głosach przeciwnych i 6 głosach 
wstrzymujących się.  
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 35. 
 
Przewodniczący Rady Rafał Guga poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Rolanda 
Adamiaka do składu osobowego Komisji Rewizyjnej. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 21 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Przewodniczący Rady odczytał wyniki głosowania. 
Za kandydaturą głosowało 17 radnych, przy 1 głosie przeciwnym i 3 głosach 
wstrzymujących się.  
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 36. 
 
Przewodniczący Rady Rafał Guga poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Marcina 
Pary do składu osobowego Komisji Rewizyjnej. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 21 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Przewodniczący Rady odczytał wyniki głosowania. 
Za kandydaturą głosowało 11 radnych, przy 5 głosach przeciwnych i 5 głosach 
wstrzymujących się.  
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 37. 
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Przewodniczący Rady Rafał Guga poddał pod głosowanie kandydaturę radnej Małgorzaty 
Wisińskiej do składu osobowego Komisji Rewizyjnej. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 21 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 13 radnych. Przewodniczący Rady odczytał wyniki głosowania. 
Za kandydaturą głosowało 13 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.  
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 38. 
 
Przewodniczący Rady Rafał Guga poddał pod głosowanie kandydaturę radnej Magdaleny 
Pieczyńskiej do składu osobowego Komisji Rewizyjnej. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 21 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 13 radnych. Przewodniczący Rady odczytał wyniki głosowania. 
Za kandydaturą głosowało 11 radnych, przy 2 głosach przeciwnych. Głosów wstrzymujących 
się nie było.  
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 39. 
 
Przewodniczący Rady Rafał Guga poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Romana 
Polańskiego do składu osobowego Komisji Rewizyjnej. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 21 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 13 radnych. Przewodniczący Rady odczytał wyniki głosowania. 
Za kandydaturą głosowało 13 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.  
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 40. 
 
Przewodniczący odczytał, którzy radni otrzymali największą ilość głosów „za”: 
- Radny Tomasz Namieciński – 19, 
- Radny Zbigniew Kozakiewicz – 18, 
- Radny Roland Adamiak – 17, 
- Radna Małgorzata Wisińska – 13, 
- Radny Roman Polański – 13. 
 
Przewodniczący odczytał, którzy radni otrzymali taką samą ilość - 11 głosów „za”: 
- Radny Marcin Pazik, 
- Radny Zenon Trzepacz, 
- Radny Marcin Para, 
- Radna Magdalena Pieczyńska.  
 
Radny Zenon Trzepacz – ja chciałbym zrezygnować z dalszego ubiegania się o funkcję 
członka Komisji Rewizyjnej, także muszę poczekać jeszcze, może następne marzenie się 
spełni. 
Przewodniczący Rady Rafał Guga - teraz musimy zagłosować między tymi kandydaturami, 
które zdobyły tę samą ilość  głosów, żeby wyłonić jedną kandydaturę. 
Radca prawny Krzysztof Judek - ile zostało do obsadzenia? Jedno czy dwa? 
Przewodniczący Rady Rafał Guga - jedno miejsce i trzy osoby o równej ilości głosów. 
Głosujemy pomiędzy tymi trzema osobami: pan radny Marcin Pazik, pan radny Marcin Para 
i pani radna Magdalena Pieczyńska.   
  
Przewodniczący Rady Rafał Guga ponownie poddał pod głosowanie kandydaturę radnego 
Marcina Pazika do składu osobowego Komisji Rewizyjnej. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 21 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 20 radnych. Przewodniczący Rady odczytał wyniki głosowania. 
Za kandydaturą głosowało 9 radnych, przy 7 głosach przeciwnych i 4 głosach 
wstrzymujących się.  
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 41. 
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Przewodniczący Rady Rafał Guga ponownie poddał pod głosowanie kandydaturę radnego 
Marcina Pary do składu osobowego Komisji Rewizyjnej. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 21 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Przewodniczący Rady odczytał wyniki głosowania. 
Za kandydaturą głosowało 10 radnych, przy 9 głosach przeciwnych i 2 głosach 
wstrzymujących się.  
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 42. 
 
Przewodniczący Rady Rafał Guga ponownie poddał pod głosowanie kandydaturę radnej 
Magdaleny Pieczyńskiej do składu osobowego Komisji Rewizyjnej. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 21 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 13 radnych. Przewodniczący Rady odczytał wyniki głosowania. 
Za kandydaturą głosowało 11 radnych, przy 2 głosach przeciwnych. Głosów wstrzymujących 
się nie było.  
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 43. 
 
Przewodniczący Rady Rafał Guga odczytał uchwałę w sprawie powołania składu 
osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gryfinie wraz z wpisanymi nazwiskami 
powołanych radnych: Tomasza Namiecińskiego, Zbigniewa Kozakiewicza, Rolanda 
Adamiaka, Małgorzaty Wisińskiej, Magdaleny Pieczyńskiej, Romana Polańskiego. 
UCHWAŁA NR I/8/18 stanowi załącznik nr 44. 
 
Przewodniczący Rady Rafał Guga - przed nami wybór składów osobowych komisji. Panie 
mecenasie, czy jest możliwość, ponieważ tutaj już nie musimy wybierać, zgłaszać, tylko na 
końcu przyjmujemy już skład komisji, wszystkich, czy można to załatwić w taki sposób, że 
radni  po prostu wpiszą się do komisji, w których chcą pracować? 
Radca prawny Krzysztof Judek - mogą się wpisać i potem można en bloc ich wybrać, jeżeli 
nie będzie konkurencji. 
Przewodniczący Rady Rafał Guga - czy radni Rady Miejskiej zgadzają się na taki 
scenariusz? Jeżeli nie, to czekam na głosy przeciwne. Nie ma głosów przeciwnych, to 
proponuję, żebyśmy wpisali się do pozostałych komisji, poza Komisją Rewizyjną, która 
została wybrana. Mam przygotowane listy. Szanowni państwo, jeżeli pozwolicie, to listy 
puścimy, mogą się państwo zadeklarować. Są porobione imiennie, każda osoba może 
wpisać się tam do proponowanej komisji, później to zbierzemy i przegłosujemy skład.  
 
Listy zgłoszeń do składów osobowych komisji rady stanowią załącznik nr 45 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady ogłosił 15-minutową przerwę w obradach. 
Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady. 
 
Przewodniczący Rady Rafał Guga - szanowni państwo, zebraliśmy wasze głosy, które 
wpisaliście na listach, ja panie mecenasie rozumiem, że jeżeli radny wpisał się na liście, to 
już wyraził zgodę, chyba, że zaistnieje taka sytuacja, że ktoś z radnych będzie wyczytany 
nie w tej komisji, do której się zgłosił, proszę o zgłoszenie tego faktu, ewentualnie jeżeli 
gdzieś nie będzie wpisany radny, który się zgłosił, też bym prosił. 
 
Przewodniczący Rady Rafał Guga odczytał uchwałę w sprawie powołania składu 
osobowego Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej  
w Gryfinie wraz z nazwiskami zgłoszonych radnych: Małgorzaty Wisińskiej, Piotra 
Zwolińskiego, Elżbiety Kasprzyk, Jerzego Piaseckiego, Zenona Trzepacza i Jolanty 
Witowskiej. 
Przewodniczący zapytał, czy zostały wyczytane wszystkie zgłoszone osoby. Głosów 
przeciwnych nie było. 
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Przewodniczący Rady Rafał Guga poddał pod głosowanie ww. uchwałę. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 21 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 13 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
13 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
Przewodniczący odczytał wyniki głosowania. 
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 46. 
UCHWAŁA NR I/9/18 stanowi załącznik nr 47. 
 
Przewodniczący Rady Rafał Guga odczytał uchwałę w sprawie powołania składu 
osobowego Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji  
i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Gryfinie wraz z nazwiskami zgłoszonych radnych: 
Jolanty Witowskiej, Jerzego Piaseckiego, Zbigniewa Kozakiewicza, Piotra Romanicza, 
Władysława Sobczaka i Roberta Jonasika. 
Przewodniczący zapytał, czy ktoś ma uwagi i zastrzeżenia. Uwag nie zgłoszono. 
Przewodniczący Rady Rafał Guga poddał pod głosowanie ww. uchwałę. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 21 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 13 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
13 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
Przewodniczący odczytał wyniki głosowania i stwierdził, że uchwała została podjęta. 
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 48. 
UCHWAŁA NR I/10/18 stanowi załącznik nr 49. 
 
Przewodniczący Rady Rafał Guga odczytał uchwałę w sprawie powołania składu 
osobowego Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej Rady 
Miejskiej w Gryfinie wraz z nazwiskami zgłoszonych radnych: Andrzeja Urbańskiego, 
Władysława Sobczaka, Roberta Jonasik, Marcina Pary, Macieja Puzika, Tomasza 
Namiecińskiego i Magdaleny Pieczyńskiej.  
Radny Marcin Para poprosił o odczytanie jeszcze raz składu komisji i zgłosił, że w składzie 
komisji nie ma radnego Marcina Pazika.  
Przewodniczący Rady Rafał Guga ponownie odczytał uchwałę w sprawie powołania składu 
osobowego Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej Rady 
Miejskiej w Gryfinie wraz z nazwiskami zgłoszonych radnych: Andrzeja Urbańskiego, 
Władysława Sobczaka, Roberta Jonasik, Marcina Pary, Marcina Pazika, Tomasza 
Namiecińskiego i Magdaleny Pieczyńskiej.  
Przewodniczący Rady zapytał, czy są jakieś uwagi. 
Radny Tomasz Namieciński poinformował, że do składu komisji zgłaszana była również 
radna Elżbieta Kasprzyk. 
Przewodniczący Rady Rafał Guga ponownie odczytał uchwałę w sprawie powołania składu 
osobowego Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej Rady 
Miejskiej w Gryfinie wraz z nazwiskami zgłoszonych radnych: Andrzeja Urbańskiego, 
Władysława Sobczaka, Roberta Jonasik, Marcina Pary, Marcina Pazika, Tomasza 
Namiecińskiego, Magdaleny Pieczyńskiej i Elżbiety Kasprzyk. 
Przewodniczący Rady zapytał, czy są jakieś uwagi. Uwag nie zgłoszono. 
Przewodniczący Rady Rafał Guga poddał pod głosowanie ww. uchwałę. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 21 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 13 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
13 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
Przewodniczący odczytał wyniki głosowania i stwierdził, że uchwała została podjęta. 
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 50. 
UCHWAŁA NR I/11/18 stanowi załącznik nr 51. 
 
Przewodniczący Rady Rafał Guga odczytał uchwałę w sprawie powołania składu 
osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Gryfinie wraz z nazwiskami 
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zgłoszonych radnych: Marcina Pary, Macieja Puzika, Elżbiety Kasprzyk, Zenona Trzepacza, 
Macieja Puzika, Marka Saneckiego, Piotra Zwolińskiego i Wandy Hołub. 
Przewodniczący Rady zapytał, czy są jakieś uwagi. Radny Marcin Para zgłosił, że w składzie 
komisji brakuje radnego Marcina Pazika. 
Przewodniczący Rady Rafał Guga ponownie odczytał uchwałę w sprawie powołania składu 
osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Gryfinie wraz z nazwiskami 
zgłoszonych radnych: Marcina Pary, Macieja Puzika, Elżbiety Kasprzyk, Zenona Trzepacza, 
Marcina Pazika, Marka Saneckiego, Piotra Zwolińskiego i Wandy Hołub. 
Przewodniczący Rady Rafał Guga poddał pod głosowanie ww. uchwałę. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 21 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 13 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
13 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
Przewodniczący odczytał wyniki głosowania i stwierdził, że uchwała została podjęta. 
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 52. 
UCHWAŁA NR I/12/18 stanowi załącznik nr 53. 
 
Ad. 9. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.  
 
Przewodniczącemu Rady Miejskiej pisemne interpelacje złożyli następujący radni: Piotr 
Romanicz – załącznik nr 54 oraz Robert Jonasik – załącznik nr 55. 
 
Ad. 10. Wolne wnioski. 
 
Radny Tomasz Namieciński – w dniu dzisiejszym mieliśmy tutaj przykład lekcji demokracji, 
natomiast wydaje mi się i mam takie przemyślenia, że tutaj chyba nie chodziło  
o demokrację tylko o podzielenie stanowisk w Radzie Miejskiej, bo tak to odbieram. 
Szkoda drodzy państwo, że ta nasza egzotyczna koalicja nie uszanowała woli mieszkańców, 
czyli 6 tys. ludzi, którzy głosowali na pana burmistrza i 4 tys. ludzi, którzy głosowali na 
radnych Gryfińskiej Inicjatywy Samorządowej. Padły tutaj też takie głosy od pani 
Magdaleny Pieczyńskiej bodajże, że zgłaszała jednego z kandydatów ze względu, że 
otrzymał określoną ilość głosów. Szanowni państwo, wybory się skończyły już miesiąc 
temu. Każdy z nas w Radzie Miejskiej jest równy i każdy z nas w Radzie Miejskiej ma tylko  
i wyłącznie jeden głos i proszę pamiętać na przyszłość o tym. Ja życzę tej koalicji, która 
powstała, że weźmie pełną odpowiedzialność za nasza gminę. My pamiętamy sytuację 
sprzed czterech lat, pamiętamy sytuacje sprzed ośmiu lat i pamiętamy jak ta gmina jeszcze 
cztery lata temu wyglądała i w jakiej była kondycji finansowej, prawda? Pamiętamy to. 
Mało tego, siedzą tutaj osoby, które w poprzednich rządach brały m.in. udział i próbowały 
zadłużać tą gminę, także bierzecie państwo, żeby była jasność, pełną odpowiedzialność za 
tą gminę. Teraz mówiłem też o swoich poglądach. Ze swojej strony chciałbym podziękować 
panu Władysławowi Sobczakowi. Dziękuję panie Władysławie za honorowe w dniu 
dzisiejszym zachowanie się na sesji. Bardzo panu za to dziękuję. To jest postawa godna 
naśladowania dla dobra gminy i dla dobra naszej ojczyzny. 
Radny Zenon Trzepacz – ja mam zaszczyt już siódmy raz uczestniczyć w inauguracji Rady 
Miejskiej. W 1990 roku miałem ten zaszczyt jako w nowym samorządzie po raz pierwszy  
i obserwowałem dzisiejsze wydarzenia, bo tak to określam, z pewnym smutkiem. Ja 
rozumiem, że jak się wygrywa wybory, że trudno się porozumieć na początku, ale są 
również inne możliwości, inne drogi, którymi można do tego porozumienia pójść. Nie 
trzeba i nie należy wszystkiego zawłaszczać od razu, bo nadmierny apetyt może się odbić 
czkawką, proszę państwa. Ja was ostrzegam przed tym, że was ten samozachwyt, że wam 
się to tak dobrze udało poukładać możecie być zaskoczeni tym, że może was spotkać 
rozczarowanie, bo to nie jest takie proste. Praca w samorządzie to jest przede wszystkim 
odpowiedzialność, nie zapatrzenie się w jakieś zasady politycznej grupy, bo to do niczego 
nie doprowadzi. Słuchajcie, przerabiałem to przez dwadzieścia kilka lat. Ja tutaj nie 
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widziałem troski o samorząd, o mieszkańców, zero, tylko dla was najważniejsze było kto, 
co złapie. I bierzcie to, bierzcie. Ja byłem przewodniczącym rady, członkiem zarządu 
miasta, budowałem ten samorząd. Pokazaliście najlepiej jak jesteście pazerni na wszystko 
przy głosowaniu nawet nad członkami Komisji Rewizyjnej, bo mogliście się zachować 
inaczej, a wy pokazaliście prawdziwe oblicze. Tam nawet wycinaliście ludzi z klubu, który 
chciał chociaż mieć tych czterech członków Komisji Rewizyjnej, ale wy do tego nie 
dorośliście. Wy nie dojrzeliście politycznie. Wam się wydaje, ale wy jesteście dopiero  
w zerówce albo nie obrażam zerówkowiczów, jesteście w tej grupie najmłodszych  
w przedszkolu, czy w żłobku. Ja jestem zdegustowany tym, że tak zaczynamy ósmą 
kadencję samorządu w takim klimacie i w takich okolicznościach – braku szacunku dla 
tych, którzy pracowali przez tyle lat dla dobra tej gminy, a przede wszystkim mieszkańców. 
To co powiedział pan radny Tomasz Namieciński – zignorowaliście zupełnie mandat jaki 
dostaliśmy, pan burmistrz dostał od 6 tysięcy mieszkańców, a my od 4 tysięcy. W ogóle nas 
nie zauważyliście. Ta ślepota polityczna wam zupełnie zatkała oczy i pogubiliście się w tym 
wszystkim totalnie. Wy nie wiecie o co chodzi w samorządzie. Nie mówię do tych starych 
samorządowców, którzy tutaj są, bo oni może trochę bardziej rozumieją to wszystko, ale 
wątpię, czy do końca to rozumieją tak, jak powinni ludzie, którzy dostali społeczny mandat 
zaufania. 
Przewodniczący Rady Rafał Guga - dziękuje panie radny, ja może tylko ze swojej strony 
powiem, że prosiłbym o powstrzymywanie się od takich „wycieczek”, czy epitetów pod 
tytułem, że ktoś jest na poziomie zerówki, żebyśmy nie wprowadzali nerwowej atmosfery. 
Ja wcale nie wpadam w żaden samozachwyt, ja jestem wręcz bardzo smutny, że dzisiaj klub 
GIS-u postanowił nie zgłaszać kandydatów, nie uczestniczyć. Sadzę, że absolutnie to 
wszystko mogłoby normalnie wyglądać, natomiast trudno, jak ktoś się najpierw nie 
zgłasza, później mieć pretensje, że nie zostaje wybrany. 
Wiceprzewodniczący Rady Piotr Romanicz – chciałbym na ręce przewodniczącego złożyć 
informację o zawiązaniu się klubu radnych Prawa i Sprawiedliwość (załącznik nr 56 do 
protokołu) Przy okazji sprostuję pana radnego – nie ma żadnej koalicji chyba, że pan wie  
o czymś, o czym my sami nie wiemy. Być może to gdzieś tam pan…  
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński - wszyscy widzą poza panem 
(wypowiedź nieudzielona do mikrofonu). 
Wiceprzewodniczący Rady Piotr Romanicz – adresowałem to do pana radnego, nie do 
pana burmistrza dlatego też jeszcze raz mówię – zawiązał się klub radnych Prawo  
i Sprawiedliwość i niezależnie z której strony będą dobre rozwiązania dla miasta i gminy 
Gryfino będziemy je wspierać i niezależnie z której strony będą złe, będziemy je piętnować 
i to jest prosta zależność, a na głosowanie demokratyczne w radzie nie ma się co obrażać  
i nie ma co udawać, że nas nie ma  w czasie głosowania, bo wyrażenie nawet sprzeciwu 
albo tego, że „wstrzymuję się” od głosu też jest wyrazem jakiejś odwagi politycznej. 
Udawanie, że nas nie ma w głosowaniu to jest dziecinada. 
Przewodniczący Rady Rafał Guga - ja apeluję panie burmistrzu do wszystkich, żebyśmy 
zachowywali pełną kulturę na sali. Nie jesteśmy tutaj po to, żeby sobie do oczu broń Boże 
skakać, tylko właśnie reprezentować mieszkańców szanowni państwo i wiem, jestem o tym 
przekonany, że będziecie, będziemy wszyscy o tym pamiętać. 
Radny Marek Sanecki - wszystkim gratuluje wyboru na radnych, panu burmistrzowi wyboru 
na burmistrza. Pan burmistrz wygrał w pierwszej turze i to trzeba szanować oczywiście, ale 
trzeba szanować również wybory demokratyczne i rozumieć samorząd. Proszę zwrócić 
uwagę, że w poprzedniej kadencji burmistrz miał większość i społeczeństwo opowiedziało 
się za tym, żeby jednak zaleźć pewnego rodzaju równowagę. Skutkiem tej równowagi są 
dzisiejsze głosy. Proszę zwrócić uwagę, że każdy może zagłosować „za”, „przeciw”, 
wstrzymać się. Państwo jeżeli nie głosujecie to robicie źle. Pamiętajcie, że mamy 
współpracować. Do jednej z gazet burmistrz zaraz po wyborach apelował o to, żeby radni 
pracowali ponad podziałami. Ja myślę, że ja się ku temu przychylam i wszyscy chcą się ku 
temu przychylić, ale państwo dzisiaj nie chcieliście działać ponad podziałami. Ja przez 
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wiele lat z burmistrzem Sawarynem współpracowałem, przez dwie kadencje byłem radnym 
rady miasta, przez dwie kadencje nie byłem. Teraz startowałem z koalicji obywatelskiej, 
dalej deklaruję współpracę dla dobra samorządu z tym, że proszę zwrócić uwagę, że to 
dobro różnie może być rozumiane. Tak pół żartem, pół serio można powiedzieć, że 
jednemu podoba się córka, drugiemu podoba się teściowa, ale przypomnę jeszcze, że 
wszyscy pamiętamy jakie były historie i nie chciałbym nikogo dzisiaj pouczać, ale wybory, 
które były dokonywane w historii przez różne osoby dla wielu ówczesnych radnych  
z całego społeczeństwa były niezrozumiałe. Niektórzy radni mieli takie przydomki 
„obrotowych” i źle jest, że dzisiaj ci, którzy nie zawsze zachowywali się zgodnie  
z rozsądkiem, z interesem gminy chcą pouczać radnych na pierwszej kadencji. Ja myślę, że 
będziemy pracować dla dobra samorządu, dla dobra społeczeństwa, ale też proszę zwrócić 
uwagę, że my jesteśmy władzą uchwałodawczą, władze wykonawczą sprawuje burmistrz. 
Kiedyś Henryk Piłat powiedział tutaj prawie oficjalnie, że „wy możecie sobie głosować jak 
chcecie, ja i tak zrobię jak będę chciał”. To była znana wypowiedź. Dzisiaj burmistrz i tak 
ma władzę. My przecież nie będziemy robili burmistrzowi pod górę. Wszystkie dobre 
projekty, rozsądne na pewno będą przegłosowywane pozytywnie. Nie będzie czegoś 
takiego, że będziemy robili „nie, bo nie”. Oczywiście ja nie wypowiadam się za klub, bo nie 
zostałem do tego upoważniony, wypowiadam się za siebie, ale myślę, że tak będzie. Także 
proszę o spokój, harmonię i myślę, że wszystko będzie okay. 
Radny Tomasz Namieciński – odpowiem panu Markowi Saneckiemu – panie Marku Sanecki, 
tak prawdą jest, że swego czasu śp. pan burmistrz Piłat powiedział, że „róbcie co chcecie,  
a ja zrobię po swojemu”, tylko nie wiem, czy pan pamięta i pan kojarzy to, a pan powinien 
pamiętać, bo był pan radnym, że omal to się nie skończyło katastrofą dla naszej gminy. Po 
drugie, mówił pan o wyborach. Tak, tylko nie wiem, czy pan zauważył, ale w ostatnim 
czasie zmieniła się ordynacja wyborcza i nie mamy już JOW-ów tylko mamy wybory 
większościowe. Mam taką prośbę też do pana przewodniczącego Rafał Gugi, bo pamiętam 
jak jeszcze niedawno tutaj pouczał panią przewodniczącą w pewnych kwestiach, a pan robi 
od samego początku od dzisiejszej sesji to samo. 
Przewodniczący Rady Rafał Guga - dziękuje panie radny, można by powiedzieć, że dla 
mnie byłby zaszczyt uczyć się od pani przewodniczącej Elżbiety Kasprzyk. 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński – gratuluję wszystkim objęcia 
mandatów radych Rady Miejskiej w Gryfinie. To dla debiutantów zwłaszcza bardzo ważna 
chwila, bardzo ważny moment. Sam kiedyś debiutowałem w Radzie Miejskiej w Gryfinie. 
Wszystkim gratuluję objętych funkcji, zaszczytnych, ważnych, potrzebnych. Muszę jednak 
wyrazić swój pogląd jako mieszkaniec, bo pomimo tego, że jestem zastępcą burmistrza, to 
jestem także mieszkańcem gminy Gryfino i śledzę życie publiczne naszego miasta i naszej 
gminy od wielu lat i byłem na wielu zaprzysiężeniach, widziałem różne układy polityczne, 
także czysto polityczne, które nigdy nie zlekceważyły i nie pozwoliły sobie na zmianę 
porządku obrad w zakresie ślubowania burmistrza. Państwo to dzisiaj zrobiliście  
i pokazaliście jak nie powinno się funkcjonować w ciałach, które ze sobą koegzystują. Nie 
mam oczywiście pretensji o to, że porządek obrad był zmieniony, bo mógł być zmieniony  
i nie ma w tym nic złego, natomiast kultura polityczna wymaga i mówię to jako 
mieszkaniec gminy, miałem także przyjemność odbierać ślubowanie od jednego  
z burmistrzów w przeszłości i nigdy nie przyszło mi do głowy, mimo, że byłem radnym 
opozycyjnym, żeby to święte prawo burmistrzowi w jakikolwiek sposób odebrać lub je 
naruszyć. Tego wymaga pewien poziom współpracy pomiędzy organami i myślę, mam 
nadzieję, że to tylko brak przemyślenia i brak rozwagi nad tą zmianą porządku obrad 
spowodował, że jedno z najważniejszych wydarzeń dla gminy, czyli złożenie ślubowań 
wysokiej rady i pana burmistrza zostało potraktowane tak niesymetrycznie. Wypada mi się 
także przyłączyć do tych wszystkich życzeń, które tutaj są przez wysoką radę składane jako 
mieszkaniec gminy Gryfino także pracujący w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie będę 
osobiście oceniał, bo mam do tego także prawo i życzyłbym sobie, żeby w tej kadencji, ale 
także w przyszłych kadencjach pewna kultura polityczna, która od roku 1990 się 
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wytworzyła, nie była w żaden sposób przez pryzmat żadnych rozstrzygnięć wyborczych 
łamana. Tak nie było i za burmistrza Długoborskiego za burmistrza Henryka Piłata i za 
burmistrza Andrzeja Urbańskiego. Tak też nie było w pierwszej kadencji burmistrza 
Sawaryna. To co się dzisiaj stało jest dla mnie jako mieszkańca gminy Gryfino kuriozalne  
i mam nadzieję, że jest tylko wypadkiem przy pracy. 
Radny Władysław Sobczak – jestem tutaj po raz pierwszy i smutno mi jest. Po prostu jest 
mi smutno. Po pierwsze, trochę się dziwię kolegom z Inicjatywy Samorządowej, że nie brali 
udziału w naszych głosowaniach. Nie chcieli może, coś im przeszkadzało, ale to nie jest tu 
najważniejsze. Najważniejsze jest też postępowanie tutaj mojej strony. Ja w Prawie  
i Sprawiedliwości jestem szesnaście lat. Nigdy nie ubiegałem się o żadne zaszczyty, ich nie 
miałem, a wręcz przeciwnie, nieraz byłem ścigany za to. Jak patrzę na tą stronę koalicji, to 
od razu przypomina mi się ich generał, który powiedział, że jak szarańcza spadniemy  
i spadłem tu za ten stół, tu siedzę. To jest właśnie ta jedna z tych szarańczy może, a może 
przyszedł czas, żebyśmy zaczęli poprawiać, bo to co najważniejsze to siedzi tam – to są ci 
nasi wyborcy, którzy oczekują czegoś od nas. Nie oczekują chyba od nas tych kłótni, tych 
przetargów o miejsce w radzie, bo to nie jest tu najważniejsze, bo te miejsce powinni 
zajmować ci, którzy czują się dobrze, którzy czują się na siłach, natomiast my tutaj 
jesteśmy od tego, żeby służyć. To jest nasza służba. Ja to zawsze tak odbierałem, ja 
wierzyłem i wierzę w Polskę i wierzę w nas, że my jednak postaramy się poskładać, bo jak 
mówił mój śp. ojciec, miał takie dwa powiedzenia, jedno, że „bez Boga ani do proga”,  
a druga, że „pokorne cielę dwie matki ssie”. Życzę sobie i nam tu wszystkim, abyśmy się 
troszeczkę opamiętali. 
Radny Andrzej Urbański -  wsłuchując się w te wszystkie głosy, które dzisiaj padły na sesji, 
które poszły w przestrzeń publiczną, chciałbym powiedzieć, że nie jesteśmy tutaj w radzie 
po to, żeby się wzajemnie pouczać. Jesteśmy po to, żeby reprezentować wolę mieszkańców. 
Ja w imieniu klubu radnych Koalicji Obywatelskiej deklaruję państwu, że my po to 
jesteśmy, po to, żeby realizować wolę mieszkańców, po to, żeby służyć mieszkańcom. 
Natomiast to jak się kształtują takie, czy inne składy personalne, czy inne to wszystko 
zależy od nas samych i myślę, że w dalszym działaniu powinniśmy się bardziej na tym 
skupić co jest ważniejsze, czy najważniejsze dla mieszkańców, a co jest ważne dla każdego 
z nas. Takich opcji po prostu nie ma, że my tu walczymy o jakiekolwiek stołki. Nie. Po 
prostu taki stworzył się dzisiaj układ, który zaowocował takim, a nie innym rezultatem. 
Państwo się możecie śmiać, natomiast od nas nikt do końca nie był pewny, jak to się 
wszystko rozstrzygnie. Natomiast moja deklaracja dotycząca współpracy z wszystkimi 
radnymi, wszystkimi klubami, również z panami burmistrzami i z całym urzędem jest dla 
dobra mieszkańców. 
Radny Marcin Para – chciałbym się zwrócić do przewodniczącego Piotra Romanicza. Muszę 
to powiedzieć, panie kolego, pan jest pierwszą kadencję radnym, więc tak w mojej ocenie 
trochę nie przystoi zwracanie uwagi radnym, którzy są tu kilka kadencji w jaki sposób mają 
głosować, bo myślę, że oni to doskonale wiedzą. Natomiast stało się tak, jak się stało  
i jakich pięknych słów byście nie użyli, jak byście tego nie próbowali przedstawić, fakty są 
takie, a nie inne. Są pewne konwenanse, my nie chcieliśmy wam przeszkadzać, bo się ze 
sobą w sumie dobrze bawiliście. Było w porządku obrad ślubowanie pana burmistrza. Nie 
dochowaliście pewnych konwenansów i standardów i to jest wasz problem, nie nasz  
i wszystko w temacie. 
  
Ad. 11. Wręczenie zaświadczenia o wyborze Burmistrza. 
 
Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej Andrzeja 
Szczepaniaka o wręczenie zaświadczenia o wyborze dla burmistrza. 
 
Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej Andrzej Szczepaniak – zostałem zmuszony do 
powiedzenia tego, co w tej chwili powiem. Jestem zniesmaczony, czuję się bardzo głupio, 
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że przez całą sesję dumni jak paw radni wybrani, zaprzysiężeni ze ślubowaniem, patrzyli 
sobie z łaski – a siedzi tam jakiś ten pan, może mu na końcu damy to zaświadczenie, żeby 
został burmistrzem. Przepraszam bardzo, jestem Przewodniczącym Gminnej Komisji  
i komisarz wojewódzki zadecydował jaki ma być porządek obrad. Mogliście go sobie 
zmieniać, ale po tych punktach, które komisarz wojewódzki nakazał, bo taka jest 
procedura. Zachowaliście się naprawdę, nie wiem, brakuje mi słów, a nie chciałbym 
przesadzić w wypowiedzi. Jest mi naprawdę bardzo przykro. Ja się czuję źle, a jak się czuje 
pan burmistrz, to wy się tak nie czujecie, bo już jesteście wielkimi radnymi. 
 
Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej Andrzej Szczepaniak wręczył zaświadczenie  
o wyborze dla burmistrza.  
 
Życzenia oraz gratulacje złożyli burmistrzowi Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej, 
przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy oraz radni Rady Miejskiej w Gryfinie. 
 
Ad. 12. Złożenie ślubowania przez Burmistrza. 
 
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn złożył ślubowanie o następującej 
treści: „Obejmując urząd Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, uroczyście ślubuję, że 
dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra 
publicznego i pomyślności mieszkańców miasta i gminy. Tak mi dopomóż Bóg." 
 
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn – jest dla mnie wyjątkowym 
zaszczytem, że po czterech latach mojej pracy w urzędzie mieszkańcy gminy Gryfino 
powierzyli mi mandat na kolejną kadencję. Pierwszy raz stało się w wyborach 
samorządowych w gminie Gryfino, że burmistrz uzyskał mandat w pierwszej turze 
wyborów. Jest to dla mnie niezmiernie wysoki zaszczyt, który motywuje do pracy. 
Chciałbym, zauważyć, że mieszkańcy Gryfina udzielając mi swojego poparcia, dając  
6 tysięcy głosów, 2 tysiące głosów nie przeznaczyli na mój komitet wyborczy, tylko 
przeznaczyli na głosowanie na komitety polityczne, czyli ocenili pracę burmistrza jako 
dobrą, a jednocześnie wyrazili wolę i przedstawili swoje poglądy, aby udzielić poparcia 
kandydatom partii politycznych i koalicji wyborczych. Za to dziękuje i ten wybór bardzo 
doceniam. Programy wyborcze burmistrza Sawaryna, jak przeglądałem programy moich 
kontrkandydatów, poza jednym, który obiecywał bardzo dużo, ale w sposób niemożliwy do 
zrealizowania, są zbieżne i tożsame. Liczę na to, że w Radzie Miejskiej w Gryfinie będziemy 
rozmawiać o programach, o realizacji takich zamiarów które wyrwą gminę Gryfino spod  
pozostawionego nam kryzysu finansowego i zapaści inwestycyjnej. Ja zgadzam się z panem 
Andrzejem Urbańskim, którego bardzo szanuję. Wolałbym nie używać słowa, że w Gryfinie 
powstał w Radzie Miejskiej układ tylko, że doszło do pełnej współpracy Koalicji 
Obywatelskiej i części klubu Prawa i Sprawiedliwości. Chciałem państwu powiedzieć, że 
będę pracował z tym samym zespołem, bo to ten zespół – moi dwaj zastępcy, pani 
skarbnik, pani sekretarz, wszyscy pracownicy gminy, jednostek gminnych zapracowali na 
mój wybór. Mam tego świadomość i państwu za tę ciężką pracę dziękuję. Niestety 
głosowanie klubu Gryfińskiej Inicjatywy Samorządowej nie wynika z jakiejś obstrukcji,  
a wynika z bardzo przemyślanego działania. Burmistrz Mieczysław Sawaryn jako człowiek 
konsekwentny nigdy nie zgodzi się na to, aby szefowie powiatowi partii politycznych 
narzucali mu wybory kto ma być wiceburmistrzem w Radzie Miejskiej, bo w taki sposób 
pracować się nie da. Te propozycje w dniu wczorajszym odrzuciłem i jest tak, jak pan 
Andrzej Urbański powiedział nie wiedzieliśmy do końca co się wydarzy. Z tego co wiem to 
pełnomocnik powiatowy jednej z partii politycznych był dzisiaj rano i oznajmił radnym  
PiS-u, aby głosowali w sposób uzgodniony z klubem Koalicji Obywatelskiej. Wobec tego 
zarzucanie radnym Gryfińskiej Inicjatywy Samorządowej, że skorzystali z procedur 
demokratycznych i znając to porozumienie, które zapadło, o tym porozumieniu mówiło się 
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do kilku tygodni, skorzystali ze swojego prawa i nie brali udziału w głosowaniu, ale byli 
obecni na sesji, złożyli każdej osobie wybranej na funkcję w gminie gratulacje i uszanowali 
demokratyczne wybory. Szanowni państwo, pierwszy raz w historii gminy Gryfino zdarzyło 
się też tak, że interpelacje i wolne wnioski zostały złożone przez radnych przed 
zaprzysiężeniem burmistrza. Jest to smutny fakt, biorę go pod uwagę, na nikogo się nie 
obrażam, ale jest to wynik tego układu, jak mówił Andrzej Urbański, czy tego 
porozumienia, które zapadło. Tak się państwo umówiliście, ja to przyjmuję i wiem, że będę 
z wami współpracował i wiem, że wielu z was to są osoby, które mają mandat zaufania i że 
praca Rady Miejskiej w Gryfinie, to nie będą przysłowiowe interpelacje o kałuży na ulicy 
krajowej czy o lampę na ulicy powiatowej, bo każdy z radnych będzie te kwestie mógł 
załatwiać osobiście, a będziemy rozmawiać o różnego rodzaju sytuacjach, które wzniosą 
Gryfino na wyższy poziom niż do tej pory i będą służyć mieszkańcom gminy Gryfino. Nie 
możemy szanowni państwo zapomnieć o tym, że dla nas, radnych gminy Gryfino 
najważniejsi są mieszkańcy tej gminy, ale na pierwszym miejscu powinna być zawsze 
Polska, nasza Ojczyzna. Pamiętajmy o tym, nie zapominajmy o tym. Polska. I ja z pewnych 
powodów mam satysfakcję, bo to, że dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość porozumiało się  
z Koalicją Obywatelską, to być może będzie wzór do naśladowania. Być może w Polsce 
zakończymy te spory i swary, które godzą w nasze państwo i w powagę naszego państwa. 
Te skargi do Strasburga, te wyciąganie kwestii, które nas dzielą, to są sprawy dla naszego 
narodu groźne. Dla gryfinian jest kilka priorytetów. Po pierwsze – starzeje nam się 
społeczeństwo, musimy zadbać o naszych seniorów, ale żeby dbać o seniorów musimy 
zadbać o ludzi najmłodszych. Musimy się porozumieć, musimy się pochylić nad sprawami 
gminy Gryfino i dogadać się zarówno z sejmikiem wojewódzkim, z Powiatem Gryfińskim, 
ale również z Wojewodą Prawa i Sprawiedliwości rządu polskiego i rządem polskim. Są 
fundusze, które będą mogły być przeznaczone na drogi, na instytucje pożytku publicznego, 
pochylmy się wspólnie nad tymi sprawami. Ja jestem przekonany, że ta rada i różnego 
rodzaju zachowania nie będą się ograniczać do tej przysłowiowej kałuży na ulicy 
Szczecińskiej, tylko będziecie państwo czynnymi radnymi. Nie będzie tak, jak  
w poprzedniej kadencji, że klub GIS składał z burmistrzem wnioski do uchwał, a inne 
wnioski z sali, poza krytyką kałuży, lampy i kilku innych rzeczy nie padały. Liczę na to, że 
tak ukonstytuowana rada będzie radą twórczą i państwo wspomożecie nas w działaniach 
na rzecz dobra mieszkańców Gryfina i na rzecz Polski. Nie zgodziłem się na propozycje 
kadrowe i nigdy na takie propozycje się nie zgodzę. W zarządzaniu gminą Gryfino liczą się 
tylko kwestie merytoryczne. Jeśli ktoś uważa, że polityka to jest załatwianie interesów 
indywidualnych, to w pełni podzielam stanowisko pana radnego Władysława Sobczaka,  
z którym miałem przyjemność kilkanaście lat współpracować i to musi by takie 
stanowisko. Wszyscy pełnimy służbę. Musimy być skromni, ograniczać nasze żądania.  
W ogóle nie mieć żądań, słuchać mieszkańców Gryfina i pracować ciężko na ich rzecz. To 
jest główne motto mojego działania. Chciałem państwu powiedzieć, że cztery lata temu 
przedstawiając swoją kandydaturę na burmistrza Gryfina powiedziałem, że będę pełnił tę 
funkcję dwie kadencje i tak będzie proszę państwa. To jest moja druga i ostatnia kadencja. 
Jeśli nie wydarzy się nic nadzwyczajnego, doprowadzimy gminę Gryfino do sytuacji jednej  
z najlepszych gmin na terenie województwa zachodniopomorskiego, a być może Polski. Już 
niedługo, dzięki rządowi Prawa i Sprawiedliwości będą inwestycje w naszym największym 
zakładzie przemysłowym, w Dolnej Odrze. Już niedługo, dzięki mojej współpracy z posłami 
Prawa i Sprawiedliwości: panem Arturem Szałabawką, panem Michałem Jachem i przede 
wszystkim panem ministrem Brudzińskim ruszy budowa obwodnicy gryfińskiej, a za 
niedługi czas dużej obwodnicy od węzła Radziszewo. Proszę państwa, możemy tą gminę 
wspólnie zmieniać, liczę na waszą pomoc, dziękuje mieszkańcom Gryfina. Na nikogo się nie 
obrażam. Jestem przekonany, że uda nam się zrobić kolejny ważny krok do przodu dla 
naszych obywateli i dla naszego kraju. 
Przewodniczący Rady Rafał Guga - wiem, że na sali są osoby, które chciałby zabrać teraz 
głos. Zapraszam panów do zabrania głosu. 



 25

 
Burmistrz został odznaczony Krzyżem Stulecia przez środowiska kombatanckie. 
Odznaczenie przekazali: przedstawiciel Związku Inwalidów Wojennych i Wojskowych  
w Gryfinie Jerzy Romaniuk, przedstawiciel Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej 
i Byłych Więźniów Politycznych Koło w Gryfinie Leopold Granis oraz przedstawiciel Związku 
Sybiraków w Gryfinie Antoni Rak. 
 
Pan Jerzy Romaniuk - proszę państwa, nie wiem, czy wszyscy znają moje zamierzenia, które 
podjąłem, mianowicie budowy pomnika niedźwiedzia Wojtka. Chciałem przy okazji o tym 
wspomnieć. Rozesłałem pisma do niektórych instytucji z apelem o wsparcie: „Związek 
Inwalidów Wojennych i Wojskowych w Gryfinie, Związek Kombatantów Oddział w Gryfinie  
i Związek Sybiraków zwraca się do społeczeństwa ziemi gryfińskiej o uczczenie 
niebywałego wydarzenia na skalę światową, a mianowicie postawienie skromnego 
pomnika dzikiego zwierzęcia z ludzkim rozumem, tj. niedźwiedzia Wojtka, który służył  
w armii Andersa jako żołnierz w stopniu kaprala, przechodząc cały szlak bojowy frontu 
zachodniego, który to odniósł zasługi w walkach o Monte Cassino. Pragniemy ten 
historyczny czyn niedźwiedzia Wojtka upamiętnić dla potomnych, że takie wydarzenie 
miało miejsce w czasie II wojny światowej, a proponowane miejsce usytuowania pomnika 
w Gryfinie podyktowane jest tym, że jego opiekun z czasów wojny spoczywa na gryfińskim 
cmentarzu, tj. Szymon Romaniuk. Mamy nadzieję, że będzie to gest historyczny w edukacji 
młodzieży i niebywałych wydarzeń z czasów wojny. Zwracamy się do społeczeństwa  
o akceptację zamierzenia i zgłoszenie się chętnych do składu grupy inicjatywnej budowy 
pomnika. Uważamy, że setna rocznica niepodległości będzie odpowiednią chwilą do tego 
wydarzenia.” Mam tu projekt pomnika i tak się składa proszę państwa, że ten pomnik 
będzie bardzo tani. W ubiegłym roku miałem zaproszenie do Żagania. Kiedy wojsko 
amerykańskie przyjechało do Żagania zapraszali mnie na odsłonięcie tegoż pomnika. Nie 
mogłem tak być, ponieważ byłem akurat w podróży, odsłaniałem pomnik w Szymbarku  
i dlatego kombatanci postanowili upamiętnić to i postawić pomnik w Gryfinie, bardzo tani, 
ponieważ będzie kosztował zaledwie netto 30.000 zł, brutto 32.850 zł. Podobny pomnik 
stanie również w Szczecinie. Już zapraszali mnie na odsłonięcie tego pomnika, który stanie, 
ale trochę w późniejszym terminie, ale będzie to pomnik z brązu, drogi, ponad 100.000 zł. 
Nie stać nas na takie ceny. Prosiłbym, apelowałbym z tego miejsca o wsparcie całą radę, 
żeby pomogli nam kombatantom upamiętnić tę chwilę, ten czyn historyczny tego 
niedźwiedzia Wojtka. Mamy już ustalone miejsce, większość spraw mamy pozałatwianych  
i mam nadzieję, że rada nowa przyczyni się do tego i pomoże nam w tym wydarzeniu. Dla 
lepszego zrozumienia opisałem to w krótkim wierszu „Kapral Wojtek”. 
Jerzy Romaniuk odczytał zgromadzonym na sesji wiersz. 
Wiceprezes Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie Czesław 
Skonecki - mam zaszczyt dzisiaj uczestniczyć w posiedzeniu Rady Miejskiej. Faktycznie 
przysłuchując się dzisiejszym obradom jest pewien niesmak, ale ja tylko mogę powiedzieć, 
że poprzednia kadencja pokojowo przeszła pod każdym względem. Życzyłbym wszystkim 
państwu przede wszystkim chce życzyć wyboru, jeżeli chodzi o skład Rady Miejskiej 
państwu jak i burmistrzowi przede wszystkim za to, że w pierwszej turze zdobył mandat 
burmistrza. To pokazuje jak wielkie poparcie ma ten człowiek. Wielki szacunek panie 
burmistrzu jeżeli chodzi o pana postępowanie, zachowanie. W tym regionie, jest pan znany 
indywidualnie, pana rodzina, wielki szacunek dla państwa. Szanowni państwo, pozwólcie, 
że jako działkowiec, jako Wiceprezes Okręgowego Zarządu Polskiego Związku  Działkowców 
w Szczecinie reprezentując tę społeczność jeżeli chodzi o miasto Gryfino, ten elektorat 
liczący się, ponad 10 procent to są działkowcy w mieście Gryfinie, z wielkim szacunkiem 
zawsze odnosiłem się do tych ludzi i dziś reprezentując ich na forum wojewódzkim mam 
zaszczyt dzisiaj przekazać na ręce pana burmistrza list gratulacyjny z wyboru na to 
zaszczytne stanowisko. 
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Pan Czesław Skonecki odczytał treść listu gratulacyjnego Prezesa Okręgowego Zarządu 
Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie Tadeusza Jarzębiaka i wręczył go 
burmistrzowi.  
 
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn – z wielką satysfakcją dziękuję 
naszym gryfińskim kombatantom, których jako gryfinianin od urodzenia znam od dziecka, 
bo pamiętam pana Leopolda jak przychodził po swojego syna do przedszkola, z którym 
miałem przyjemność chodzić do jednej grupy, pana Romaniuka i mojego przyjaciela 
Antoniego Raka, którego pamiętam, jako działacza sportowego i człowieka, który stworzył 
najwspanialszą płytę swojego czasu w zachodniopomorskim na gryfińskim stadionie. 
Czesław Skonecki to jest syn przyjaciółki mojej babci, wybitnej gryfinianki – pani 
Bronisławy, wielki szacunek. Pamiętam moja babcia bardzo się przyjaźniła, pamiętam 
czasy, kiedy pani Bronisława przychodziła do nas do domu, zawsze piekła wspaniałe 
pączki. Szanowni państwo, wiele nas wszystkich łączy, jesteśmy gryfinianami w większości 
z urodzenia, szanujmy się i szanujmy naszych mieszkańców i zmierzajmy do tego, żebyśmy 
jako samorząd gryfiński osiągnęli wielki postęp w sprawach rozwiązywania problemów  
i codzienności naszych mieszkańców. Dziękuję bardzo. Dziękuję wam. 
Radna Wanda Hołub – szanowni państwo, ja mam tylko jedno zdanie, jestem optymistką  
i nie widzę powodu do niepokoju w kontekście przynależności do określonej partii, czy 
stowarzyszenia. Sądzę, że nas wszystkich łączy jedno- dobro człowieka i rozwój Gryfina i 
mam nadzieje i jestem przekonana, że nasza współpraca będzie dobra i rzeczywiście 
będzie łączyło nas dobro człowieka i nasze miasto Gryfino. 
Radny Tomasz Namieciński – w kwestii formalnej panie przewodniczący chciałbym się 
dowiedzieć, kiedy jest następny termin posiedzenia Rady Miejskiej w Gryfinie. Czy jest 
zaplanowany w ogóle? 
Przewodniczący Rady Rafał Guga - na koniec kilka informacji. Informacja dla nowych 
radnych, szanowni państwo jest prośba o zgłoszenie swoich adresów mailowych do Biura 
Obsługi Rady, chyba, że chcą mieć państwo nowe adresy z gminy, to wtedy też proszę ten 
fakt zgłosić w Biurze Obsługi Rady. Informuję, że radni Rady Miejskiej otrzymali 
zaproszenie ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Gryfinie na uroczyste obchody 50-lecia nadania 
szkole imienia i sztandaru, które odbędą się 30 listopada br. o godz. 11:00. W dniu 
dzisiejszym otrzymaliście państwo druki oświadczeń majątkowych. Informuję, że pierwsze 
oświadczenia majątkowe należy złożyć do dnia 24 grudnia 2018 r. Do pierwszego 
oświadczenia majątkowego radny jest obowiązany dołączyć informację o sposobie i 
terminie zaprzestania działalności gospodarczej z wykorzystania mienia gminy, w której 
uzyskał mandat, jeżeli prowadzi taką działalność. W dniu dzisiejszym otrzymaliście 
państwo klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w zakresie 
transmitowania i utrwalania obrad Rady Miejskiej w Gryfinie. Proszę o przekazanie 
wypełnionych kwestionariuszy osobowych oraz oświadczeń dotyczących wypłaty diet 
radnych do Biura Obsługi Rady. Informuję również państwa, że każda sesja Rady Miejskiej 
jest transmitowana na oficjalnym kanale gminy Gryfino na serwisie youtube.  
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn – w jednej z gazet gryfińskich 
pojawiły się sensacyjne artykuły – „afera z salą sportową przy gryfińskim liceum, nie 
będzie sali”. Chciałem państwu powiedzieć, że wszystkie plany gmina Gryfino realizuje 
zgodnie z planem. Co do sali wystąpiły tam pewne kłopoty związane z fundamentami  
i starszymi konstrukcjami. Firma musi się do tego przygotować. Szkoda, że autor tych 
komentarzy nie konsultuje się z władzami gminy i władzami firmy, która wykonuje to 
zadanie. Sala przy gryfińskim liceum, która będzie służyć uczniom i mieszkańcom Gryfina 
nie jest w żaden sposób zagrożona. 
Przewodniczący Rady Rafał Guga - szanowni państwo, po szybkich naradach z panem 
burmistrzem jeszcze nie jesteśmy gotowi w tym momencie przekazać państwu informacji 
kiedy będzie planowana sesja Rady Miejskiej. Na pewno będzie w miesiącu grudniu. 
Oczywiście każdy z państwa dostanie w terminie zawiadomienie o sesji  
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Ad. 13. Zamknięcie obrad. 
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Rafał Guga zamknął 
obrady I sesji Rady Miejskiej w Gryfinie. 
 
Integralną część protokołu stanowią załączniki:  
1. Listy obecności radnych - załącznik nr 1 i załącznik nr 2 
2. List gratulacyjny dla Rady Miejskiej w Gryfinie od Wojewody Zachodniopomorskiego 

Tomasza Hinca – załącznik nr 3 
3. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 7 listopada 2018 r.  

w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej rady w celu złożenia ślubowania 
przez radnych oraz burmistrza – załącznik nr 4 

4. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 14 listopada 2018 r.  
o zmianie postanowienia w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej rady  
w celu złożenia ślubowania przez radnych oraz burmistrza – załącznik nr 5 

5. Imienny wykaz głosowań radnych za przyjęciem wniosku o zmianę porządku obrad 
sesji - załącznik nr 6 

6. Imienny wykaz głosowań radnych za przyjęciem porządku obrad I sesji - załącznik nr 7 
7. Imienny wykaz głosowań radnych za przyjęciem Komisji Skrutacyjnej ds. wyboru 

Przewodniczącego Rady – załącznik nr 8 
8. Wzór karty do głosowania w wyborach Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gryfinie – 

załącznik nr 9 
9. Protokół Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzonego głosowania tajnego w sprawie 

wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gryfinie - załącznik nr 10 
10. Karty z przeprowadzonego głosowania tajnego w sprawie wyboru Przewodniczącego 

Rady Miejskiej w Gryfinie - załącznik nr  11 
11. UCHWAŁA NR I/1/18 stanowi załącznik nr 12 
12. Zgłoszenie o powstaniu oraz regulamin Klubu Radnych „Gryfińska Inicjatywa 

Samorządowa” - załącznik nr 13  
13. Zgłoszenie o utworzeniu Klubu Radnych „Koalicja Obywatelska” - załącznik nr 14  
14. Imienny wykaz głosowań radnych za przyjęciem Komisji Skrutacyjnej ds. wyboru 

wiceprzewodniczących rady - załącznik nr 15 
15. Wzór karty do głosowania w wyborach wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Gryfinie 

-  załącznik nr 16  
16. Protokół Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzonego głosowania tajnego w sprawie 

wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Gryfinie - załącznik nr 17 
17. Karty z przeprowadzonego głosowania tajnego w sprawie wyboru 

wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Gryfinie - załącznik nr 18 
18. UCHWAŁA NR I/2/18 - załącznik nr 19 
19. Wydruk wyników głosowania za podjęciem uchwały w sprawie wyboru 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gryfinie załącznik nr 20 
20. UCHWAŁA NR I/3/18 - załącznik nr 21 
21. Wydruk wyników głosowania za podjęciem uchwały w sprawie wyboru 

Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego Rady 
Miejskiej w Gryfinie załącznik nr 22 

22. UCHWAŁA NR I/4/18 - załącznik nr 23 
23. Wydruk wyników głosowania za podjęciem uchwały w sprawie wyboru 

Przewodniczącego Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, 
Inwestycji i Ochrony Środowiska rady Miejskiej w Gryfinie - załącznik nr 24 

24. UCHWAŁA NR I/5/18 - załącznik nr 25 
25. Wydruk wyników głosowania za podjęciem uchwały w sprawie wyboru 

Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej 
Rady Miejskiej w Gryfinie - załącznik nr 26 
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26. UCHWAŁA NR I/6/18 - załącznik nr 27 
27. Wydruk wyników głosowania za podjęciem uchwały w sprawie wyboru 

Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Gryfinie - 
załącznik nr 28 

28. UCHWAŁA NR I/7/18 - załącznik nr 29 
29. Wydruk wyników głosowania na kandydaturę radnego Tomasza Namiecińskiego do 

składu osobowego Komisji Rewizyjnej - załącznik nr 30 
30. Wydruk wyników głosowania na kandydaturę radnej Elżbiety Kasprzyk do składu 

osobowego Komisji Rewizyjnej - załącznik nr 31 
31. Wydruk wyników głosowania na kandydaturę radnego Marcina Pazika do składu 

osobowego Komisji Rewizyjnej - załącznik nr 32 
32. Wydruk wyników głosowania na kandydaturę radnego Zbigniewa Kozakiewicza do 

składu osobowego Komisji Rewizyjnej - załącznik nr 33  
33. Wydruk wyników głosowania na kandydaturę radnego Piotra Zwolińskiego do składu 

osobowego Komisji Rewizyjnej - załącznik nr 34 
34. Wydruk wyników głosowania na kandydaturę radnego Zenona Trzepacza do składu 

osobowego Komisji Rewizyjnej - załącznik nr 35 
35. Wydruk wyników głosowania na kandydaturę radnego Rolanda Adamiaka do składu 

osobowego Komisji Rewizyjnej - załącznik nr 36 
36. Wydruk wyników głosowania na kandydaturę radnego Marcina Pary do składu 

osobowego Komisji Rewizyjnej - załącznik nr 37 
37. Wydruk wyników głosowania na kandydaturę radnej Małgorzaty Wisińskiej do składu 

osobowego Komisji Rewizyjnej - załącznik nr 38 
38. Wydruk wyników głosowania na kandydaturę radnej Magdaleny Pieczyńskiej do składu 

osobowego Komisji Rewizyjnej - załącznik nr 39 
39. Wydruk wyników głosowania na kandydaturę radnego Romana Polańskiego do składu 

osobowego Komisji Rewizyjnej - załącznik nr 40 
40. Wydruk wyników głosowania na kandydaturę radnego Marcina Pazika do składu 

osobowego Komisji Rewizyjnej załącznik nr 41 
41. Wydruk wyników głosowania na kandydaturę radnego Marcina Pary do składu 

osobowego Komisji Rewizyjnej - załącznik nr 42 
42. Wydruk wyników głosowania na kandydaturę radnej Magdaleny Pieczyńskiej do składu 

osobowego Komisji Rewizyjnej - załącznik nr 43 
43. UCHWAŁA NR I/8/18 - załącznik nr 44 
44. Listy zgłoszeń do składów osobowych komisji rady - załącznik nr 45 
45. Wydruk wyników głosowania za podjęciem uchwały w sprawie powołania składu 

osobowego Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej  
w Gryfinie - załącznik nr 46 

46. UCHWAŁA NR I/9/18 - załącznik nr 47 
47. Wydruk wyników głosowania za podjęciem uchwały w sprawie powołania składu 

osobowego Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji  
i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Gryfinie - załącznik nr 48 

48. UCHWAŁA NR I/10/18 - załącznik nr 49 
49. Wydruk wyników głosowania za podjęciem uchwały w sprawie powołania składu 

osobowego Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej Rady 
Miejskiej w Gryfinie załącznik nr 50 

50. UCHWAŁA NR I/11/18 - załącznik nr 51 
51. Wydruk wyników głosowania za podjęciem uchwały w sprawie powołania składu 

osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Gryfinie - załącznik  
nr 52 

52. UCHWAŁA NR I/12/18 - załącznik nr 53 
53. Interpelacje radnego Piotra Romanicza – załącznik nr 54  
54. Interpelacje radnego Roberta Jonasika – załącznik nr 55 
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55. Informacja o zawiązaniu się klubu radnych Prawo i Sprawiedliwość – załącznik nr 56. 
 
 
Protokół sporządziła:  
           inspektor 

 
  Agnieszka Grzegorczyk 

PRZEWODNICZĄCA OBRAD 
 

Wanda Hołub 
 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

Rafał Guga 
 


