
PROTOKÓŁ NR VII/15 
z VII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie 

w dniu 30 kwietnia 2015 r. 
 
 
 

Sesja rozpoczęła się  o godz. 1025 i trwała do godz.1420. 
 
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1. 
 
W posiedzeniu udział wzięli: 
1. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn  
2. Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński  
3. 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 
7. Sołtysi wg listy obecności – załącznik nr 2 
8. Zaproszeni goście wg listy obecności – załącznik nr 3. 
 
Ad. I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
1/ Otwarcia obrad dokonał Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Namieciński, powitał 
radnych, urzędników, sołtysów oraz gości przybyłych na sesję. Na podstawie listy obecności 
stwierdził kworum, ponieważ na stan Rady 21 osób w posiedzeniu uczestniczyło 20 radnych.  
Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji i projektami uchwał – 
załącznik nr 4. 
 
2/ Wiceprzewodniczący wraz z Burmistrzem podziękowali za pracę dotychczasowym 
sołtysom sołectw: Borzymia - Danucie Aftyce, Drzenina - Denisowi Rygielskiemu, Krajnika - 
Marioli Staszek, Steklinka - Danucie Wiśniewskiej. 
Powitano i pogratulowano wyboru nowym sołtysom: Borzymia - Andrzejowi Szewczukowi, 
Drzenina – Edwardowi Wąsielowi, Krajnika – Sebastianowi Jazdowskiemu, Steklinka - 
Eugeniuszowi Kudukowi. 
Pogratulowano ponownego wyboru sołtysom: sołectwa Bartkowo – Elżbiecie Kasprzyk, 
sołectwa Daleszewo - Arkadiuszowi Kostrzewie, sołectwa Dołgie - Zdzisławowi 
Kujawińskiemu, sołectwa Gardno – Tadeuszowi Fellerowi, sołectwa Krzypnica - Barbarze 
Kłonowskiej. 

 
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn – przeprowadziliśmy  
26 wyborów sołtysów naszych miejscowości, wybory przebiegały różnie w poszczególnych 
miejscowościach. W niektórych społeczeństwo jest zjednoczone, w niektórych podczas 
demokratycznych wyborów doszło do podzielenia się lokalnych społeczeństw. Szanowni 
państwo, zapraszam do pełnej współpracy wszystkich, pracujcie nad pełnym porozumieniem, 
bo porozumienie i współpraca doprowadzi nas, mam nadzieję, do korzystnego efektu 
związanego z rozwojem waszych miejscowości. Są na sali również młodzi ludzie, przyszłość 
Gryfina, którzy powinni brać z waszej społecznej pracy przykład, będziemy z nimi za chwilę 
rozmawiali. 
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3/ Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Namieciński poinformował, że protokół z VI sesji był 
wyłożony do wglądu, zapytał czy radni zgłaszają uwagi do protokołu i poddał pod głosowanie 
przyjęcie protokołu z V sesji. 
Wiceprzewodniczący Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem protokołu z VI sesji 
Rady Miejskiej w Gryfinie. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 20 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 20 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 20 radnych. 
Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że protokół został przyjęty. 
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 5. 
 
Ad. II. Wręczenie nagród uczestnikom konkursu literackiego ogłoszonego przez 
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino pt. „70 lat osadnictwa polskiego na ziemi 
gryfińskiej”. 
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn – chciałbym bardzo serdecznie 
podziękować młodym laureatom konkursu literackiego, ich opiekunom, rodzicom, dziadkom, 
kuzynom. Zdecydowaliście się na bardzo ciężką pracę, która dla naszego społeczeństwa jest 
bardzo ważna, dziękuję wam za to. Jesteście bardzo odważni i myślę, że sprawami Gryfina 
będziecie się zajmować od tej pory na co dzień. Chciałbym zawsze korzystać z waszej 
pomocy, zapraszamy was do urzędu. Myślę, że radni i burmistrzowie oraz pracownicy urzędu 
bardzo się  z tego cieszymy. Życzymy wam dalszych sukcesów, dobrych wakacji, waszym 
nauczycielom miłej pracy. Za chwilę  poproszę Burmistrza Nikitińskiego, Burmistrza Milera  
i pana Pawła Drąga – pomysłodawcę tego konkursu, aby wręczyli wam nagrody  
i wyróżnienia. Jeszcze raz wam publicznie dziękuję, bo jesteśmy z was wyjątkowo dumni. 
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Namieciński - cała Rada Miejska w Gryfinie też 
przyłącza się do tych życzeń i gratulacji. Serdecznie gratulujemy wszystkim, którzy brali 
udział w tym konkursie. 
 
Decyzją komisji konkursowej w kategorii szkoły podstawowe, klasy 1-3 nagrodzony został 
Patryk Sobolewski ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Dąbrowskiej w Gryfinie.  
W kategorii szkoły podstawowe, klasy 4-6 nagrodzone zostały: Hanna Lubowicka ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 im. Marii Dąbrowskiej w Gryfinie oraz Natalia Muś ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 im. kpt. ż.w. Mamerta Stankiewicza w Gryfinie.  
Wyróżnieni zostali: Nina Kłopotek ze Szkoły Podstawowej im. ks. Barnima I w Żabnicy, 
Oliwia Kuligowska ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Dąbrowskiej w Gryfinie, ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 im. kpt. ż.w. Mamerta Stankiewicza w Gryfinie: Gabriela Wierszyłowska, 
Paulina Fabian, Anna Kusiak, Martyna Szpyt, ze Szkoły Podstawowej im. Małych Zesłańców 
Sybiru w Radziszewie: Agnieszka Kowalczyk, Oliwia Bulińska, Oliwia Najda, Liwia Watras 
oraz Kacper Kowalczyk. 
 
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn – teraz ja mam największą tremę, 
ale uczniom gryfińskich szkół, nauczycielom, rodzicom, dziadkom, rodzinom, wszystkim 
mieszkańcom bardzo dziękuję. Z okazji 70-lecia i innych kwestii związanych z polskością 
tych ziem będzie w Gryfinie jeszcze wiele uroczystości, zapraszam na nie młodzież  
i wszystkich mieszkańców Gryfina. Myślę, że budowanie zaangażowania w sprawy Gryfina 
ludzi w tak młodym wieku jest istotne i kiedyś, jak już będziemy starsi, przyniesie nam to 
określony efekt, a ta młodzież, która w przyszłości przejmie zarządzanie swoją 
miejscowością, Gminą Gryfino, województwem, Polską przyniesie nam tylko i wyłącznie 
same sukcesy. Młodzieży, pedagogom, organizatorom, wszystkim bardzo serdecznie dziękuję 
i zawsze was zapraszamy do urzędu, żebyście tu przychodzili i przekazywali swoje sprawy,  
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a ostatnio umówiliśmy się z młodzieżą jeżdżąca na deskorolkach, ze pojedziemy oglądać 
skatepark w Policach, żeby zobaczyć jak on powinien funkcjonować. Dziękujemy bardzo. 
Panie Przewodniczący, wysoka Rado, chciałbym poprosić o zmianę porządku obrad  
i umieszczenie w pkt. XIX i XX dwóch projektów uchwał dotyczących odwołania Skarbnika 
Pani Jolanty Staruk i powołania nowego Skarbnika. Przepraszam, że jest to w takim trybie, 
ale okoliczności sprawy wymagają podjęcia tych uchwał. Szanowni państwo, jeśli 
przyjmiecie tą zmianę porządku obrad, przewiduję w dniu dzisiejszym wysłuchanie 
kandydatki na Skarbnika Gminy Gryfino, oczywiście w odpowiednim punkcie porządku 
obrad. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Namieciński poddał pod głosowanie wniosek Burmistrza, 
aby po pkt XVIII wprowadzić druk nr 15/VII w sprawie odwołania Skarbnika Miasta  
i Gminy Gryfino oraz druk nr 16/VII w sprawie powołania Skarbnika Miasta i Gminy 
Gryfino. 
Wiceprzewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za zaproponowanymi zmianami 
porządku obrad sesji. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 20 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 20 radnych. Za przyjęciem zmiany porządku obrad głosowało  
19 radnych, przy 1 głosie wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było. 
Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że porządek obrad został zmieniony. 
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 6. 
 
Ad. III. Zgłaszanie wniosków komisji Rady. 
Komisje nie zgłosiły żadnych wniosków. 
 
Ad. IV. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych. 
Interpelacje i zapytania zgłosili następujący radni: 
Radny Jacek Kawka 
176/VII/15  – zwrócili się do mnie mieszkańcy ul. Jana Pawła II, że istnieje w tej chwili taka 

sytuacja, iż niejednokrotnie, żeby przejść na drugą stronę ulicy, niektórzy muszą 
pokonywać kilkaset metrów wzdłuż tej ulicy, żeby zgodnie z przepisami przejść 
na drugą stronę. Proszę o zajęcie się tym problemem i szybkie jego rozwiązanie.    

 
Radny Zenon Trzepacz 
177/VII/15  – przejeżdżałem ostatnio drogą S3 i nie zauważyłem reklamy naszej strefy 

przemysłowej, ona w cudzysłowie jest chyba nasza. Być może, że jest taka 
reklama, jeżeli jest, to zwracam honor, jeżeli nie ma, może warto by było 
pokusić się o taką reklamę. 

178/VII/15  – w Daleszewie na wysokości świetlicy są trzy drzewa, które uniemożliwiają 
wybudowanie chodnika po tej stronie, utworzenia całego ciągu pieszego, 
GDDKiA ma problemy z usunięciem tych drzew. Bardzo proszę Burmistrza, 
żeby włączył się i wspólnie z GDDKiA pomógł rozwiązać ten problem, co 
znacznie poprawiłoby bezpieczeństwo w tej miejscowości i uporządkowałby 
sprawę dojścia do świetlicy Zagroda. GDDKiA twierdzi, że jeśli te drzewa 
zostaną usunięte, oni mają środki i ten chodnik zostanie wybudowany. 

179/VII/15  – chodnik od drogi krajowej do szkoły w Radziszewie jest w katastrofalnym 
stanie, wczoraj starszy pan, który szedł do szkoły po wnuczka, przewrócił się  
i potłukł. Prosiłbym, żeby ten problem w miarę szybko rozwiązać. Na zebraniu 
rodziców padła propozycja, żeby rozważyć możliwość ustawienia przy przejściu 
dla pieszych barierek, które uniemożliwiałyby bezpośrednie wtargnięcie 
dzieciom na przejście dla pieszych, dlatego, że jest tam bardzo niebezpiecznie. 
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180/VII/15  – zabiegałem w ubiegłej kadencji o podwyżkę dla pracowników obsługi, nie 
udało się, niestety, ale jestem bardzo zadowolony z postawy Burmistrza, który 
nie tylko zrealizował swoją obietnicę wyborczą, to również zrealizował mój 
wniosek. Pracownicy obsługi bardzo serdecznie dziękują za podwyżkę.  

 
Radny Czesław Skonecki 
181/VII/15  – dojście do Szkoły Podstawowej Nr 2 ulicą 11 Listopada - od sklepu państwa 

Mazanek do szkoły jest bardzo wąskie gardło, są tam ustawione pojemniki na 
odpady komunalne, dzieci idą drogą i jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, na pewno 
jest to niewłaściwe. Należałoby to miejsce właściwie zagospodarować pod 
względem parkingów, tam jest tyle miejsca, że można byłoby wykonać miejsca 
parkingowe. Mieszkańcy tego rejonu oczekują na taką inwestycję, zarazem plac 
zabaw. Jest zezwolenie na taką inwestycję. Jak nie wiadomo, o co chodzi, to 
chodzi o pieniądze. Sądzę, że na bezpieczeństwie nie powinno się oszczędzać, 
nie ma co czekać na jakieś zdarzenie, które by pokazało, że powinno się 
wcześniej nad tym zagadnieniem pochylić. Moim zdaniem, konieczny jest 
kompromis ze spółdzielnią mieszkaniową, żeby to zadanie wykonać, wspólnie 
przeprowadzić tą inwestycję. W przypadku jakiegoś zdarzenia Straż Pożarna nie 
ma tam możliwości dojechania. Pomyślmy o tym, zanim będzie za późno. 

 
Radny Zbigniew Kozakiewicz 
182/VII/15  – prośba do sołtysów, rozpoczynamy majówkę, dużo imprez kulturalnych, 

sportowych, wiele nowych imprez, m.in. jutro rozpocznie się o godz. 10.00 
wyścig kolarski i maraton MTB, rajd rowerowy, wychodzimy w teren, poza 
Gryfino, w te nasze urokliwe miejsca, ponieważ trasa wiedzie od Nadleśnictwa, 
od nabrzeża, w kierunku Wełtynia, ul. Jana Pawła II, na ścieżkę rowerową, jez. 
Wełtyń, Wirów, Osuch, Mielenko, Bartkowo, Szczawno, Żórawki, Żórawie, 
Pniewo, Gajki, Steklinko, Krajnik, Dolna Odra, Ciepły Kanał, meta jest na 
stadionie. Będzie tam ok. 200 kolarzy z całej Polski. Przekażę sołtysom mapki, 
trasa jest zabezpieczona przez Straż Pożarną, grupy ratownicze, wolontariuszy, 
ale gdyby sołtysi mogli znaleźć kogoś na te punkty newralgiczne, to bardzo bym 
prosił o pomoc, zachowamy większe bezpieczeństwo. Impreza jest udana, jeżeli 
się kończy bezpiecznie.      

 
Radna Ewa De La Torre 
183/VII/15 – czy w naszej gminie nastąpił przegląd stanu technicznego obiektów 

użyteczności publicznej przed nadchodzącym czy już rozpoczętym sezonem 
letnim? Czy ustalono także, kto odpowiada za zarządzanie mieniem gminy, 
jakim jest boisko pomiędzy ulicą Szczecińską a ulicą Flisaczą, gdzie w ostatnich 
dniach doszło do wypadku i na małe dziecko przewrócił się słup kosza do gry  
w koszykówkę? Kolejne pytanie o szerszej naturze – czy takie tereny i obiekty 
użyteczności publicznej są objęte ubezpieczeniem i czy, krótko mówiąc, 
możemy z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że te tereny gminne są 
bezpieczne dla korzystających z nich użytkowników? 

 
Radny Krzysztof Hładki 
184/VII/15  – stan chodników w mieście Gryfino jest w dużej części fatalny, ale dlaczego na 

nowo wybudowanym odcinku ul. Asnyka, łączącym się z ul. Jana Pawła II, przy 
nowej Biedronce, nie ma chodnika? Po inwestycji, która kosztowała ok. 1 mln 
zł, ok. 30 m, jest to wydeptana ścieżka wśród chwastów. Czy to jest błąd 
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projektantów, czy wykonawcy, który nie wykonał tego odcinka chodnika, czy 
też może inwestor, Gmina Gryfino nie dopilnowała zaprojektowania 
i wykonania tak krótkiego odcinka? Wygląda to nieładnie, wręcz żałośnie. 
Ścieżka wydeptana wśród chwastów przy głównej drodze Górnego Tarasu.  

 
Radny Łukasz Kamiński 
185/VII/15  – chciałbym zwrócić uwagę na kilka problemów dotykających naszą gminę, 

niektóre z nich mają pośredni wpływ na podwyższenie poziomu bezpieczeństwa. 
Problemy dotyczą zapomnianych ulic w obrębie osiedla Taras Północ, 
mianowicie mówię o ulicach: Limanowskiego, Mazowieckiej, Śląskiej i 
Kujawskiej. Prosiłbym o przeanalizowanie, czy nie byłoby zasadne utwardzenie 
dróg w obrębie ulicy Limanowskiego, Kujawskiej i Mazowieckiej. Jestem 
pewien, że utwardzenie owej nawierzchni ułatwi dostęp służbom ratowniczym 
i interwencyjnym na wypadek prowadzenia działań, poprawi to także życie 
mieszkańcom tych ulic, a także podniesie atrakcyjność działek, o których dzisiaj 
mamy podjąć uchwałę. Chciałbym także zwrócić uwagę na fakt, że przy tych 
ulicach zamieszkuje lub buduje swoje domy wiele rodzin, jednak tabliczek 
z nazwami ulic brak. Proszę o umieszczenie tabliczek przy wjazdach na tych 
ulicach, chodzi o Mazowiecką, Śląską, Mazurską, Kujawską.  

186/VII/15 - zwrócili się do mnie mieszkańcy ul. Rybackiej, którzy poprosili mnie  
o działanie w sprawie doprowadzenia wody poprzez wykorytowanie pobocza po 
jednej stronie utwardzonej drogi. Z tego samego rejonu zgłosili się do mnie 
mieszkańcy ul. Fabrycznej z problemem jaki ich dotyka podczas każdych 
większych opadów deszczu, mianowicie działka gminna, która znajduje się 
bezpośrednio przed ich wejściem do budynku z powodu licznych dziur zamienia 
się w oczko wodne, co utrudnia suche i bezpieczne dotarcie do domów. Proszę  
o interwencję w tych sprawach.  

 
Radna Małgorzata Rubczak 
187/VII/15  – rodzice dzieci korzystających z placów zabaw przy ul. Energetyków 28-38 

proszą o wymianę i uzupełnienie pasku w piaskownicach. Piasek jest 
zanieczyszczony, po drugie jest go mało, trzeba go wymienić.  

188/VII/15  – mieszkańcy proszą o postawienie na chodnikach przy ulicy Flisaczej koszy na 
śmieci na odcinku od sklepu Intermarche do sklepu MBM. 

189/VII/15  – sołectwo Wirów prosi o oświetlenie placu zabaw i zainstalowanie słupa 
oświetleniowego.   

190/VII/15  – chciałabym zaprosić państwa na dwie imprezy organizowane w moim okręgu 
wyborczym, sołectwo Krzypnica organizuje rajd pionierów, to jest rajd z okazji 
70-lecia osadnictwa na ziemiach zachodnich, rajd rozpocznie się o godzinie 
10.00 wyjściem spod byłego młyna, to jest rejon między Pastuszką, a Krzypnicą, 
w kierunku Pacholąt, skończy się ogniskiem, spotkaniem z pionierami 
i ciekawymi atrakcjami. Druga impreza cykliczna, organizowana w sołectwie 
Krajnik, to jest piknik po góralsku, po raz czwarty, w sobotę 16 maja o godz. 
12.00, mnóstwo atrakcji, występy lokalnych zespołów, loteria fantowa, 
serdecznie zapraszamy. 

 
Radny Bogdan Warda 
191/VII/15  – w lipcu kończy się pozwolenie na budowę na zatoczkę autobusową dla dzieci 

w Wirowie. Czy coś się będzie działo, czy znowu to pozwolenie na budowę 
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wygaśnie, podobnie jak na ul. Flisaczej i znowu trzeba będzie wydawać 
pieniądze na rzeczy z tym związane.  

192/VII/15  – autobus linii nr 1 dojeżdżając do elektrowni staje przy hotelu „na rozstajach”  
i jedzie prosto do bramy głównej przy elektrowni. Mieszkańcy zgłaszają 
problem, że od tej bramy muszą daleko iść, zarówno do zakładu 
psychiatrycznego jak i do Fliegla. Czy nie można by było zmienić trasy tego 
autobusu, żeby jechał po lewej stronie i stanął koło Fliegla, bo wtedy te osoby 
mogą wysiąść, a nie potem taką drogę iść w deszczu czy w śniegu, zważywszy, 
że w godzinach zmian Fliegel załatwił sobie, przynajmniej tak mi mówiono, że 
ten autobus raz na dzień zmienia tak trasę. Czy nie można by tej trasy zmienić na 
stałe, zważywszy, że od hotelu „na rozstajach” do bramy nr 1 nic się nie dzieje, 
nie ma po co autobus stawać, natomiast po tamtej stronie mógłby stanąć.  

 
Radny Piotr Zwoliński 
193/VII/15  – mieszkańcy ul. Reja i ul. Kochanowskiego apelują o załatanie dziur, które 

nastąpiły po okresie zimowym. Sprawę proszę potraktować jako pilną, gdyż są 
tam niszczone zawieszenia samochodów i nie chciałbym, żeby mieszkańcy 
występowali na drogę odszkodowań do gminy. 

194/VII/15  – chcę złożyć oficjalne pismo do Wojewódzkiego Zarządu Dróg w sprawie 
pilnego remontu ul. Wojska Polskiego na całej jej długości. Jest to jedna  
z dwóch głównych dróg łącząca Stare Miasto z osiedlem Górny Taras, jej stan 
jest po prostu fatalny.  

195/VII/15  – wielu mieszkańców prosiło mnie o złożenie interpelacji w sprawie poprawy 
estetyki naszego miasta, chodzi mi o pomalowanie płotu wzdłuż ul. 9 Maja, od 
skrzyżowania z ul. Kolejową do ul. Wojska Polskiego, trzeba by było to zgłosić 
do Starostwa Powiatowego oraz o pomalowanie płotu wzdłuż przejazdu 
kolejowego – prośba o interwencję do zarządcy, czyli do PKP. 

196/VII/15  – na skrzyżowaniu ul. Letniej z ul. Armii Krajowej brak jest przejścia dla 
pieszych, proszę o wymalowanie tego przejścia.  

 
Radny Marcin Para 
197/VII/15  – 24 kwietnia br. zakończył się nabór dzieci do przedszkoli oraz oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2015/2016. Wielu 
rodziców czeka na informację na ten temat. Chciałbym, żeby Wiceburmistrz 
Paweł Nikitiński ustnie w odpowiednim momencie odpowiedział na pytanie, czy 
liczba miejsc w przedszkolach jest większa od liczby złożonych wniosków. 
Zbliża się majówka, termin rozstrzygnięcia zostanie przedłużony, rodzice 
niepokoją się i pytają, w poprzednich latach najczęściej brakowało miejsc  
w przedszkolach i grupach żłobkowych. 

198/VII/15  – proszę, aby skierować tą interpelację do zarządcy drogi przy ul. Krasińskiego. 
Jest to droga powiatowa, na wysokości przejścia dla pieszych przy Gimnazjum,  
znajdują się barierki, które w chwili obecnej wyglądają jak stara nieużywana 
harmonia, pogniecione, skorodowane, brudne, na chodniku pojawia się 
roślinność. Proszę o doprowadzenie tego miejsca do należytego stanu. Oby się 
nie okazało, że zakończy się rok szkolny i my w tym miejscu nic nie zrobimy. 
Proszę o interwencję w tej sprawie.  

 
Radna Małgorzata Wisińska 
199/VII/15  - ja ponawiam prośbę o zaproszenie przedstawiciela powiatu, aby przedstawił 

strategię dla dróg powiatowych znajdujących się w obrębie naszej gminy. Jest to 
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bardzo ważne, bo ostatnio nawet w Gazecie Gryfińskiej kazano nam się uzbroić 
w cierpliwość, bo drogi na terenie Gminy Gryfino tak szybko robione przez 
powiat nie będą.  

200/VII/15  – powracam też do początku drogi powiatowej Gryfino-Linie, czyli ulicy Armii 
Krajowej, która się bardzo rozbudowała, ale zrobiło się tam bardzo 
niebezpiecznie. Jest to poza terenem zabudowanym według oznakowania, nie 
ma tam ani znaków pionowych, ani poziomych, jest mnóstwo wyjazdów, jest 
zakręt, nie ma ograniczenia prędkości i powiat chyba powinien stanąć na 
wysokości zadania i tą drogę wyregulować.  

201/VII/15 – jak co roku zaczynają się problemy z rowami melioracyjnymi, proszę 
o wyczyszczenie głównych rowów melioracyjnych przez służby do tego 
powołane. To trzeba zrobić, bo jak przyjdą deszcze, znowu wioski zostaną 
zalane przez wodę. 

 
Wiceprzewodniczący Rady Zdzisław Kmieciak 
202/VII/15  – bardzo proszę o wszczęcie procedury przez urząd w sprawie przejęcia na 

mienie gminne działki nr 428/1 w Czepinie. Jest to działka sąsiadująca ze 
świetlicą i placem zabaw, jest własnością Skarbu Państwa. Mieszkańcy przez 
kilka lat pięknie zagospodarowali to miejsce, obsadzili krzewami, kwiatami. 
Z uwagi na nieuregulowaną kwestię własności, proszę o załatwienie powyższej 
sprawy. Wiem, że rok czy dwa lata temu takie procedury ruszyły. Proszę 
o doprowadzenie tej sprawy do końca. 

 
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Namieciński 
203/VII/15  – rada sołecka w miejscowości Gardno poprosiła mnie o spotkanie i zobowiązała 

mnie do przedstawienia na tej sesji kilku spraw. W dniu 3 marca 2015 r. pismem 
SGA/02/2015 sołectwo Gardno zwróciło się do Urzędu Miasta i Gminy 
w Gryfinie o podjęcie działań w sprawie rozpoczęcia budowy świetlicy 
w Gardnie i poinformowanie, jakie działania zostały podjęte w tej sprawie, czy 
i w jaki sposób zostały zabezpieczone środki finansowe na ta inwestycję. Do 
chwili obecnej sołectwo nie dostało żadnej odpowiedzi.  

204/VII/15  – na sesji Rady w dniu 26 marca sołtys sołectwa Gardno złożył wniosek 
o usunięcie szkód oraz opracowanie regulaminu korzystania z tablic. Do chwili 
obecnej w tej sprawie nie otrzymał żadnej informacji.  

205/VII/15  – na tej samej sesji został złożony wniosek o ustalenie winnych i usunięcie szkód 
w infrastrukturze, prezentowany był materiał, dokumentacja jest w posiadaniu 
Biura Obsługi Rady. Do chwili obecnej sołectwo nie dostało informacji  
o realizacji tego wniosku. Sołtys nadmienia, że było kierowane pismo z PUK-u 
do niego, jako do osoby fizycznej, jednak twierdzi, że on nie jest stroną w tej 
sprawie, dlatego zostawił to pismo bez odpowiedzi. Zdaniem sołtysa problem 
powinna załatwić gmina. Sołtys prosił aby przypomnieć, że po jego wystąpieniu 
w przeciągu tygodnia czasu miał być zaproszony do Burmistrza, takie spotkanie 
się do chwili obecnej nie odbyło. 

206/VII/15  – istnieje pilna sprawa naprawy drogi wojewódzkiej 119, przebiegającej przez 
część wsi. Konieczna jest naprawa nawierzchni oraz poboczy przy 
krawężnikach, zalegających ton piachu, ziemi, pokruszonego asfaltu. To jest 
droga wojewódzka, proszę, aby tą interpelację skierować do Zarządu Dróg 
Wojewódzkich. 

207/VII/15  – w styczniu tego roku sołectwo Gardno zwróciło się do Urzędu o podanie 
kosztu remontu drogi osiedlowej w Gardnie. W połowie lutego był kontakt  
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z projektantem, który miał przyjechać i zobaczyć tę drogę, na tym sprawa 
utknęła. Czy ten projektant przyjedzie zobaczyć tę drogę? Jak długo można 
czekać na to, aby tą sprawę załatwić? Sprawa jest o tyle pilna, ponieważ 
sołectwo zamierza zmienić fundusz sołecki. Mamy miesiąc maj, jeżeli sołectwo 
przeznaczy na inny cel kwoty pieniędzy, które zostają, to istnieje obawa, że nie 
zrealizują zadań z funduszu sołeckiego. 

208/VII/15  – w ubiegłym roku wpłynął do gminy wniosek klubu sportowego Grot Gardno, 
rozmawialiśmy swego czasu, na temat pomieszczeń szatni klubu sportowego 
Grot Gardno. Wspólnota wykonała remont budynku, pomieszczenia są 
własnością gminy, nie zostały wymienione małe okienka. Z-ca Burmistrza 
Tomasz Miler obiecał mi, że po uchwaleniu budżetu sprawa ta ruszy miejsca, do 
chwili obecnej nie ruszyła. 

209/VII/15  – w zeszłym roku padały takie propozycje radnych, żeby refundować z budżetu 
państwa część funduszu sołeckiego, żeby on wracał na wieś, zwiększając 
możliwości rozwoju wsi. Na jakim etapie jest realizacja tego pomysłu? 

210/VII/15  – byłem na spotkaniu w sołectwie Wysoka Gryfińska, sołtys poprosił mnie 
o zgłoszenie dwóch spraw. Sołtys sołectwa Wysoka Gryfińska miesiąc temu 
złożył wniosek dotyczący placu zabaw i refundacji w części tego placu przez 
osobę fizyczną, do chwili obecnej nie otrzymał odpowiedzi. Czy zapadły w tej 
sprawie jakiekolwiek decyzje?  

211/VII/15  – mieszkańcy Wysokiej Gryfińskiej w związku z tym, że posiadają projekt 
budowy świetlicy, posiadają pozwolenie na budowę i w związku z tym, że Rada  
Miejska podjęła uchwałę o sprzedaży tego budynku, gdzie kiedyś była świetlica, 
pytają, czy ta budowa będzie realizowana? Jeżeli tak, to poprosiłbym o bliższe 
informacje. Prosiłbym, aby udzielić mi informacji na piśmie. 

212/VII/15  – w imieniu sołectwa Gardno pragniemy podziękować pani Naczelnik Janinie 
Major za szybkie i profesjonalne załatwienie spraw, życząc sobie i naszym 
mieszkańcom, aby wszystkie wydziały Urzędu były bardziej kreatywne i otwarte 
w naszej trudnej pracy społecznej. 

213/VII/15  – padają interpelacje dotyczące powiatu, czy możliwe byłoby zorganizowanie 
spotkania na szczeblu Burmistrz-Starosta oraz radni, żebyśmy my jako radni 
mogli przedstawić swoje sprawy, bo część dróg, część chodników, szczególnie 
w miejscowościach wiejskich jest w zarządzaniu starostwa. Składamy 
interpelacje, wnioski i dostajemy odpowiedzi, być może spotkanie ze Starostą 
mogłoby zaowocować jakimiś działaniami w tej kwestii.  

 
Radny Rafał Guga 
214/VII/15  – chciałem podziękować wszystkim radnym, że na początku roku poparli mój 

wniosek o zwołanie debaty, chciałbym w tym miejscu podziękować 
Przewodniczącej i Burmistrzowi, że taka debata w sprawie potrzeb osób 
niepełnosprawnych ma się odbyć. Chciałbym zaapelować do sołtysów, do 
mieszkańców, żeby na tą debatę przybyła jak największa reprezentacja osób 
niepełnosprawnych, opiekunów osób niepełnosprawnych, a sołtysi doskonale 
wiedzą, w której miejscowości są takie problemy, żeby na tą debatę przyjść, 
żebyśmy podyskutowali, żebyśmy stworzyli jakąś strategię rozwiązywania tych 
problemów, które dotykają te osoby, które i tak mają trudniejsze życie od osób 
pełnosprawnych.  

215/VII/15  – przy drodze, która biegnie przez Stare Brynki jest plac zabaw, ta droga jest 
dosyć mocno uczęszczana, sołtys prosi, żeby na wysokości placu zabaw położyć 
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garb, który spowodował by zmniejszenie prędkości kierowców, ponieważ tam 
często dzieci w okolicach placu zabaw po tej drodze biegają. 

216/VII/15  – wszyscy wiedzą, jak wygląda wjazd do świetlicy w Starych Brynkach, jest 
fatalny, słyszałem, że któryś z Burmistrzów też tam miał problemy, o mało 
zawieszenia nie urwał. Trzeba by było coś z tym wjazdem zrobić, bo już przy 
wjeździe można uszkodzić samochód, a wyjazd jest też bardzo utrudniony. 
Wiemy, że ta świetlica leży o wiele niżej, niż poziom drogi. Proszę, aby zająć się 
tą sprawą. 

217/VII/15  – niedawno otrzymałem odpowiedź na interpelację, którą składałem na jednej 
z poprzednich sesji, nr 134/V/15 w sprawie domniemanego konfliktu na linii 
Wiceburmistrza i pani pracującej na świetlicy wiejskiej w Sobieradzu. 
Otrzymałem odpowiedź, którą zacytuję: „Zdarza się, że podczas wykonywania 
obowiązków służbowych, pracownik może popełnić błędy lub niewłaściwie 
ocenić sytuację, w której się znalazł. Rolą przełożonego jest łagodzić powstałe 
sytuacje konfliktowe i zapobiegać im w przyszłości. Tak też stało się  
w przypadku Pani, zatrudnionej w świetlicy wiejskiej w Sobieradzu. Pan Paweł 
Nikitiński jako Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy w Gryfino odpowiedzialny 
za sprawy kultury, podjął czynności zmierzające do wyjaśnienia domniemanego 
konfliktu w Sobieradzu, a w związku z tym, że były to sprawy pracownicze, 
należy zastosować daleko idącą dyskrecję. Stąd nie będę szerzej opisywał 
zaistniałej sytuacji, czy przedstawiał protokołów z odbytych spotkań”. 
Rozumiem, że decyzją Burmistrza te protokoły są objęte klauzulą „poufne”, 
„tajne”, „ściśle tajne” czy „tajemnica państwowa”. Jeżeli nie, nie rozumiem, co 
stoi na przeszkodzie, żeby radny Rady Miejskiej mógł zapoznać się  
z protokołem. Wiele się mówiło w poprzednich kadencjach, kiedy strony były 
inne, o transparentności, o dostępie do informacji publicznej, o zamieszczaniu  
w internecie protokołów z komisji, były o to apele. Okazuje się, że jeżeli jest 
protokół ze spotkania, to radny Rady Miejskiej, jeżeli o to prosi, nie może mieć 
do niego wglądu. Nie wiem, co Burmistrz chce ukryć. Ja ponawiam prośbę, żeby 
z protokołami z tych spotkań mógł się zapoznać, chyba, że faktycznie mają 
klauzulę poufności czy tajności. 

218/VII/15 – niedawno odbyło się spotkanie przedstawicieli ulicy Pomorskiej  
z Wiceburmistrzem Milerem i z projektantem drogi, która tam się znajduje, 
powiem szczerze: cenna inicjatywa. Ja zostałem poproszony przez 
przedstawicieli mieszkańców, żeby też w tym spotkaniu uczestniczyć. Było 
owocne, mieszkańcy zapoznali się  ze zmianami proponowanymi przez Urząd, 
mogli wnieść swoje uwagi, także jak najbardziej popieram taką inicjatywę. 
Kiedy ruszą prace na ul. Pomorskiej, bo mieszkańcy niecierpliwie czekają na 
początek tych prac? Kiedy odbędzie się takie spotkanie z mieszkańcami ul. 
Flisaczej? Kiedy ruszą prace na ul. Flisaczej? Chciałbym przypomnieć, że 
stwierdziliście, że te prace są dla was priorytetem, przy okazji budżetu padały 
deklaracje, że zostaną wykonane w tym roku. Proszę pilnie o odpowiedź.  

219/VII/15  – niedawno doczytałem się, że Unia Europejska szykuje bardzo duże pieniądze 
na renowację zabytków, dokładnie rewitalizację podupadłych śródmiejskich 
kamienic i fabrycznych budynków. UE do 2022 roku przeznaczy 22 mld zł, a 
rząd tworzy narodowy plan rewitalizacji. Jednym z jego filarów obok pieniędzy 
publicznych mają być tez zachęty np. podatkowe dla kapitału prywatnego. Czy 
gmina monituje ten program, czy będzie chciała przystąpić, czy mamy 
wytypowane budynki, czy zawalczymy o te pieniądze?  
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220/VII/15  – na poprzedniej sesji, po rekomendacji Burmistrza, radni w większości z GIS, 
bo cały klub tak głosował, postanowili odrzucić mój wniosek o dofinansowanie 
remontu budynku WTZ. Czy Burmistrz ma zamiar jakoś wspomóc tą 
inwestycję? Ostatnio byliśmy z komisją, wygląda to lepiej, niż wyglądało, ale 
nadal są tam duże potrzeby. Nadmieniam tylko, że mimo, iż jeden z radnych 
Burmistrza nazwał to w wywiadzie nazwał to populizmem, to Burmistrz w 
kampanii wyborczej obiecywał takie wsparcie, również finansowe dla 
stowarzyszeń, które zwalczają wykluczenie społeczne. Mam nadzieję, że to nie 
były puste słowa, wiem, że kampania się skończyła, ale wczorajsza obietnica nie 
może stać się dzisiejszym populizmem. W gminie wydaje się pieniądze, bo 
zatrudnia się za 85.000 zł wicedyrektorów ZEAS-u, którzy właściwie nie 
wiadomo po co są, obchody polskości Gryfina – wydajemy co miesiąc ok. 3.000 
zł, fajny konkurs literacki, natomiast ponawiam pytanie, czy ma pan zamiar 
wspomóc inwestycję WTZ przy ul. Szczecińskiej?       

221/VII/15  – w ostatnim wydaniu Gazety Gryfińskiej Z-ca  Burmistrza Paweł Nikitiński 
w wywiadzie zobowiązał się, a nawet przyrzekł, że boisko przy GDK, gdzie 
ostatnio doszło do wypadku, będzie doprowadzone do odpowiedniego stanu, 
znajdą się tam atestowane urządzenia, ogólny stan będzie zgodny ze sztuką. 
Rozumiem, że Burmistrz wie, że nawierzchnia nie pozwala zbytnio na 
uprawianie jakiejkolwiek rekreacji w tym miejscu. Stąd moje pytanie, czy stan 
zgodny ze sztuką przewiduje też naprawę i wymianę kostki brukowej na tym 
boisku? 

222/VII/15  – w ostatnim numerze „7 Dni Gryfina” znalazł się artykuł o kortach gryfińskich, 
o tych górnych kortach. Wiem, że kiedyś byli chętni do wydzierżawienia tych 
terenów, jeszcze w poprzedniej kadencji. Najczęściej byli chętni do wynajęcia 
tych kortów razem z kawiarnią Gem, która dzisiaj przypomina bardziej ruinę. 
Jakie gmina ma plany co do tych kortów? Czy jest rozpatrywana dzierżawa, 
sprzedaż, czy zarządzanie siłami gminnymi?  

223/VII/15 – pod koniec zeszłej kadencji Wiceburmistrz Nikitiński, jeszcze jako 
Przewodniczący Rady na jednej z sesji zgłosił interpelację, w której zapytywał, 
czy w jednej z naszych placówek oświatowych w naszej gminie, nie doszło do 
zjawiska mobbingu. Minęło trochę czasu, ponad pół roku, powiem szczerze, że 
to bulwersująca sprawa, jeśli by miało do tego dojść, jakby z innej perspektywy 
panowie patrzycie na to, chciałbym zapytać, czy są już jakieś wnioski, czy była 
sprawa zgłoszona do prokuratury? Czy prokuratura wszczęła śledztwo, jeśli tak, 
to z jakim efektem? Czy dochodziło faktycznie w tamtej szkole do mobbingu? 
Pytam, bo bardzo często nauczyciele, którzy pracują w tej placówce, są jeszcze 
„rozgrzani” tą sprawą, jeśli nie doszło tam do mobbingu, to jakieś słowa 
wyjaśnienia, nie będę namawiał do przeprosin, by się przydały. 

 
Radna Ewa De La Torre 
224/VII/15  - w nawiązaniu do wypowiedzi radnego Gugi chciałabym poprosić Burmistrza  

i jego służby o przygotowanie informacji na temat zadań i kompetencji rady  
i samorządu gminnego w zakresie wsparcia i pomocy dla osób 
niepełnosprawnych, chciałabym, aby ta informacja obejmowała to, jakie zadania 
dotyczą powiatu. Ponieważ istnieje potrzeba prowadzenia w Gryfinie  
w profesjonalnych warunkach WTZ i one na to zasługują, ale również 
niewątpliwie doskonale sprawdził by się u nas środowiskowy dom samopomocy, 
albo centrum aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych. Myślę, że 
powinniśmy się nawzajem wyposażyć w wiedzę i wiedzieć, co należy w tym 
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zakresie do zadań gminy, a co należy do zadań powiatu i po czyjej stronie jest 
obowiązek wspierania i finansowania tego typu wsparcia dla osób  
niepełnosprawnych. Sądzę, że w związku z tym, że w Gryfinie jedna z placówek 
szkolnictwa specjalnego została zlikwidowana, mam na myśli szkołę specjalną 
przy ul. Łużyckiej, być może powiat powinien się finansowo bardziej 
zaangażować w udzielenie pomocy organizacji pozarządowej w sfinansowaniu 
bardzo finansochłonnego remontu budynku przy ul. Szczecińskiej. Odnoszę 
wrażenie, że to trochę przerasta siły organizacji pozarządowej, a niewątpliwie 
nie przerasta możliwości struktury, jaką jest powiat. 

 
Radny Ireneusz Sochaj 
225/VII/15 – chciałbym wzmocnić głos radnej Wisińskiej i Wiceprzewodniczącego 

Namiecińskiego w sprawie dróg, za które odpowiada powiat. Dla odmiany 
dodałbym przykład z centrum Gryfina. Na ul. Niepodległości, na wysokości 
ZEAS jest chodnik, który stracił już zupełnie parametry chodnika, płyty sterczą 
tam każda w inną stronę i można się przewrócić. Proszę o interwencję w tej 
sprawie. 

 
Radny Rafał Guga 
226/VII/15  – chciałbym wzmóc głos pani radnej Ewy De La Torre, ja wiem, że to jest 

główne zadanie powiatu, natomiast większość dzieci korzystających z WTZ to 
są mieszkańcy Gminy Gryfino. Ja cieszę się, że udaje się tą sprawę nagłośnić, 
szczególnie, że w materiałach wyborczych Burmistrza było wyraźnie napisane: 
„wsparcie stowarzyszeń walczących z wykluczeniem społecznym”. To 
stowarzyszenie najlepiej to wykonuje jak może, ale musi mieć warunki. Dlatego 
jeszcze raz ponawiam swoje pytanie: czy rozważa pan wsparcie finansowe dla 
stowarzyszenia, które prowadzi WTZ na remont budynku przy ul. Szczecińskiej?  

 
Radny Zenon Trzepacz 
227/VII/15  – rozmawiałem przed chwilą z panią sołtys, odnośnie której pan radny 

przeprowadził długi wywód. Pani sołtys powiedziała mi jednoznacznie, że ona 
sobie nie życzy, żeby jej sprawę osobistą poruszać na sesji. Powiedziała, że dla 
niej jest to temat zamknięty i nie widzi najmniejszego powodu, żeby wokół tego 
tematu się poruszać. 

228/VII/15  – prośba do nas, do Rady Miejskiej, żebyśmy zaczęli pracować nad zmianą 
regulaminu obrad Rady Miejskiej, bo czas chyba najwyższy.  

 
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Namieciński przypomniał radnym o obowiązku złożenia 
oświadczeń majątkowych i ogłosił 15-minutową przerwę w obradach Rady. 
Po przerwie Wiceprzewodniczący wznowił obrady. 
 
Ad. V. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Gryfino z organizacjami 
pozarządowymi – DRUK Nr 1/VII. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
Stanowiska komisji Rady stanowią załącznik nr 8. 
Radni przed sesją otrzymali uzupełnienie zestawienia otwartych konkursów ofert ogłoszonych 
przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w 2014 roku – załącznik nr 9. 
Wiceprzewodniczący Rady zapytał, czy radni zgłaszają jakieś zapytania i wnioski do 
sprawozdania. 
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Radny Krzysztof Hładki - Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, 
Inwestycji i Ochrony Środowiska wnioskuje o uzupełnienie sprawozdania o nazwy 
ogłoszonych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino konkursów ofert. Jednocześnie muszę 
poinformować, że właśnie przed sesją otrzymaliśmy tę informację i każdy z radnych ma ją 
przed sobą.  
Radny Marcin Para – na Komisji Budżetu prosiłem o informację związaną z kosztami  
o charakterze pozafinansowym, czyli np. nieodpłatne użyczenie lokali dla organizacji 
pozarządowych i wszystkie inne kwestie, które znajdują się w punkcie 2. tego sprawozdania. 
Nie otrzymaliśmy tych dokumentów, więc z uwagi na fakt, że ja składałem ten wniosek 
bardzo bym prosił pana Naczelnika o taką informację, może być drogą mailową, natomiast 
jeżeli pozostali radni by sobie tego życzyli, to już ewentualnie we własnym zakresie. Ja mam 
też wniosek od pani Przewodniczącej Ewy De La Torre, najwyżej później ustalimy tę kwestię 
po zakończeniu sesji. 
Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Grzegorz Jastrowicz – jeśli chodzi  
o koszty współpracy pozafinansowe, tak naprawdę jedynym twardym wskaźnikiem to jest 
koszt, jaki gmina ponosi na utrzymanie budynku dworca PKP, ponieważ wszystkie inne 
rzeczy są trudne do wycenienia. Kiedy organizacje przychodzą, wyszukujemy im różne 
rzeczy, kserujemy im coś, szukamy informacji, nie liczymy tego. Jest to z oczywistych 
powodów trudne do wyliczenia, natomiast mam tu przygotowane przez wydział działalności 
gospodarczej zestawienie dotyczące kosztów utrzymania dworca poniesionych przez Gminę 
Gryfino. Koszty utrzymania dworca poniesione przez Gminę Gryfino  w okresie od 1 stycznia 
2014 r. do 31 grudnia 2014 r., czyli za 12 miesięcy z tytułu czynszu za najem wyniosły  
w zaokrągleniu 88.000 zł, z tytułu administrowania przez GTBS - 16.000 zł, z tytułu 
ogrzewania 14.000 zł, za energię elektryczną – 4.000 zł, za wodę i ścieki – 1.000 zł,  
w zaokrągleniu do tysięcy złotych. Należy pamiętać, że część z tych kosztów pokrywają 
częściowo organizacje pozarządowe, chodzi o media w zależności od tego, ile czasu 
przebywają, ile godzin, ile dni i jakie pomieszczenie zajmują. Mam te dokumenty, trudno mi 
mówić odnośnie każdego stowarzyszenia. Mogę to skserować, zapraszam też do mnie, mogę 
się podzielić tą informacją. 
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Namieciński - mam propozycję panie naczelniku, żeby 
te dokumenty zostawić w Biurze Obsługi Rady. Jeżeli radni będą zainteresowani, to sobie te 
dokumenty pobiorą. 
 
Ad. VI. Informacja o realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2014 – 
DRUK Nr 2/VII. 
Informacja stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
Wiceprzewodniczący Rady przedstawił stanowiska komisji. 
Stanowiska komisji Rady stanowią załącznik nr 8. 
Radni nie zgłosili żadnych uwag i wniosków do informacji. 
 
Ad. VII. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Gardno – 
DRUK NR 3/VII. 
Wiceprzewodniczący Rady przedstawił stanowiska komisji do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji Rady stanowią załącznik nr 8. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Namieciński - chciałbym złożyć wniosek o zmianę  
w projekcie uchwały w § 3 zapisu: „Nadać nazwę ul. Parkowa” na: „Nadać nazwę  
ul. Wiśniowa” i będę prosił państwa o przegłosowanie takiej zmiany. Rozmawiałem ostatnio  
z mieszkańcami, z radą sołecką i ta ul. Parkowa do niczego tam nie pasuje. Tam nie ma parku, 
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jest tam aleja wiśniowa, w związku z powyższym jest taka prośba do państwa, aby ten 
wniosek poprzeć i wykreślić nazwę ul. Parkowa i zastąpić ją ul. Wiśniową. Taka jest prośba 
mieszkańców. 
  
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Namieciński poddał pod głosowanie wniosek, aby w § 3 
projektu uchwały zmienić nazwę ul. Parkowej na ul. Wiśniową. 
Wiceprzewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem ww. wniosku. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 21 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 20 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 19 radnych, przy 
1 głosie wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było. 
Wniosek radnego do projektu uchwały został przyjęty. 
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 11. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Namieciński poddał pod głosowanie projekt uchwały  
w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Gardno – DRUK NR 3/VII wraz  
z przyjętym wnioskiem. 
Wiceprzewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem ww. projektu uchwały. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 21 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
20 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że uchwała została podjęta. 
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 12. 
UCHWAŁA NR VII/54/15 stanowi załącznik nr 13. 
 
Ad. VIII. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gardno – 
DRUK NR 4/VII. 
Wiceprzewodniczący Rady przedstawił stanowiska komisji do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji Rady stanowią załącznik nr 8. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Namieciński - komisje nie zajęły stanowiska, ponieważ 
w projekcie uchwały nie ma wpisanej nazwy tej ulicy. Rozmawiałem z mieszkańcami Gardna 
i mam uwagę do pana Burmistrza, do urzędu, bo my tak naprawdę przeprowadziliśmy 
casting, konkurs, ale nie prowadziliśmy konsultacji w tej sprawie. W tamtej sprawie były 
konsultacje. Czy to będzie praktyką, że np. jeżeli będziemy nadawali nazwę ulicy  
w miejscowości Pniewo, to  takim konkursie będą wypowiadali się mieszkańcy Gardna, albo 
pozostałych miejscowości? Dlaczego nie było tak, że nie było jednak konsultacji w tej 
sprawie? Jako mieszkaniec Gardna, a ta sprawa m.in. dotyczy Gardna, parku przemysłowego, 
nie chciałbym, żeby ktoś wybierał mi ulicę. W mojej ocenie w pierwszej kolejności powinny 
być przeprowadzone takie konsultacje. Jeżeli nie byłoby propozycji mieszkańców, to 
przeprowadzamy konkurs. Tak się nie stało. My bardzo dużo, ale być może nie wszyscy 
pamiętają, w poprzedniej kadencji mówiliśmy o konsultacjach z mieszkańcami. „Nic o nas 
bez nas”.  
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Tomasz Miler – zdecydowaliśmy się na 
konkurs, ponieważ w tym miejscu nie ma terenów zamieszkałych. Na odcinku, który 
nazywamy nową nazwą, nie ma żadnych budynków. Chciałbym delikatnie zwrócić uwagę na 
to, że w tym samym czasie odbywały się konsultacje społeczne dotyczące nadania nowych 
nazw ulicom w Gardnie i nikt z mieszkańców się nie zgłosił. Tak naprawdę w tej formie 
konkursu mógł wystartować każdy, również mieszkańcy Gardna, wszystkich do tego 
serdecznie zapraszaliśmy. Spotkaliśmy się z dość dużym odzewem, otrzymaliśmy 
kilkadziesiąt propozycji, łącznie z uzasadnieniami. Widzimy potrzebę przede wszystkim 
nadania nazwy tej ulicy w parku, wydzielenia jej, aby ułatwić życie potem przyszłym 
funkcjonującym tam firmom i uważam, że ta metoda jest dobra. Oczywiście każdy może mieć 
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inne zdanie. Chciałbym jednocześnie podkreślić, że mam przed sobą wyniki głosowania. 
Zdecydowana większość z państwa wybrała nazwę ul. Innowacyjna w tym miejscu. 
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Namieciński - rozumiem panie Burmistrzu, ale czy pan 
byłby zadowolony, jeżeli przy ulicy, przy której pan mieszka, czy w rejonie, w którym pan 
mieszka ktoś nadawałby nazwy ulic? 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Tomasz Miler – przy tej ulicy nikt nie 
mieszka. 
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Namieciński - ale jest prowadzona działalność 
gospodarcza. 
Radny Rafał Guga - chciałbym wzmóc głos pana Przewodniczącego Tomasza 
Namiecińskiego. Panie Burmistrzu, uchwała brzmi: „w sprawie nadania nazwy ulicy  
w miejscowości Gardno”, więc jednak jest to miejscowość Gardno i dobrze byłoby, gdyby 
mieszkańcy też mogli w jakiś sposób ustosunkować się. Nic nie stało na przeszkodzie, żeby 
zrobić to dwutorowo, czyli z jednej strony gminny konkurs, a z drugiej strony przeprowadzić 
konsultacje już nawet po wynikach konkursu, co na to mieszkańcy. Wiadomo, że nikt by nie 
chciał, żeby reszta gminy decydowała, jaką ma mieć ulicę, bo mogłoby dojść do różnych 
sytuacji. Dzięki Bogu tutaj nie ma złej woli i to trzeba uszanować, natomiast wolę 
mieszkańców trzeba uszanować. Po to służą konsultacje społeczne, trzeba było pojechać na 
zebranie wiejskie i stwierdzić, że był konkurs i dana ulica wygrywa i wtedy nie byłoby tych 
niedomówień, dlatego ja trochę rozumiem Przewodniczącego Namiecińskiego. 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński – co do uchwały 
dotyczącej konsultacji społecznych, jest cały pakiet form, z których można skorzystać. 
Przypominam, kto może z nich skorzystać: burmistrz, grupa radnych, grupa mieszkańców. To 
są te podmioty, które mogą takie konsultacje przeprowadzić, celowo wprowadzaliśmy  
w poprzedniej kadencji szeroką paletę, aby nikomu nie zabraniać przeprowadzać takich 
konsultacji. Po drugie, wyłączną kompetencją rady miejskiej jest nadawanie nazw ulicom  
i bez względu na to jaki byłby wynik i tak ostateczna decyzja należy do państwa. Sytuacja 
zdaje się jest taka, że nikt nie przedkłada projektu uchwały, który szedłby przeciw woli 
mieszkańców. 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Tomasz Miler – ja uściślę, że nie ma 
żadnych mieszkańców przy tej ulicy, tam nikt nie jest zameldowany. 
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Namieciński - zgadza się, tylko jak już podkreślał 
radny Rafał Guga mamy projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości 
Gardno. Nie będziemy się spierali, jest następująca propozycja, aby w druku nr 4/VII w § 1 
„nadać nazwę ul. Innowacyjna drodze oznaczonej numerami działek 72/9 i 72/12 położonej  
w obrębie ewidencyjnym Gardno, gmina Gryfino”. Czy są jakieś inne propozycje? Nie widzę. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Namieciński poddał pod głosowanie projekt uchwały  
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gardno – DRUK NR 4/VII z wpisaną w § 1 
nazwą „ul. Innowacyjna”. 
Wiceprzewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem ww. projektu uchwały. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 21 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 16 
radnych, przy 4 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było. 
Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że uchwała została podjęta. 
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 14. 
UCHWAŁA NR VII/55/15 stanowi załącznik nr 15. 
 
Ad. IX. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
bezprzetargowej, lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Łużyckiej nr 23 w Gryfinie 
oraz udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali – DRUK NR 5/VII. 
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Wiceprzewodniczący Rady przedstawił stanowiska komisji do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji Rady stanowią załącznik nr 8. 
 
Wiceprzewodniczący Rady otworzył dyskusję. 
Radny Rafał Guga – panie Burmistrzu, nie ukrywam, że rozmawialiśmy w tym kontekście 
na komisji, rozmawiałem też z mieszkańcami lokalu nr 1 i wydaje się, że ta uchwała będzie 
uchwałą „martwą” dlatego, że występują o sprzedaż mieszkańcy jednego lokalu. Jest takie 
stwierdzenie, że wykupem lokalu zainteresowani są tylko najemcy lokalu mieszkalnego nr 1, 
natomiast zasadnym jest sprzedanie wszystkich lokali w jednym czasie. Pan Burmistrz na 
komisji stwierdził, że muszą wszyscy mieszkańcy wyrazić wolę, na moje pytanie kto ma 
rozmawiać z tymi mieszkańcami, namawiać ich, oni właściwie sami powinni się ze sobą 
dogadać, a wiem, że sytuacja może wyglądać w ten sposób, że jednak reszta nie będzie 
zainteresowana. Czy nie lepiej było wcześniej przeprowadzić rozmowy z tymi mieszkańcami, 
w jakiś sposób ich zachęcić i podjąć wspólną decyzję, bo okaże się, że przyjmiemy uchwałę, 
która prawdopodobnie nie wejdzie w życie. 
Radna Ewa De La Torre – ja chciałabym tylko gwoli prawdy historycznej powiedzieć, że 
tego typu uchwały były już w przeszłości podejmowane, chodziło m.in. o obiekty 
wielolokalowe na Górnym Tarasie, ponieważ trudno sobie wyobrazić, aby docelowo gmina 
dysponowała lokalami i była współwłaścicielem w częściach ułamkowych wraz z osobami 
fizycznymi. To bardzo utrudnia administrowanie nieruchomością, ale ja na kanwie tej 
propozycji, bo rozumiem, że to jest tylko stworzenie szansy, na ile ona zostanie wypełniona 
treścią to czas pokaże, ale powracam jak bumerang z tematem możliwości parkowania osób, 
które korzystają z tzw. małej sali gimnastycznej. Otrzymałam komplet dokumentów 
dotyczących trwałego zarządu jeśli chodzi o ten obiekt, więc jest on w trwałym zarządzie 
Szkoły Podstawowej Nr 1. Szkoła mogłaby wykonywać jakiekolwiek inwestycje związane  
z miejscami parkingowymi za zgodą organu prowadzącego i sądzę, że także przy finansowym 
udziale tego organu, ale w momencie kiedy dowiedzieliśmy się od pani naczelnik, że granica 
nieruchomości pokrywa się ze skrajnią drogi to oznacza, że jeżeli ktokolwiek kupi tę 
nieruchomość będzie miał prawo zabronienia parkowania na tym terenie, co oznacza, że 
przed salą gimnastyczną w ogóle nie będzie można parkować i temat powróci ze zdwojoną 
siłą. Na to tylko chciałabym zwrócić uwagę. 
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Namieciński - mieszkam w miejscowości 
popegeerowskiej i przez długi okres czasu mieszkałem w budynku wielorodzinnym. 
Mieszkańcy mieli możliwość wykupu mieszkań od agencji, dziewięćdziesiąt kilka procent 
wykupiło mieszkania w blokach i te mieszkania wyglądają zgoła inaczej. Każdy kto ma swoja 
własność zaczyna o nią dbać. Mówimy o udzieleniu 90-procentowej bonifikaty, to jest też 
plus tego wszystkiego, mieszkania też były swego czasu przez agencje sprzedawane z dużą 
bonifikatą, przez jakiś okres czasu nie można tego mieszkania sprzedać, ale staje się 
właścicielem majątku. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Namieciński poddał pod głosowanie projekt uchwały  
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, lokali mieszkalnych  
w budynku przy ul. Łużyckiej nr 23 w Gryfinie oraz udzielenia bonifikaty przy sprzedaży 
lokali – DRUK NR 5/VII. 
Wiceprzewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem ww. projektu uchwały. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 21 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
15 radnych, przy 1 głosie przeciwnym i 4 głosach wstrzymujących się. 
Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że uchwała została podjęta. 
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 16. 
UCHWAŁA NR VII/56/15 stanowi załącznik nr 17. 
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Ad. X. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu 
ustnego nieograniczonego, nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 
miasta Gryfino – DRUK NR 6/VII. 
Wiceprzewodniczący Rady przedstawił stanowiska komisji do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji Rady stanowią załącznik nr 8. 
 
Wiceprzewodniczący Rady otworzył dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał głosu w dyskusji. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Namieciński poddał pod głosowanie projekt uchwały  
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, 
nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino – DRUK NR 6/VII. 
Wiceprzewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem ww. projektu uchwały. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 21 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
20 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że uchwała została podjęta. 
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 18. 
UCHWAŁA NR VII/57/15 stanowi załącznik nr 19. 
 
Ad. XI. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu 
ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie 
ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino – DRUK NR 7/VII. 
Wiceprzewodniczący Rady przedstawił stanowiska komisji do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji Rady stanowią załącznik nr 8. 
 
Wiceprzewodniczący Rady otworzył dyskusję. 
Radny Rafał Guga – panie Burmistrzu, wielokrotnie wcześniej zabierałem głos i mówiłem, 
że dla mnie idealnym rozwiązaniem jest gdybyśmy sprzedawali takie działki, które byłyby 
zabezpieczone właściwie pod każdym względem, m.in. z normalną drogą dojazdową, 
ponieważ później to generuje pewnego rodzaju niepokoje, problemy. Przeznaczamy do 
sprzedaży 15 działek, w okolicach których ten stan infrastruktury drogowej, właściwie nie ma 
stanu drogowego, można byłoby nawet powiedzieć, za chwilę zaczną tam się budować 
mieszkańcy, powstaną nowe domy i będziemy mieli 15 rodzin, które będą dopytywały się, 
kiedy będzie zrobiona droga. Panie Burmistrzu, czy nie lepiej byłoby najpierw spróbować 
doprowadzić te drogi do takiego mocno utwardzonego gruntu, najlepiej tak jak się to na 
zachodzie robi, do gotowej drogi, żeby mieszkańcy mogli zamieszkać w normalnych 
warunkach skoro mają kupować działki i za nie płacić? 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Tomasz Miler – oczywiście możliwe jest 
dostosowanie nawierzchni do ruchu ciężkiego. Przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę, 
że jeżeli mówimy o działkach niezabudowanych, to jeżeli rozpocznie się proces inwestycyjny, 
będzie jeździł tam ciężki sprzęt, to tak naprawdę lepiej jest poczekać, aż te domy zaczną 
powstawać i potem sukcesywnie tę docelową nawierzchnię zbudować. Nie zdecydujemy się 
teraz, aby zbudować tam coś docelowego. 
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn -  oczywiście idealnym modelem 
byłoby sprzedawać działki z pełną infrastrukturą. Tak się w Gminie Gryfino tylko raz 
wydarzyło w latach 90-tych, kiedy wybudowano osiedle przy ul. Orląt Lwowskich. Przez 
kilkanaście lat niestety nie udało się tego powtórzyć. Z tego powodu ubolewam, ale  
w niedługim czasie, bo dzisiaj na sesji powstanie zespół ds. kolejności remontów i budowy 
dróg. Dajmy mieszkańcom szansę, to oni będą decydować, gdzie będą kupować działki, 
natomiast my przy tym budżecie, szanowny panie radny, w tym momencie nie jesteśmy  
w stanie przed osiedleniem się i sprzedażą działek wybudować odpowiednich dróg. 
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Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Namieciński poddał pod głosowanie projekt uchwały  
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, 
nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino – 
DRUK NR 7/VII. 
Wiceprzewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem ww. projektu uchwały. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 21 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
21 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że uchwała została podjęta. 
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 20. 
UCHWAŁA NR VII/58/15 stanowi załącznik nr 21. 
 
Ad. XII. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/40/15 Rady Miejskiej  
w Gryfinie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących 
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfino – DRUK NR 8/VII. 
Stanowiska komisji Rady stanowią załącznik nr 8. 
 
Wiceprzewodniczący Rady otworzył dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał głosu w dyskusji. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Namieciński poddał pod głosowanie projekt uchwały  
w sprawie zmiany Uchwały Nr V/40/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 lutego 2015 r.  
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 
Gryfino – DRUK NR 8/VII. 
Wiceprzewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem ww. projektu uchwały. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 21 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
21 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że uchwała została podjęta. 
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 22. 
UCHWAŁA NR VII/59/15 stanowi załącznik nr 23. 
 
Ad. XIII. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2015 rok – 
DRUK NR 9/VII. 
Wiceprzewodniczący Rady przedstawił stanowiska komisji do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji Rady stanowią załącznik nr 8. 
 
Wiceprzewodniczący Rady otworzył dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał głosu w dyskusji. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Namieciński poddał pod głosowanie projekt uchwały  
w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2015 rok – DRUK NR 9/VII. 
Wiceprzewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem ww. projektu uchwały. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 21 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
21 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że uchwała została podjęta. 
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 24. 
UCHWAŁA NR VII/60/15 stanowi załącznik nr 25. 
 
Ad. XIV. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2015 rok – 
DRUK NR 10/VII. 
Wiceprzewodniczący Rady przedstawił stanowiska komisji do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji Rady stanowią załącznik nr 8. 



 18

 
Wiceprzewodniczący Rady otworzył dyskusję. 
Radny Rafał Guga – gwoli informacji mam pytanie, czy to jest uchwała, która doprowadza 
do ładu to, co zgłaszał pan radny Kawka na sesji budżetowej i to co Regionalna Izba 
Obrachunkowa przysłała, żeby poprawić? 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński - uchwała budżetowa 
zgodnie z wiedzą, którą państwo posiadacie, bo jak sądzę śledzicie publikację dziennika 
urzędowego, nigdy nie została przez żaden organ nadzoru uchylona ani zakwestionowana. Po 
drugie pismo, które wyszło z Regionalnej Izby Obrachunkowej znalazło odpowiedź 
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, który w sposób jednoznaczny odniósł się do stanowiska 
RIO, natomiast ta uchwała o zmianie budżetu jest rozwiązaniem jednej z rezerw na cele,  
o których zdecydowaliście państwo w uchwale budżetowej i dotyczy boisk wiejskich i ich 
utrzymania przez stowarzyszenia. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Namieciński poddał pod głosowanie projekt uchwały  
w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2015 rok – DRUK NR 10/VII. 
Wiceprzewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem ww. projektu uchwały. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 21 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
21 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że uchwała została podjęta. 
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 26. 
UCHWAŁA NR VII/61/15 stanowi załącznik nr 27. 
 
Ad. XV. Podjęcie uchwały w sprawie desygnowania przedstawicieli Rady Miejskiej  
w Gryfinie do składu zespołu ds. opracowania harmonogramu budowy i remontów dróg 
na terenie Gminy Gryfino – DRUK NR 11/VII. 
Wiceprzewodniczący Rady przedstawił stanowiska komisji do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji Rady stanowią załącznik nr 8. 
 
Wiceprzewodniczący Rady otworzył dyskusję. 
Radny Marcin Para – jako Przewodniczący Klubu Radnych Gryfińskiej Inicjatywy 
Samorządowej widzę taką konieczność, potrzebę ze względu na przeprowadzone dyskusje 
radnych Rady Miejskiej, aby złożyć wniosek o powiększenie składu tego zespołu do siedmiu 
osób z uwagi na fakt, że jest duże zainteresowanie wśród radnych uczestnictwem w tym 
zespole. Wydaje mi się, że liczba siedmiu radnych jest to adekwatna liczba, jeżeli chodzi  
o prace takiego zespołu, dlatego składam wniosek, aby zwiększyć skład tego zespołu do 
siedmiu radnych. 
Radny Rafał Guga – z niepokojem oczekiwałem na tę uchwałę i jestem wdzięczny 
burmistrzom, niestety nie mogliśmy się jej doprosić w poprzednich latach. Wielokrotnie też 
składałem interpelację w tej sprawie. Jest to bardzo logiczna idea, jesteśmy po dyskusji na 
komisjach i uważam, ze rozwiązywanie takich spraw w ten sposób jest jak najbardziej 
logicznym rozwiązaniem, natomiast brakuje mi w tym projekcie uchwały kryteriów, na jakiej 
podstawie ten harmonogram miałby powstawać. Za chwilę do tego zespołu zgłoszą się radni, 
którzy zostaną prawdopodobnie przyjęci i obawiam się, żeby chociażby kiedykolwiek padł 
cień na ten zespół, że próbuje rozstrzygać sprawy niemerytorycznie, a w jakiś sposób 
politycznie, radni pochodzą z okręgów jednomandatowych, każda decyzja, która będzie 
przyznawała drogę, kiedy radny jest z tego okręgu i ta droga się znajdzie, będzie budziła 
wątpliwości. Ja na komisji zgłosiłem taką wątpliwość i stwierdziłem, że dla mnie taki zespół 
powinien iść po skrajnościach, albo powinna być lista otwarta i każdy radny, który chce 
powinien wejść, najlepiej jak największa liczba osób, albo żeby w tej komisji w ogóle nie 
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było radnych. Mamy urzędników, którzy doskonale wiedzą, jaki jest stan naszych dróg i dla 
mniej najlogiczniejszym byłoby opracowanie takich kryteriów, które przyznawałyby 
punktację za konkretne rzeczy: jak długo mieszkańcy czekają na drogę, jak dużo 
mieszkańców z tej drogi korzysta, czy łączy ważne ciągi komunikacyjne. Ja mówiłem to 
wielokrotnie w interpelacjach. Nie będę składał wniosku, zwracam się tylko z taką prośbą, 
żeby zostawić otwartość pod względem zgłaszania radnych albo zrezygnować z radnych  
w tym projekcie uchwały. 
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn – nie wyobrażam sobie, żeby 
taka komisja pracowała bez radnych i zdała się tylko i wyłącznie na urzędników, ponieważ 
tym działaniem doprowadzilibyśmy do dyskusji, która na radzie i wśród radnych i tak 
musiałaby trwać po pracy urzędników, więc nie ma sensu dublowania tych prac. Natomiast 
jest dla mnie oczywiste, że formuła pracy tego zespołu będzie formułą dostępną dla 
wszystkich radnych. Co do regulaminu to oczywiście zespół wypracuje ten regulamin, bo tam 
będą również przedstawiciele burmistrza i osobiście uważam, ze wychodzimy tutaj też 
naprzeciw sygnalizowanym postulatom, żeby w tym zakresie również rozmawiać z powiatem 
i po powstaniu zespołu być może zaprosimy do tego zespołu przedstawiciela Powiatu 
Gryfińskiego, natomiast zlecanie całej tej sprawy urzędowi wywoła kolejną dyskusję po 
przepracowaniu przez naszych pracowników, także naturalnym jest, że demokratyczne 
wybory, a uczestnictwo w pracach, ponieważ zespół będzie pracował przy otwartej kurtynie 
jest dostępne dla każdego zainteresowanego podmiotu, nie tylko dla radnych, ale również 
innych osób. 
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Namieciński - ja też tak sobie wyobrażam prace tego 
zespołu, że on będzie pracował na określonych zasadach, które na pierwszym spotkaniu 
zostaną wypracowane, muszą być określone ramy i określone zasady - kwestia dostępności 
ilości osób, które będą korzystały z tych dróg, kwestia tego, że 1/3 mieszkańców mieszka na 
terenach wiejskich i to też powinna być jedna z zasad, że 1/3 funduszy, którymi będzie 
„dysponował” ten zespół, powinna iść na obszary wiejskie. Ja sobie nie wyobrażam takiej 
sytuacji, jeżeli mamy już projekty dróg i pozwolenia na budowę, żeby akurat w tej kwestii te 
drogi były odsuwane na bok. 
Radny Zenon Trzepacz – pan Burmistrz już uprzedził moje propozycje. Ten zespół 
wypracuje na pewno jakiś regulamin, zasady i on na pewno zostanie skonsultowany  
z radnymi i każdy będzie mógł wnieść swoje uwagi, zastrzeżenia, czy propozycje. Uważam, 
że to jest najlepsze z możliwych rozwiązań. 
Radna Ewa De La Torre – ja chciałam tylko zwrócić państwa uwagę, że zespół już 
założenia będzie większy osobowo, ponieważ my tylko desygnujemy przedstawicieli Rady do 
składu tego zespołu, a na podstawie uchwały z 8 sierpnia 2014 roku w § 3 jest oczywiście 
wymieniony cały krąg osób, które także będą w tym zespole uczestniczyć. Wydaje mi się, że 
ze względów pragmatycznych jest pewna granica, kiedy można debatować w określonym 
zespole ludzi. Trudno prowadzić konstruktywną dyskusję, jeżeli tam będzie trzydzieści ileś 
osób, bo każdy zabierze głos w tej sprawie i będzie ciężko wypracować jakiś konsensus, 
wnioski. Chciałabym dodać, ze w § 2 zasady zostały już przez nas uchwalone. W tej samej 
uchwale przy tworzeniu harmonogramu remontów i budowy dróg w Gminie Gryfino  należy 
uwzględnić minimum następujące parametry: liczbę osób zamieszkałych przy danym odcinku 
drogi, liczbę wydanych pozwoleń na użytkowanie budynków, liczbę miejsc pracy  
w przedsiębiorstwach funkcjonujących przy danym odcinku drogi,  stan techniczny odcinka 
drogi, znaczenie danego odcinka, możliwości i szanse na otrzymanie dofinansowania 
zewnętrznego, możliwość współpracy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego lub 
właścicielami dróg, współfinansowanie  budowy i remontu danego odcinka drogi przez 
mieszkańców i osoby prawne, propozycję podziału środków finansowych funduszu 
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drogowego na miasto i tereny wiejskie. Nie ma co wyważać otwartych drzwi, my te kryteria  
i zasady już raz wypracowaliśmy. Teraz należy się tego po prostu trzymać. 
Radny Rafał Guga – faktycznie, mam też tą uchwałę przed sobą i też staram się czytać ze 
zrozumieniem. „Należy uwzględnić” nie oznacza, że już zostało uwzględnione, stąd mój apel 
o to, żeby te propozycje z tej uchwały zostały skonsumowane. Panie Burmistrzu, jak 
najbardziej zielone światło z mojej strony, ja w takim wypadku te zapewnienia przyjmuję za 
dobrą monetę, te słowa, które padały od innych radnych też, poparcie w stu procentach. 
Radny Krzysztof Hładki – pragnąłbym jeszcze zwrócić uwagę na uchwałę z 8 sierpnia 2014 
roku w sprawie ustalenia zasad tworzenia harmonogramu budowy i remontów dróg na terenie 
Gminy Gryfino i właściwie chyba najważniejszy z tego punkt 1, cyt. „Rada Miejska  
w Gryfinie przy udziale Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino  - będzie od roku 2015 - dążyła 
do ustanowienia, funduszu drogowego w wysokości co najmniej 4% wydatków 
budżetowych.” Pragnę zwrócić na to baczną uwagę, żeby było za co budować i za co 
remontować, bo z tym, jak wiem na razie niestety nie jest najlepiej i tym się powinna zająć  
Rada i burmistrzowie także. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Namieciński poddał pod głosowanie wniosek radnego 
Marcina Pary o zwiększenie zespołu do siedmiu osób, czyli dopisanie w § 1 pkt 6 i 7. 
Wiceprzewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem ww. wniosku. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 21 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 20 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 15 radnych, przy 
5 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było. 
Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że wniosek został przegłosowany. 
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 28. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Namieciński poprosił o zgłaszanie kandydatur do składu 
zespołu. i poinformował, że jeżeli liczba kandydatów będzie większa niż 7, Rada będzie 
głosowała nad każdą kandydaturą z osobna. 
Radny Jacek Kawka do składu zespołu zgłosił radnego Rafała Gugę. 
Radny Rafał Guga wyraził zgodę na pracę w zespole. 
Radny Marcin Para zgłosił kandydatury: radnego Zbigniewa Kozakiewicza, radnego 
Zdzisława Kmieciaka, radnego Tomasza Namiecińskiego, radnego Piotra Zwolińskiego  
i radnego Zenona Trzepacza. 
Radny Zbigniew Kozakiewicz, radny Zdzisław Kmieciak, radny Tomasz Namieciński, radny 
Piotr Zwoliński i radny Zenon Trzepacz wyrazili zgodę na pracę w zespole. 
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Namieciński zgłosił kandydaturę radnego Marcina 
Pazika. 
Radny Marcin Pazik wyraził zgodę na pracę w zespole. 
Radny Rafał Guga zgłosił kandydaturę radnej Małgorzaty Wisińskiej. 
Radna Małgorzata Wisińska wyraziła zgodę na pracę w zespole. 
Radny Zdzisław Kmieciak zgłosił kandydaturę radnego Czesława Skoneckiego. 
Radny Czesław Skonecki nie wyraził zgody na pracę w zespole. 
 
Radny Rafał Guga - w związku z tym, że jest osiem osób, chcę zgłosić wniosek, żeby 
nastąpiła zmiana uchwały, żeby w zespole było osiem osób. 
 
Radny Zbigniew Kozakiewicz zrezygnował z pracy w zespole na rzecz pani Małgorzaty 
Wisińskiej. 
 
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn - dobrze jest, jak ciała kolegialne 
działają w składzie nieparzystym, bo czasami powstaje dylemat równowagi głosów i jeśli 
chodzi o praktykę procedowania to lepiej jest, jak liczba członków jest nieparzysta, ale dzisiaj 
mamy przyjęty skład na siedem osób i jest siedem. 



 21

 
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Namieciński poinformował, że do składu zespołu zostało 
zgłoszonych siedem osób, które wyraziły zgodę na pracę: radny Rafał Guga, radny Zdzisław 
Kmieciak, radny Tomasz Namieciński, radny Piotr Zwoliński, radny Zenon Trzepacz, radny 
Marcin Pazik i radna Małgorzata Wisińska.  
Wiceprzewodniczący odczytał treść § 1 projektu uchwały w sprawie desygnowania 
przedstawicieli Rady Miejskiej w Gryfinie do składu zespołu ds. opracowania harmonogramu 
budowy i remontów dróg na terenie Gminy Gryfino – DRUK NR 11/VII wraz z wpisanymi 
ww. radnymi i poddał go pod głosowanie. 
Wiceprzewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem ww. projektu uchwały. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 21 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
21 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że uchwała została podjęta. 
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 29. 
UCHWAŁA NR VII/62/15 stanowi załącznik nr 30. 
 
Ad. XVI. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino – w obrębie Pniewo – DRUK 
NR 12/VII. 
Wiceprzewodniczący Rady przedstawił stanowiska komisji do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji Rady stanowią załącznik nr 8. 
 
Wiceprzewodniczący Rady otworzył dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał głosu w dyskusji. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Namieciński poddał pod głosowanie projekt uchwały  
w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta i gminy Gryfino – w obrębie Pniewo – DRUK NR 12/VII. 
Wiceprzewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem ww. projektu uchwały. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 21 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
21 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że uchwała została podjęta. 
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 31. 
UCHWAŁA NR VII/63/15 stanowi załącznik nr 32. 
 
Ad. XVII. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu w obrębie nr 4 miasta Gryfino – rejon ul. Artyleryjskiej – DRUK 
NR 13/VII. 
Wiceprzewodniczący Rady przedstawił stanowiska komisji do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji Rady stanowią załącznik nr 8. 
 
Wiceprzewodniczący Rady otworzył dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał głosu w dyskusji. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Namieciński poddał pod głosowanie projekt uchwały  
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie nr 4 miasta 
Gryfino – rejon ul. Artyleryjskiej – DRUK NR 13/VII. 
Wiceprzewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem ww. projektu uchwały. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 21 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
21 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że uchwała została podjęta. 
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 33. 
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UCHWAŁA NR VII/64/15 stanowi załącznik nr 34. 
 
Ad. XVIII. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/230/12 Rady 
Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia terminu, 
częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
zmienionej Uchwałą Nr XLVI/406/14 z dnia 31 lipca 2014 – DRUK NR 14/VII. 
Wiceprzewodniczący Rady przedstawił stanowiska komisji do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji Rady stanowią załącznik nr 8. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Namieciński - w projekcie uchwały w pkt 2) jest 
wykropkowane miejsce na nazwisko, a z tego, co wiemy to mamy już wybranego sołtysa. Czy 
ten projekt uchwały zostanie uzupełniony o nazwisko sołtysa? 
Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych Iwona Szymańska-Ciepłucha – 
rzeczywiście w trakcie, kiedy projekt był tworzony nie było jeszcze wyborów w sołectwie 
Borzym. 
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Namieciński - mam drugi projekt, rzeczywiście jest 
wpisany pan Andrzej Szewczuk. Proszę, abyście państwo w punkcie 2) dopisali sobie: 
„Andrzeja Szewczuka - w sołectwie Borzym”. 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk – w § 1 ust. 3a otrzymuje brzmienie: „Na 
inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenach poszczególnych 
sołectw wyznacza się następujących sołtysów.” Razem z panią naczelnik byłam u pana 
mecenasa rozmawiać na ten temat i uznaliśmy, że aby uniknąć sytuacji takiej, jaka była w tym 
roku, że w trakcie wyborów mieliśmy dość trudną sytuację, ponieważ sołtysi zmieniali się, 
uchwała obowiązywała i łączenie funkcji i wymienianie z nazwiska sołtysa w tym momencie 
było trudne do zachowania, pan mecenas mówił, że możemy zrezygnować z „sołtysa”, 
nazwiska mogą być, ponieważ tego wymaga ustawa. Czy w uchwale pozostawiamy sołtysów, 
czy nie warto byłoby zatrzymać się tylko przy nazwiskach? 
Radca prawny Krzysztof Judek - można zamienić sformułowanie: „następujących 
sołtysów” na sformułowanie: „następujące osoby”. Jeżeli pani radna zgłosi taką poprawkę, to 
Rada może ją przegłosować. 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk – w okresie, kiedy trwają wybory występuje taka 
sytuacja, że obowiązuje uchwała Rady, która nakreśla, że w sołectwie np. Bartkowo sołtys 
jest inkasentem, a w międzyczasie w  wyniku wyborów zmienia się sołtys i tak naprawdę po 
każdym wyborze sołtysa powinna być nowa uchwała dlatego, jeśli odejdziemy od tego 
określenia „następujących sołtysów” i zamienimy na „następujące osoby” wydaje mi się, że to 
będzie dużo bezpieczniejsze dla nas. 
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn – poprawka pani 
Przewodniczącej Elżbiety Kasprzyk jest ze wszech miar słuszna, logiczna i sprawiedliwa 
wobec osób, które w trakcie pełnienia funkcji i zbierania podatków tracą swoje uprawnienia 
do bycia sołtysem. 
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Namieciński – rozumiem panie Burmistrzu, że mam to 
traktować jako pana poprawkę? 
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn – ja popieram wniosek pani 
radnej Kasprzyk.  
Radny Jacek Kawka – jeszcze przy okazji tych zmian można byłoby poprawić, na tej liście 
inkasentów w punkcie 6) jest dwa razy napisane „w sołectwie”. 
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Namieciński – mamy autopoprawkę pana Burmistrza  
z wnioskiem pani Przewodniczącej, aby ust. 3a otrzymał brzmienie: „na inkasentów opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenach poszczególnych sołectw wyznacza się 
następujące osoby”, a wykreślić „następujących sołtysów”, w punkcie 2) należy dopisać pana 
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Andrzeja Szewczuka  - w sołectwie Borzym oraz punkcie 6) wykreślić wyraz: „w sołectwie”. 
Następnie przegłosujemy całą uchwałę wraz z tymi poprawkami. 
 
Wiceprzewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem autopoprawki pana 
Burmistrza, wniosku Przewodniczącej oraz wniosku radnego Jacka Kawki. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 21 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem poprawek głosowało 20 radnych, przy 
1 głosie wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było. 
Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że poprawki zostały przegłosowane. 
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 35. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Namieciński poddał pod głosowanie projekt uchwały  
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/230/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 listopada 
2012 roku w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi zmienionej Uchwałą Nr XLVI/406/14 z dnia  
31 lipca 2014 – DRUK NR 14/VII wraz z przegłosowanymi poprawkami. 
Wiceprzewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem ww. projektu uchwały. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 21 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
19 radnych, przy 1 głosie wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było. 
Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że uchwała została podjęta. 
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 36. 
UCHWAŁA NR VII/65/15 stanowi załącznik nr 37. 
 
Wiceprzewodniczący Rady ogłosił 30-minutową przerwę w obradach. 
Po przerwie Wiceprzewodniczący wznowił obrady. 
 
Ad. XIX. Podjecie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Miasta i Gminy Gryfino – 
DRUK NR 15/VII. 
Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że radni otrzymali ww. projekt uchwały i odczytał 
go. 
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Namieciński – chciałbym zapytać pana mecenasa 
Judka, czy jeżeli będziemy głosowali projekt tej uchwały, odwołanie pani Skarbnik musi 
nastąpić bezwzględną większością głosów, czyli 11 za? 
Radca prawny Krzysztof Judek - nie. Zwykłą większością głosów. 
Radny Jacek Kawka – panie Przewodniczący, zacytował pan uzasadnienie, niestety to 
uzasadnienie, które pan cytuje nie można nazwać uzasadnieniem sensu stricte, ponieważ jest 
to tylko uzasadnienie kompetencji do głosowania uchwały, natomiast nie do jej podjęcia. Tu 
jest taki błąd logiczny w tym uzasadnieniu. Pełne uzasadnienie znajduje się w druku 16/VII, 
można się z nim zapoznać, wiadomo dlaczego można powołać nowego Skarbnika, natomiast 
co do uzasadnienia do druku nr 15/VII nie ma tutaj argumentacji, która wskazywałaby na taką 
potrzebę. Wiemy tylko jedno, ze pan Burmistrz tego od radnych oczekuje, natomiast ja 
obserwując prace dotychczasowego Skarbnika, ostatnio dało się zauważyć, że budżet był 
wykonany w 2014 roku z nadwyżką, żadnych zastrzeżeń ze strony Regionalnej Izby 
Obrachunkowej i wobec tego, że nie ma argumentów uzasadniających, nie będę brał udziału 
w odwołaniu pani Skarbnik, tym bardziej, że nie brałem tez udziału w jej powoływaniu, także 
z tego względu będę przeciwko. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Namieciński poddał pod głosowanie projekt uchwały  
w sprawie odwołania Skarbnika Miasta i Gminy Gryfino – DRUK NR 15/VII. 
Wiceprzewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem ww. projektu uchwały. 



 24

W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 21 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
16 radnych, przy 1 głosie przeciwnym i 3 głosach wstrzymujących się.  
Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że uchwała została podjęta. 
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 38. 
UCHWAŁA NR VII/66/15 stanowi załącznik nr 39. 
 
Ad. XX. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Miasta i Gminy Gryfino – 
DRUK NR 16/VII. 
Wiceprzewodniczący Rady odczytał ww. projekt uchwały. 
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn – kwestia powierzenia 
obowiązków skarbnika jest dla mnie sprawą wyjątkowo ważną i wiąże się również  
z deklaracją realizacji określonego programu. Ponieważ bardzo szanuję państwa uprawnienia 
do powołania skarbnika zgodnie z moja propozycją na zasadzie, o której wszyscy wiemy, 
czyli odpowiedzialność za prace skarbnika spada i tak na burmistrza miasta chciałbym 
państwu umożliwić zadanie pytań kandydatce na Skarbnika Gminy Gryfino pani Beacie 
Blejsz, jeśli wyrazicie taką wolę pani Beata z tego miejsca na wszystkie pytania odpowie. 
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Namieciński – w uzasadnieniu tego projektu uchwały 
częściowo już została przedstawiona pani praca zawodowa i pani osobowość, jeżeli są pytania 
do pani Beaty Blejsz, to zapraszamy do mównicy. Z tego co jeszcze wiemy to pani Beata 
Blejsz jest mieszkanką Gminy Gryfino. 
Radny Jacek Kawka – szanowna pani Beato, ja nie mam pytań, ponieważ w druku nr 16/VII 
zawarta jest wyczerpująca argumentacja, nie ma nad czym dyskutować, odpowiedzialność 
spoczywa na panu Burmistrzu i nie widzę tu żadnego problemu, ani nie mam żadnego 
dylematu. 
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Namieciński – czy są jakieś pytania do kandydatki na 
stanowisko Skarbnika naszej gminy? Jeżeli są to proszę o zadawanie pytań, jeżeli nie to pani 
Beato, ja pani podziękuję i proszę o zajęcie miejsca. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Namieciński poddał pod głosowanie projekt uchwały  
w sprawie powołania Skarbnika Miasta i Gminy Gryfino – DRUK NR 16/VII. 
Wiceprzewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem ww. projektu uchwały. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 21 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
19 radnych, przy 2 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było 
Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że uchwała została podjęta. 
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 40. 
UCHWAŁA NR VII/67/15 stanowi załącznik nr 41. 
 
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn - chciałbym pani pogratulować, 
liczymy na współpracę razem z radnymi Rady Miejskiej, burmistrzami, pracownikami 
urzędu, sołtysami. Chciałbym podziękować również Radzie Miejskiej w Gryfinie za 
udzielony kredyt zaufania pani Beacie Blejsz. Myślę, że będziecie państwo 
usatysfakcjonowani z tej pracy. Nie chciałem wchodzić w decyzje merytoryczne co do 
odwołania skarbnika. Myślę, że będzie jeszcze do tego okazja i pani skarbnik Jolancie Staruk 
podziękujemy za pracę przez 12 lat w Gminie Gryfino. Dziękuję jeszcze raz radnym. 
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Namieciński – pani Beato, na pewno są duże 
oczekiwania w stosunku do pani osoby i dostała pani dzisiaj od całej Rady duży kredyt 
zaufania. Mam nadzieję, że pani nas nie zawiedzie. 
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Ad. XXI. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym 
i z wykonania uchwał Rady 
Radni otrzymali informację Burmistrza na skrzynki mailowe 29 kwietnia br. oraz w dniu 
sesji. 
Informacja stanowi załącznik nr 42 do protokołu. 
Radna Małgorzata Wisińska – w zakresie spraw organizacyjnych w 7 punkcie jest napisane, 
że w dniu 20 kwietnia 2015 r. odbyło się ostatnie zebranie wyborcze dotyczące wyborów 
sołtysów i rad sołeckich. Nieprawda, nastąpi to w lipcu, w miejscowości Parsówek i dopiero 
wtedy zakończą się wybory na sołtysów i rad sołeckich. 
 
Ad. XXII. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. IV. 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński – część spraw wymaga 
odpowiedzi ustnie w tej chwili, ponieważ ta wiedza jest po stronie zarządu, więc będę 
udzielał odpowiedzi na pięć kolejnych interpelacji, które zostały dzisiaj złożone.  
Interpelacja pani Ewy De La Torre dotyczyła przeglądu placów zabaw i placów 
rekreacyjnych. W dniu 23 marca br. zostało zlecone wykonanie przeglądu wszystkich placów 
zabaw i miejsc rekreacyjnych w Gminie Gryfino. W tej chwili po przeglądzie są wszystkie 
place zabaw, jest ich łącznie czterdzieści kilka, proces trwa. Co do samego boiska przy  
ul. Szczecińskiej, czym interesowała się także prasa, należy się następujące wyjaśnienie. 
Wszystko wskazuje na to, że boisko powstało pod koniec lat 90-tych, natomiast w Urzędzie 
Miasta i Gminy w Gryfinie trwa w tej chwili audyt dokumentów, które wskazywałyby 
zgłoszenie budowy takiego boiska, względnie uzyskania pozwolenia na budowę i po 
wyczerpaniu pełnego audytu dokumentacji będę pisemnie panią informował o stanie 
faktycznym. Dziś mogę powiedzieć tyle, że także zgodnie z opinią prawna, o którą 
wystąpiliśmy nie istnieje formalny obowiązek przeglądu tego typu obiektów budowlanych, 
tym niemniej wszystkie placówki oświatowe, a także administratorzy placów rekreacyjnych  
i sportowych na terenie gminy zostali poproszeni o ponowne przejrzenie ich stanu  
i ewentualną informację o zamontowaniu na terenie gminnym obiektów, które zostały przez 
nich wzniesione.  
Co do naboru do przedszkoli i żłobków chciałem poinformować, że 24 kwietnia skończył się 
nabór wniosków do przedszkoli i żłobków. Komisje w skład których wchodzą także rodzice, 
pracują. Sądzę, że we wtorek będziemy znali ostateczne wyniki tego naboru. Na tą chwilę 
prognozujemy, że jeśli chodzi o miejsca w przedszkolach nie będzie deficytu, natomiast 
deficyt może pojawić się w oddziałach żłobkowych.  
Odpowiem także na interpelację Przewodniczącego Tomasza Namiecińskiego dotyczącą 
pisma sołectwa Gardno w sprawie świetlicy, tutaj mam obowiązek wspomnieć, że to pismo 
traktowało również o tym, że sołectwo Gardno nie życzy sobie, aby uruchamiać placówkę 
świetlicy w szkole w Gardnie, pomimo naszego zapewnienia, że jesteśmy gotowi ją 
uruchomić niejako z marszu. Tym niemniej jeżeli chodzi o samą budowę świetlicy  
w miejscowości Gardno problem jest oczywiście szeroki, wymaga poważnego zaangażowania 
finansowego i ta odpowiedź znajdzie także szczegółowe uzasadnienie, tym niemniej pod 
rozwagę sołectwa poddaje raz jeszcze pomysł, który swego czasu był przez sołectwo 
lansowany, ale niestety nie mógł przebić się przez władzę wykonawczą w poprzedniej 
kadencji, a mianowicie o uruchomienie w trybie bezzwłocznym świetlicy w szkole  
w Gardnie, praktycznie beznakładowo, a nawet jeśli będą to nakłady, to będą one relatywnie 
niskie.  
Co do interpelacji pana Przewodniczącego dotyczącej placu zabaw w Wysokiej Gryfińskiej 
informuję, że pismo w tej sprawie wyszło z następującą informacją. Ponieważ jest deklaracja 
przedsiębiorcy lokalnego o sfinansowaniu w 50 procentach placu zabaw, my przyjmujemy tę 
ofertę bardzo poważnie i składamy następującą propozycję: Gmina Gryfino po przeznaczeniu 
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przez sołectwo 25 procent do brakujących stu zostanie wsparta przez Gminę Gryfino  
25 procentami sumy kosztów. Źródło finansowania tego placu zabaw wyglądałoby w ten 
sposób, ale mówimy o sumie kosztów, nie tylko o placu zabaw, bo tam jest również 
zagadnienie przygotowania miejsca i placu, co jest także kosztochłonne: 50 procent zgodnie  
z deklaracją przedsiębiorcy, 25 procent - fundusz sołecki i 25 procent – fundusze pochodzące 
z budżetu Gminy Gryfino i taką odpowiedź na ręce pana sołtysa wysłaliśmy.  
Co do interpelacji pana radnego Rafała Gugi dotyczącej ul. Szczecińskiej poniekąd 
odpowiedziałem już odpowiadając na interpelacje pani radnej Ewy De La Torre. Sprawdzamy 
dokładnie czas powstania tego boiska i jego pełną dokumentację, zezwolenia na jego 
wzniesienie i wszystkie inne aspekty związane z jego trwałością, legalnością i kwestiami 
bezpieczeństwa. Rok temu zostały wymienione tablice i w czasie wymiany tych tablic został 
dokonany przegląd tego boiska w zakresie trwałości. Robił to wykonawca. Tym niemniej raz 
jeszcze podkreślę, dla tego typu obiektów jak ten konkretny zgodnie ze stanowiskiem radcy 
prawnego, o które wystąpiliśmy, formalnego obowiązku corocznego przeglądu nie ma, tym 
niemniej my mimo wszystko i tak to będziemy robili, te prace zostały w tej chwili zlecone. 
Wyraziliśmy też ubolewanie z faktu, który był niezwykle niekorzystny i nie zamierzamy  
w tym zakresie chować głowy w piasek, tym niemniej zwracam uwagę na to, że miejsc, które 
wymagają interwencji jest bardzo dużo. Co do atestowanego sprzętu – będzie zamontowany, 
co do samej kostki polbrukowej – najpierw będziemy musieli ustalić kto ją i za czyim 
pozwoleniem położył. Podejrzewam, że jeśli potwierdzą się przypuszczenia, że nie było 
takiego pozwolenia, ani nie ma dokumentacji, to być może nie jest ona położona zgodnie ze 
sztuką. Będziemy szukali za ten stan odpowiedzialnych, pewnie ich znajdziemy. Audyt 
dokumentacji w pełni trwa. 
To interpelacje, które były złożone i które uznaliśmy, że wymagają odpowiedzi, zostały one 
udzielone, pozostałe zostaną udzielone pisemnie. 
 
Ad. XXIII. Wolne wnioski i zakończenie sesji. 
Radny Rafał Guga – w związku z tym, że takim dobrym zwyczajem w Radzie Miejskiej 
stało się, że na koniec sesji można udzielać głosów przedstawicielom mieszkańców, poprosili 
mnie o takie udzielenie głosu przedstawiciele gryfińskich przedsiębiorców. Jeżeli można 
bardzo bym prosił o udzielenie im głosu, z panem Dariuszem Ludwiczakiem na czele. 
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Namieciński – prosiłbym na przyszłość żeby jednak, 
jeśli ktoś chce zabrać głos, żeby takie rzeczy zgłaszać wcześniej do Przewodniczącego, czy 
do Przewodniczącej. Ja chciałbym zapytać jeszcze w jakiej to będzie sprawie, jeżeli można. 
Radny Rafał Guga – w sprawie organizacji Dni Gryfina.  
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Namieciński – jeżeli są takie osoby, sołtysi, czy 
mieszkańcy, to trzeba to zgłaszać do prezydium Rady z odpowiednim wyprzedzeniem 
Pan Dariusz Ludwiczak – dziś jest sesja i chciałbym zapytać pana Burmistrza 
odpowiedzialnego za Dni Gryfina, dlaczego podejmuje się decyzje bez naszej wiedzy? Było 
losowanie stoisk gastronomicznych na nabrzeżu, każdy miał wylosowaną swoją pozycję, 
dzisiaj pojechaliśmy rano tam sprawdzić i chcieliśmy się rozkładać i już ktoś stoi nie na 
swoim miejscu. Coś tu nie gra, coś tu jest nie tak. Panie Pawle, to chyba do pana burmistrza 
jest to pytanie, chciałem spotkać się z panem wcześniej, ale nie miał pan dla mnie czasu. 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński – proszę poczekać, za 
chwilę panu odpowiem. 
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn - pracujemy w nowej formule na 
Dni Gryfina, faktycznie odpowiedzialnym za tą formułę jest pan Burmistrz Paweł Nikitiński. 
Prosiłem aby te dni wyglądały co do stoisk gastronomicznych inaczej i żeby preferencje 
dostali gryfińscy przedsiębiorcy na stawkach dziesięciokrotnie obniżonych od dotąd 
obowiązujących i powiem wprost – oczywiście pan Przewodniczący Namieciński ma rację, 
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takie sprawy są do omawiania w gabinecie. Ja myślę, że ta dzisiejsza kwestia będzie swojego 
rodzaju lekcją na przyszłość. Panie Darku, jest pan gryfińskim przedsiębiorcą, ma pan 
możliwość, były konsultacje, były rozmowy, oczywiście udzielę głosu panu Burmistrzowi 
Pawłowi Nikitińskiemu, zapraszam was do pełnej współpracy, natomiast chyba forum Rady 
Miejskiej w Gryfinie nie jest odpowiednim miejscem do omawiania takich kwestii dlaczego 
ktoś o metr przesunął swoje stanowisko. Ja oddaję głos panu Pawłowi. 
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Namieciński – przepraszam bardzo, ale to ja prowadzę 
tą sesję i to ja będę udzielał głosu, jeśli pozwolicie. 
Pan Dariusz Ludwiczak – nie wiem dla kogo ta lekcja panie Burmistrzu? Dla mnie czy dla 
państwa? 
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Namieciński – w tym momencie udzielam głosu panu 
Zastępcy Burmistrza Pawłowi Nikitińskiemu. Mam jeszcze taką prośbę, panie Dariuszu, do 
pana też, jeżeli są jakieś kwestie, prosiłbym bardzo, żeby porozmawiać i załatwić ten temat  
z panem Burmistrzem, żebyśmy nie robili tu jakiegoś targu. 
Pan Dariusz Ludwiczak – ale ja chciałem. 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński – po pierwsze, nie 
przypominam sobie takiego faktu, żeby pan Dariusz Ludwiczak poprosił mnie dzisiaj  
o spotkanie osobiście, więc publicznie wprowadza pan Radę Miejską i urzędników w błąd. Po 
drugie, jeśli odwołuje się pan do podziału stanowisk, które są na nabrzeżu, to zdaje się   
w zakresie pańskiej lokalizacji nic się nie zmieniło, natomiast w tzw. międzyczasie zgłaszają 
się kolejni przedsiębiorcy, którzy w różnych parametrach zamierzają prowadzić swoją 
działalność. Teren na którym będziecie państwo się wystawiali należy do Gminy Gryfino  
i Gmina Gryfino w sposób swobodny nim dysponuje. Może nim dysponować tak, jak uzna za 
właściwe. Ideą było zaproszenie jak największej liczby przedsiębiorców. Ja jestem bardzo 
szczęśliwy, że po okresie wstępnych wniosków zaczęły spływać kolejne. Wystawiających się 
przedsiębiorców będzie zdecydowanie więcej i ze swoją ofertą i faktem, że także  
w przestrzeni gospodarczej miasta funkcjonują. Nie widzę najmniejszego problemu, żeby 
przedsiębiorcy ze sobą współpracowali także w ramach tej wystawki, a przedsiębiorcom, 
którzy mają wylosowane miejsca nie zostały te miejsca w żaden sposób zmienione. Dokonano 
relokacji mniejszych namiotów w inne miejsca, ponieważ zgłosili się inni przedsiębiorcy. 
Uznaliśmy, że w związku z tym, że są zainteresowani umożliwimy im taka możliwość  
i dokonaliśmy korekt, które akurat w pańskie stoiska i w stosika, które zostały wylosowane  
w żaden sposób nie ingerują. 
Pan Dariusz Ludwiczak – oczywiście, że ingerują. 
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Namieciński – mam taką prośbę, panie Dariuszu  
i Burmistrzu Pawle, czy możecie ten temat, tą kwestię załatwić poza Radą? 
Radny Piotr Zwoliński – dziś na sesji jest ten moment, w którym chciałem się z państwem 
podzielić pewnym skandalicznym incydentem, mianowicie pracownik PUK Pan Koleda 
lekceważy stanowisko mieszkańców. Śmiem twierdzić, że zatracił się w swojej wyższości.  
O co chodzi? Skoro moją skromną osobę mieszkańcy wybrali do reprezentowania ich 
problemów, a Pan Koleda twierdzi, że nie jestem dla niego żadnym rozmówcą, to ja pytam  
w jaki sposób traktuje mieszkańców? Zwracam się teraz do Pana Prezesa Muchy – Panie 
Prezesie Mucha, podobne zachowanie pańskich podwładnych powtarza się już kolejny raz  
w ciągu niespełna roku i chciałem przypomnieć, że niektórzy zapomnieli, że to my jesteśmy 
dla mieszkańców, a nie odwrotnie. Uważam zachowanie Pana Koledy oraz jego wypowiedzi 
za skandaliczne. Żądam w imieniu mieszkańców poważnego traktowania, a nie pokazywania 
wyższości i cwaniactwa. Jeszcze raz apeluję do Pana Prezesa PUK, aby przypomniał 
niektórym swoim podwładnym, że mieszkańcy Gryfina i całej gminy zasługują na lepsze 
traktowanie. 
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Druga sprawa, zwracam się do panów Burmistrzów, koleżanek i kolegów radnych oraz 
pracowników urzędu apeluję do wszystkich o dobrowolne wsparcie finansowe na leczenie psa 
Straży Granicznej. Ari po śmierci swojego pana potrzebuje pomocy i interwencji weterynarza. 
Pies ten wspólnie ze zmarłym funkcjonariuszem straży granicznej wielokrotnie uczestniczył 
w różnych pokazach, szkoleniach i lekcjach poglądowych w gryfińskich szkołach. Nasze 
dzieci czekały na takie lekcje pokazowe. Myślę, że symboliczna kwota datku nie zrujnuje 
państwa budżetu, a pomoże temu psu wrócić do zdrowia. Oficjalną zbiórką zajmuje się 
fundacja „Irasiad”, posiada swoje konto na facebooku oraz moja skromna osoba. Ewentualne 
datki przekażę obecnemu opiekunowi w celu pokrycia kosztów leczenia. 
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Namieciński – panie Piotrze podpowiem, bo być może 
warto byłoby wystosować apel, jeżeli rzeczywiście funkcjonariusz straży granicznej, w której 
sam służyłem niejednokrotnie uczestniczył w pokazach, szkoleniach, lekcjach, być może taki 
apel można byłoby wystosować do naszych szkół i nawet wrzucenie złotówki, czy dwóch 
złotych byłoby fajną sprawą i być może należałoby pójść w tym kierunku. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Namieciński poinformował o: 
- zaproszeniu na gminne uroczystości Święta Narodowego Trzeciego Maja w kościele na 

Górnym Tarasie. W dniu 3 maja 2015 r. o godz. 10:00 odbędzie się msza św. w intencji 
Ojczyzny, 

- zaproszeniu dla radnych na VI Majówkę Żabnicą, która rozpocznie się o godz. 14:00 
uroczystą mszą św. w dniu 1 maja br. w kościele w Żabnicy, 

- rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Zachodniopomorskiego, który stwierdził 
nieważność w części uchwały Nr V/40/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 lutego 
2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 
zasobu Gminy Gryfino, 

- stwierdzeniu przez Kolegium RIO w Szczecinie nieważności w części dwóch uchwał:  
Nr V/33/15  w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu 
kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Gryfino dla innych form 
wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Gryfino oraz Nr V/32/15  
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli 
prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Gryfino dla niepublicznych 
przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Gryfino. 

Wiceprzewodniczący przypomniał radnym, że 30 kwietnia br. jest ostatnim dniem na 
składanie oświadczeń majątkowych za 2014 rok, zaprosił radnych, sołtysów, mieszkańców na 
organizowaną w dniu 5 maja 2015 r. o godz. 17:00 w Zespole Szkół w Gryfinie debatę na 
temat sytuacji i potrzeb osób niepełnosprawnych w Gminie Gryfino. 
Burmistrz wraz z Wiceprzewodniczącym zaprosili wszystkich na Dni Gryfina, szczegółowy 
program Dni Gryfina wszyscy otrzymali na sesji. Wiceprzewodniczący Rady Tomasz 
Namieciński podniósł problem braku możliwości przyjazdu na Dni Gryfina mieszkańców  
z terenów wiejskich i prosił o rozważenie takiego pomysłu w przyszłości. 
  
Ponieważ nikt więcej nie zabrał głosu Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że porządek 
obrad został wyczerpany i zamknął obrady VII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie.  
 
Integralną część protokołu stanowią załączniki:  
1. Lista obecności radnych – załącznik nr 1 
2. Lista obecności sołtysów – załącznik nr 2 
3. Lista obecności zaproszonych gości – załącznik nr 3 
4. Porządek obrad sesji – załącznik nr 4 
5. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem protokołu z VI sesji - załącznik nr 5 
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6. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem zmiany porządku obrad sesji – załącznik  
nr 6 

7. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Gryfino z organizacjami 
pozarządowymi – załącznik nr 7  

8. Stanowiska komisji Rady - załącznik nr 8 
9. Uzupełnienie zestawienia otwartych konkursów ofert ogłoszonych przez Burmistrza 

Miasta i Gminy Gryfino w 2014 roku – załącznik nr 9 
10. Informacja o realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2014 – załącznik nr 10 
11. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem wniosku radnego Tomasza Namiecińskiego 

do projektu uchwały - załącznik nr 11 
12. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie nadania nazw 

ulicom w miejscowości Gardno - załącznik nr 12 
13. UCHWAŁA NR VII/54/15 - załącznik nr 13 
14. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projekt uchwały w sprawie nadania nazwy 

ulicy w miejscowości Gardno - załącznik nr 14 
15. UCHWAŁA NR VII/55/15 - załącznik nr 15 
16. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, lokali mieszkalnych w budynku przy ul. 
Łużyckiej nr 23 w Gryfinie oraz udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali - załącznik 
nr 16 

17. UCHWAŁA NR VII/56/15 - załącznik nr 17 
18. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości, 
położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino - załącznik nr 18 

19. UCHWAŁA NR VII/57/15 - załącznik nr 19 
20. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości 
gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino –  załącznik nr 20 

21. UCHWAŁA NR VII/58/15 - załącznik nr 21 
22. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany 

Uchwały Nr V/40/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zasad 
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfino – 
załącznik nr 22 

23. UCHWAŁA NR VII/59/15 - załącznik nr 23 
24. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmian budżetu 

Gminy Gryfino na 2015 rok – załącznik nr 24 
25. UCHWAŁA NR VII/60/15 - załącznik nr 25 
26. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmian budżetu 

Gminy Gryfino na 2015 rok – załącznik nr 26 
27. UCHWAŁA NR VII/61/15 - załącznik nr 27 
28. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem wniosku radnego Marcina Pary - załącznik 

nr 28 
29. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie desygnowania 

przedstawicieli Rady Miejskiej w Gryfinie do składu zespołu ds. opracowania 
harmonogramu budowy i remontów dróg na terenie Gminy Gryfino – załącznik nr 29 

30. UCHWAŁA NR VII/62/15 - załącznik nr 30 
31. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino –  
w obrębie Pniewo – załącznik nr 31 
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32. UCHWAŁA NR VII/63/15 - załącznik nr 32 
33. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie nr 4 miasta Gryfino – rejon ul. 
Artyleryjskiej – załącznik nr 33 

34. UCHWAŁA NR VII/64/15 - załącznik nr 34 
35. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem poprawek do projektu uchwały - załącznik 

nr 35 
36. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany 

Uchwały Nr XXVIII/230/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 listopada 2012 roku  
w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi zmienionej Uchwałą Nr XLVI/406/14 z dnia 31 lipca 2014 – 
załącznik nr 36 

37. UCHWAŁA NR VII/65/15 - załącznik nr 37 
38. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie odwołania 

Skarbnika Miasta i Gminy Gryfino – załącznik nr 38 
39. UCHWAŁA NR VII/66/15 - załącznik nr 39 
40. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie powołania 

Skarbnika Miasta i Gminy Gryfino – załącznik nr 40 
41. UCHWAŁA NR VII/67/15 - załącznik nr 41 
42. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym  

i z wykonania uchwał Rady - załącznik nr 42. 
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