PROTOKÓŁ NR XLII/17
z XLII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 21 grudnia 2017 r.

Sesja rozpoczęła się o godz. 1000 i trwała do godz. 1345.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1.
Radni nieobecni:
- Ireneusz Sochaj.
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. Sprawy regulaminowe.
1/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
Otwarcia obrad dokonała Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk. Przywitała wszystkich
zgromadzonych na sesji – burmistrza, radnych, sołtysów, pracowników urzędu oraz
zaproszonych gości – radną Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Ewę Dudar oraz
Posła na Sejm RP Michała Jacha. Na podstawie listy obecności stwierdziła 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.
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn – z wielką przyjemnością goszczę na
sesji Rady Miejskiej w Gryfinie pana Posła Michała Jacha - Przewodniczącego Komisji
Obrony Narodowej, mieszkańca Stargardu, związanego z gminą Gryfino od 2005 roku. Pan
poseł Michał Jach ściśle współpracował z panem Burmistrzem Henrykiem Piłatem
w zakresie otrzymania pozwolenia na utworzenie w 2007 roku strefy przemysłowej
w Gardnie, był również pracownikiem Gryfińskiego TBS-u. Obecnie kontakty z panem
Posłem Michałem Jachem, z panem Posłem Arturem Szałabawką, z panem Marszałkiem
Joachimem Brudzińskim owocują wieloma przedsięwzięciami gospodarczymi na terenie
powiatu gryfińskiego, województwa zachodniopomorskiego. Panie pośle, chciałbym
w imieniu gryfińskiej społeczności bardzo serdecznie za ten fakt, że angażuje się pan
w nasze sprawy podziękować. Dziękuję bardzo.
Poseł na Sejm RP Michał Jach – dziękuje za zaproszenie i możliwość wzięcia udziału
w takiej szczególnej, specjalnej sesji. Cieszę się, że mam możliwość spotkania się
ponownie z państwem. Jestem posłem ziemi zachodniopomorskiej, ale staram się
pomagać, jeżeli mogę, wszystkim regionom, natomiast Gryfino jest mi oczywiście bliskie
również z tego powodu, że od lat bardzo przyjaźnimy się z panem burmistrzem, ale
również z tego powodu, że tutaj pracowałem w TBS-ie, poznałem problemy
infrastrukturalne, przede wszystkim mieszkaniowe i również z tego powodu, że w waszym
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mieście jest niezwykle istotny zakład przemysłowy, którego znaczenia dla naszego regionu
nie można przecenić. Bardzo się cieszę, że przed Gryfinem są perspektywy rozwoju, że
Dolna Odra nie zostanie zamknięta, wprost przeciwnie – będzie się rozwijać i proszę
państwa, to jest dla mnie, mieszkańca województwa zachodniopomorskiego niezwykle
ważna sprawa, że w naszym województwie jest taki jasny punkt Gryfino, przed którym są
dobre perspektywy. Proszę państwa, z okazji tych najpiękniejszych polskich świąt chciałem
przede wszystkim państwu, radzie, pani przewodniczącej, całemu prezydium i całej radzie
życzyć rodzinnych, błogosławionych świąt z taką refleksją, że jednak wiele dobrego już
państwo zrobiliście dla gminy, że macie się z czego cieszyć, że macie być z czego dumni
i życzę państwu jeszcze większych sukcesów w kolejnym roku. Życzę wszystkim oczywiście
sukcesów w listopadzie w przyszłym roku, ale również chciałbym życzyć wszystkim
mieszkańcom miasta i gminy Gryfino zadowolenia z waszej pracy, z waszej służby. To jest
naprawdę powód do dumy jeżeli widzę, że gmina się rozwija. To bardzo mnie cieszy.
Wszystkiego najlepszego, szczęśliwego Nowego Roku.
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk - dziękujemy bardzo, dziękujemy za wsparcie,
również składamy najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżających się świąt i szczęśliwego
Nowego Roku. Mam również do przekazania informację, że za chwilę pan burmistrz
z panem posłem opuszczą sesję, pan dyrektor Norbert Grudzień będzie tutaj na spotkaniu.
Spotkanie dotyczy inwestycji w Dolnej Odrze.
Radna Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Ewa Dudar – pani przewodnicząca,
panie burmistrzu, wysoka rado, bardzo serdecznie szczególnie dziękuję pani za to, że
każdorazowo zaprasza pani nas, wszystkich radnych województwa na sesję. Powiem, że
w skali powiatu jest to jedna z niewielu gmin, które tak też czynią. Dziękuję również za to,
że pan burmistrz umożliwia mi odbywanie dyżurów w gminie i dziękuję za kontakt
z radnymi. Czas Bożego Narodzenia, czas Nowego Roku to czas podsumowań,
podziękowań, ale też czas refleksji. Szanowni państwo, na początku oczywiście przyłączam
się do życzeń pana posła, oczywiście życzę nam wszystkim, przede wszystkim pokory,
zdrowia, rozsądku, umiejętności współpracy, łączenia, a nie dzielenia. Łączenia po to, aby
w naszej społeczności przybywało, a nie ubywało. Chciałabym korzystając z głosu
uzupełnić trochę biuletyn, który został wydany przez pana burmistrza. Cieszy fakt wielu
inwestycji gminnych, natomiast chciałbym wspomnieć o milionach, które do gminy Gryfino
trafiły z województwa zachodniopomorskiego. Szanowni państwo, w bieżącym roku kwota
rzędu dwudziestu milionów wzbogaciła infrastrukturę drogową gminy Gryfino. Macie
państwo gotowe rondo, które mam nadzieję niebawem pięknie zepnie inwestycję na ulicy
Kolejowej. Jest zrealizowany odcinek prawie 6 km, odcinek szlakowy między Gryfinem,
a Gardnem, umożliwiający bezpieczny dojazd do strefy przemysłowej, a także poprawiający
warunki użytkowania tejże drogi. W przebudowie w dalszym ciągu jest przejście przez
miejscowość Wełtyń. Inwestycja bardzo kosztowna, bo szacowany koszt początkowy
wynosił 9 milionów złotych, w tej chwili jest to już 12 milionów ze względu na problemy
z torfami, które się pojawiły terenie planowanego przejścia przez miejscowość. Musieliśmy
sobie z tym poradzić, radzimy sobie w miarę możliwości, dlatego też termin realizacji
przesunął się na czerwiec 2018 roku. Nie było badań geologicznych odpowiednio
przeprowadzonych, dlatego też tak właśnie ta sytuacja wygląda. Te wszystkie inwestycje
razem wzięte w bieżącym roku to 20 milionów złotych. Miło się czyta, że 5 milionów złotych
przeznaczono w gminie Gryfino na drogi, to bardzo cieszy, natomiast dorzućmy 20 będzie
25. To wszystko jest dla gminy Gryfino. Dodatkowo chciałabym powiedzieć, że w gminie
Gryfino, w całym powiecie gryfińskim pięknie zadziałał program Społecznik, który
w przyszłym roku będzie dalej realizowany. Program Społecznik będzie podzielony w tej
chwili na dwie odnogi. Pierwsza odnoga będzie identyczną, praktycznie wierną kopią tego
co zrobiliśmy dotychczas, na to są przeznaczone 2 miliony złotych. Druga część to jest
forma budżetu obywatelskiego, który będzie realizowany w ramach dofinansowania kwot
do 10.000 złotych. Jeżeli jakiekolwiek szczegóły, informacje będą potrzebne, oczywiście
służę pomocą. Chciałabym jeszcze powiedzieć, że dzięki działalności urzędu
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marszałkowskiego, samorządu województwa niebawem będzie realizowane zintegrowane
centrum przesiadkowe w Gryfinie. Umowy gotowe do podpisania czekają na pana
burmistrza. Jest to inwestycja warta prawie 10 milionów. Dokumentacja do podpisania, jak
również inwestycja druga, wymieniona również w tejże gazetce warta prawie 2 ,czy
3 miliony jest to termomodernizacja szkoły nr 3 na górnym tarasie. Chciałabym jeszcze
dodać, że to wszystko jest realizowane oczywiście z funduszy Unii Europejskiej, natomiast
alokacją, podziałem, wyznaczaniem priorytetów, także podejmując decyzje o tym, co
będzie realizowane podejmuje Marszałek Województwa. Bardzo mnie cieszy, że tak wiele
trafi do naszej gminy i że nasza infrastruktura się wzbogaci. Chciałabym jeszcze powiedzieć
o problemie, o który mnie państwo zapytujecie, o problemie z ulicą 9 Maja, ulicą
powiatową i zjazdem do nowo powstałego ronda. Chciałam powiedzieć, że jest to etap
inwestycji tworzącej całość. Tak jak już zwróciłam uwagę ulica Kolejowa i 9 Maja będą tutaj
przebudowywane, dodatkowo dochodzi zakres drugiego ronda w Gryfinie, myślę że też
ścieżki rowerowej Gryfino-Gardno, gdzie była złożona – panie burmistrzu, proszę
potwierdzić – była złożona fiszka do SOM-u i w związku z tym czekam na akces
porozumienia w tym zakresie, ponieważ realizacja drugiego ronda na drodze nr 120 czyli
przy ul. Krasińskiego jest warunkiem rozliczenia pewnych inwestycji, dlatego też tutaj
przypominam, że o taki porozumieniu rozmawialiśmy i ono jeszcze czeka na
sformalizowanie. Kończymy na plusie, mam nadzieję, że państwo są zadowoleni z tych
rzeczy, które się w Gryfinie zadziewają. Dziękuję wszystkim radnym, którzy zgłaszają się do
mnie z zapytaniami, dziękuję mediom, które zwracają uwagę na problemy. Czasem
faktycznie denerwuję się, że aż tak mocno „uderza się w stół” gdy coś się robi, natomiast
to wszystko powoduje, że ulepszamy inwestycje i staramy się problemy rozwiązywać. Ta
wasza aktywność naprawdę pomaga w mojej pracy i ten kontakt cenię sobie niezwykle.
Życzę wszystkim wielu sukcesów i realizacji zamierzonych celów.
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński – szanowny panie pośle,
szanowna pani radna, szanowna pani przewodnicząca, wysoka rado, Pan Michał Jach –
poseł, przyjaciel Gryfina w swojej skromności nie wspomniał o wielu zadaniach, które
zrealizowaliśmy dzięki rządowi polskiemu, które realizujemy na terenie gminy Gryfino.
Dotyczą one sfery społecznej, są niezwykle ważne, cenne, potrzebne. Pierwsza to także
dzięki wsparciu naszych przyjaciół, można to powiedzieć także na szczeblu rządowym, a na
pewno na szczeblu sejmowym, gmina Gryfino zyskuje wiele produktów, których tutaj za
rządów koalicji BBS-u i Platformy Obywatelskiej nie było. Przypomnę o wielu
przedsięwzięciach, w tym m.in. o Seniorze-Wigorze, o Żłobku Miejskim w Gryfinie,
o powstającym Środowiskowym Domu Samopomocy, o mieszkaniu treningowym,
o mieszkaniach chronionych, które za chwilę będą wchodziły. Szanowni państwo, znam
pana posła Michała Jacha wiele lat. To człowiek niezwykle skromny i też zdaje sobie z tego
sprawę, jak my z resztą wszyscy na tej sali, że pieniądze należą nie do burmistrza, nie do
radnego, nie do marszałka, nie do premiera, tylko należą do podatników i chciałbym też
powiedzieć, że bardzo ceniąc i dziękując za pomoc, którą udzielają nam wszystkie szczeble
samorządu lokalnego, my także jako gmina Gryfino bardzo mocno w tych wysiłkach
finansowych partycypujemy i ze swojego budżetu przeznaczamy na ten cel pieniądze. Tak
było m.in. z drogą w Wełtyniu. Projekt, wykup nieruchomości, która była niezbędna do
przeprowadzenia tej drogi, szereg innych pomocy, które udzielamy województwu
zachodniopomorskiemu w realizacji jego zadań własnych i trzeba to też mieć na względzie,
że samorządy: gminny, powiatowy i wojewódzki mają określone kompetencje na mocy
ustaw, które określają je w sposób precyzyjny i ważny, tym niemniej rzeczywiście panu
burmistrzowi udało się zbudować porozumienie praktycznie z wszystkimi ważnymi
organami samorządów terytorialnych na terenie województwa zachodniopomorskiego
w tym znaczeniu, że są one bliskimi sąsiadami, a także w tym znaczeniu, że dotyczą całego
województwa. Jest to pewna wartość, o którą będziemy dbali. Pan burmistrz często też
podkreśla, że nieważny jest szyld partyjny, ważne są cele, które przed sobą stawiamy
i które osiągamy. Tym najwspanialszym celem, który wspólnie wypracowaliśmy przez trzy
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lata i z którego myślę, że jesteście państwo dumni i z którego myślę, dumni będą
mieszkańcy, jest budżet gminy Gryfino, który po raz pierwszy w historii realnie przekroczy
150 milionów złotych. Znajdują się tam także zapisy dotyczące współfinansowania
inwestycji realizowanych przez inne szczeble samorządu, w tym samorządu
wojewódzkiego. Rzeczywiście mamy w gminie Gryfino do czynienia z pewną rewolucją
infrastrukturalną i to jest świadoma polityka, którą realizujemy od trzech lat. Cieszy nas
każdy przyjaciel, który chce te inwestycje wspierać, a co do tych spraw społecznych,
o których powiedziałem na samym początku i tego wspaniałego programu Społecznik,
cieszę się z jego kontynuacji, ponieważ na terenie gminy Gryfino jest więcej sołectw niż
tylko Żabnica.
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poinformowała, że w dniu 14 grudnia 2017 r. do
Rady Miejskiej wpłynął dodatkowy projekt uchwały – w sprawie zmian budżetu Gminy
Gryfino na 2017 rok – DRUK NR 13/XLII. Przewodnicząca zaproponowała umieszczenie tego
projektu w porządku obrad sesji po punkcie XV. dotyczącym podjęcia uchwały w sprawie
zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w Dziennym Domu Senior-WIGOR w Gryfinie.
Przewodnicząca poddała pod głosowanie zaproponowaną zmianę porządku obrad sesji.
Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem zmiany porządku obrad.
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
20 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i poinformowała, że porządek obrad został
zmieniony.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 5.
2/ przyjęcie protokołu z XLI sesji.
Przewodnicząca poinformowała, że zgodnie ze statutem, protokół z sesji był wyłożony do
wglądu i zapytała, czy radni zgłaszają uwagi do protokołu.
W związku z brakiem uwag Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie
protokołu z XLI sesji.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 20 radnych,
w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 20 radnych.
Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i poinformowała, że protokół został przyjęty.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 6.
Ad. II. Zgłaszanie wniosków komisji Rady.
Komisje nie zgłosiły żadnych wniosków.
Ad. III. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.
Interpelacje i zapytania zgłosili następujący radni:
Radny Bogdan Warda
1024/XLII/17 – w związku z tym, że na ostatniej sesji zostałem wywołany przez burmistrza
Nikitińskiego do tablicy, chciałbym się odnieść. Pan burmistrz Nikitiński
mówił, że staraniem zarządu jest taka sytuacja, że opłaty za ciepło zostały
obniżone, a zarządcy podnoszą opłaty za ciepło. Mówił pan o zarządcach
budynków wielolokalowych. Nawet jeśli by się pan do mnie nie zgłosił,
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to jest to nieprawda, proszę państwa, co prawda jeżeli sobie popatrzymy
na cenę mocy zamówionej, to ona zmalała z 5398 na 5346, ale wzrósł przesył
z 17,65 na 18,80. Podobna sytuacja jest w energii. Jeżeli sobie przyjmiemy
dla spółdzielni mieszkaniowej, to przy 12 megawatach, które ma
spółdzielnia mieszkaniowa spowoduje to wzrost niewielki, moc zamówiona,
bo tylko o 6742, natomiast energia, jeżeli założymy, że zużywamy 49 tys.
gigadżuli to jest już to wzrost o 47613. W związku z tym nieprawdą jest,
że zarządcy podnoszą opłaty, a cena ciepła zmalała. Drugą rzecz, którą
trzeba wziąć pod uwagę, że w budynkach wielorodzinnych, i to pan
burmistrz pewnie wie, mamy zaliczki na ciepło. I te zaliczki na ciepło nie
mają się nijak do ceny na początku, te zaliczki są rozliczane z lokatorami na
zero i jeżeli sobie popatrzymy na rok 2017 to wyłączyliśmy grzanie koniec
maja, gdzie zawsze robiliśmy to po pierwszym, a włączyliśmy grzanie
w połowie września, gdzie zawsze robiliśmy to w połowie października.
W związku z tym mamy prawie dwa miesiące więcej ogrzewania i ktoś musi
to pokryć, w związku z tym jeżeli występuje wzrost zaliczek, to ma takie
uzasadnienie.
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk – przepraszam, panie radny, ja tylko chciałam
zwrócić uwagę, że jesteśmy w punkcie „interpelacje i zapytania” i najlepszym punktem
do złożenia pana wyjaśnień byłyby wolne wnioski.
Radny Bogdan Warda – jeśli pani przewodnicząca chce mi odebrać głos, to bardzo proszę,
natomiast występuję w imieniu ok. 8.000 mieszkańców i wolno mi to zrobić.
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk – tak i w wolnych wnioskach mógłby pan wystąpić
również.
Radny Bogdan Warda – druga sprawa, proszę państwa, to jest to, że 7 grudnia burmistrz
wystosował pismo do spółdzielni mieszkaniowych i zarządców i pan
burmistrz w tym piśmie pisze: dotyczy deklaracji w sprawie opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Oczywiście zapewnienie
właściwego sposobu segregacji odpadów komunalnych w zabudowie
wielorodzinnej jest obowiązkiem zarządców wspólnot oraz spółdzielni
mieszkaniowych, a gmina natomiast jest rozliczana z osiągniętych poziomów
recyklingu. Ale co dalej, proszę państwa, w tym piśmie jest napisane:
w związku z tym, że budynki wielorodzinne nie segregują, zdaniem zarządu,
to „proszę o zweryfikowanie deklaracji i przekazanie stosownych korekt
do dnia 31 grudnia”. Jeżeli tego nie zrobimy, to burmistrz zrobi to swoją
decyzją. Proszę państwa, albo nie rozumiemy pewnych rzeczy, albo z nami
się nie rozmawia. Jeżeli chodzi o śmieci, to historycznie powiemy może
w ten sposób. Spotkań na ten temat było mnóstwo i wiadomym było to,
że w budynkach wielorodzinnych nie ma możliwości takiej, żeby wszyscy
segregowali. W związku z tym żadnym odkryciem nie jest to,
że w pojemnikach mamy śmieci zmieszane, czy one stanowią 10% czy 20% to
nie jest ważne. Są zmieszane. Nikt z tym nie dyskutuje. Mieliśmy proszę
państwa takie ze sobą uzgodnienia, że jeżeli więcej niż 50% ludzi
zamieszkujących daną nieruchomość zadeklaruje, że będzie śmieci
segregowało, to przyjmujemy, że śmieci segregujemy. To jest jakby początek
tego wszystkiego. W momencie, kiedy rozliczane były śmieci z PUK-iem, było
przyjęte w ten sposób, że śmieci które są w pojemnikach zmieszanych są
rozliczane na mieszkańców. Wszystko to, co znalazło się w pojemnikach
na segregację, nie było liczone. Takie były ustalenia z panem burmistrzem
Piłatem i tak było od zawsze. To nie jest żaden wymysł Spółdzielni
Mieszkaniowej Regalica. Robi tak samo każda jedna spółdzielnia i tak samo
robi TBS. W związku z tym należy się liczyć z tym, że w tych pojemnikach,
które są tzw. czarne, mamy śmieci zmieszane. Bardzo dobrze myślę, że zna
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ten problem burmistrz Miler, bo jeszcze kiedyś żeśmy na ten temat pisali,
natomiast dzisiaj jeżeli pan burmistrz mówi… inaczej jeszcze powiem, może
wrócimy jeszcze. Mieszkańcy walczyli o to, żeby postawić jak najwięcej
pojemników na zbiórkę selektywną. Gmina mówiła, że to ochrony
środowiska, że nie ma, że to… że przy jednych blokach są, przy drugich nie
ma. I tak jest do dzisiaj. Nie ma przy niektórych budynkach, nie są
postawione, zaraz wrócę do pisma, które było. Nie są postawione pojemniki
na zbiórkę selektywną. W związku z tym jak mają ludzie zbierać? To jest
jedno, ale ta walka była od momentu, kiedy były rozliczania z PUK-iem.
Dzisiaj sytuację mamy podobną. Proszę państwa, pismo z 10 maja 2016 r.
podpisał burmistrz Miler: „w związku z powyższym do dnia 24 maja proszę
o przedstawienie pisemnych informacji zawierających adresy miejsc,
w których gmina mogłaby ustawić dodatkowe zestawy pojemników
stacjonarnych do segregacji odpadów, papier, szkło, plastik, wraz
z określeniem terminu, w jakim możliwe będzie ich postawienie oraz
ewentualne zapotrzebowanie na pojemniki wózkowe o pojemności 1100
litrów”. 16 maja 2016 r. spółdzielnia odpowiedziała na to pismo, wskazała ul.
Krasińskiego 97-105, 11 Listopada 30-42, 11 Listopada 110-112, Iwaszkiewicza
34, Szczecińska 6, Niepodległości 22, Kościelna 5, Energetyków 2, Targowa 12.
Jak państwo myślicie, jakikolwiek pojemnik tam powstał? Nie. Nie powstał,
bo albo nie można tam postawić na trawie, gdzie indziej stoją. Koło
przychodni, proszę sobie wyjść tutaj. Był projekt zagospodarowania terenu
na 11 Listopada, państwo go widzieliście, gdzie stały pojemniki na zbiórkę
selektywną przy szkole nr 2. Na wniosek szkoły zlikwidowano te pojemniki.
Nikt nie zgłaszał przedtem. Więc jeżeli panie burmistrzu, dzisiaj gmina nie
dopełnia tego, że mamy te pojemniki na zbiórkę selektywną, a już najgorsze
jest to, że chce pan karać ludzi za to, że chcą segregować… więc proszę
państwa, ja dzisiaj tutaj państwu mówię, jeżeli będzie taka sytuacja, że
będą ludzie płacili nie za segregowane odpady, to każę zabrać wszystkie
pojemniki za zbiórkę selektywną. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest
taka, że swego czasu i to już dawno zgłaszałem to, że powinny być trzy
stawki na opłaty za śmieci, jedna dla domków jednorodzinnych, które
segregują, druga dla domków jednorodzinnych, które nie segregują i trzecia
dla budynków wielorodzinnych. Proszę państwa, nikt mnie nie słucha, nawet
nikt mnie nie zaprosił do komisji w sprawie śmieci, która była tutaj
w gminie. Pomimo tego, że mieszka u mnie 8.000 ludzi, to jest prawie
połowa Gryfina. Gdzie znam te problemy, gdzie się nimi zajmowałem
od samego początku. Panie burmistrzu, jeżeli takie pismo się pisze
do zarządców, to bardzo bym prosił o to, żebyśmy się spotkali. Wstecz
obciążanie ludzi za coś, co gmina bardzo dobrze wiedziała, od wielu lat,
że w tych pojemnikach są odpady zmieszane, jest bardzo nie w porządku.
I jeżeli gmina sięga po takie pieniądze, żeby zasilić budżet, to ja go nie
poprę.
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk – dziękuję bardzo, ja tylko panie radny
chciałabym powiedzieć, że nadużył pan wystąpienia w punkcie interpelacje. Jeśli chciałby
pan zabrać głos jako prezes spółdzielni, na pewno udzieliłabym panu głosu i do takich
wystąpień w porządku obrad mamy punkt „wolne wnioski i informacje”. Mógł pan w tym
miejscu wystąpić, a po prostu nadużył pan regulaminu.
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Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński – ze względu na wagę spraw,
które zostały poruszone, a nie miały charakteru interpelacji chciałbym się odnieść do tego,
bo to są rzeczy, które wprost wpływają na życie obywateli.
Szanowni państwo, historycznie przypomnę jak sprawy się miały, nie tak, jak zostały
przedstawione. Sprawy się miały tak, że do Burmistrza Miasta i Gminy w Gryfinie zgłosili się
mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej „Regalica”, której pan prezes nadaje ton, prowadzi
określoną politykę, z zapytaniem, czy w sytuacji, kiedy taryfy ogłaszane przez dostawcę
spadają, zasadne jest podnoszenie cen opłat za ciepło w spółdzielniach mieszkaniowych.
Nie wymieniliśmy nazwiska pana prezesa Bogdana Wardy, natomiast poczuł się osobiście
dotknięty tą sugestią. Powiedzieliśmy ogólnie o zarządcach budynków wielolokalowych.
Rozumiem, że w pańskiej spółdzielni takie podwyżki są i w mojej ocenie są one absolutnie
nieuzasadnione i powiem dlaczego. Po pierwsze, żeby ocenić to zupełnie chłodno, to musi
pan powiedzieć całą prawdę, że na taryfę składają się cztery składniki, a wymienił pan
tylko dwa, w najlepszym wypadku trzy, w ogóle nie zająknął się pan o cenach energii za
gigadżul, która spadła.
Radny Bogdan Warda - nie spadła.
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński – spadła w zależności od…
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk - proszę…
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński – czy pan pozwoli? Ja
słuchałem z cierpliwością tych wszystkich pańskich wypowiedzi. Proszę się pozwolić
odnieść, bo pan wprowadza opinię publiczną w błąd. Są cztery składowe taryfy. Dwie
z nich wzrosły, dwie z nich spadły, z czego dwie istotne – moc zamówiona i cena energii
wyrażanej w gigadżulach spadła. To są fakty bezsporne. Zwrócili się mieszkańcy
z zapytaniem, czy w tych okolicznościach zasadne jest podnoszenie ceny ciepła. Nikt nie
użył pańskiego imienia i nazwiska, nikt się do pana osobiście nie odnosił. Zapewniliśmy
mieszkańców, że sprawdzimy tę sprawę, że przeanalizujemy ją, rozumiejąc, jak
poszczególne składniki wpływają na cenę. To, że pan przytacza pewne argumenty bardzo
dobrze, że pan o nich powiedział, ja się bardzo z tego powodu cieszę, bo prowadźmy ze
sobą merytoryczną, poważną dyskusję. Dlaczego spadły dwa czynniki, a dwa wzrosły?
Dlatego, że niektórzy zarządcy budynków wielolokalowych systematycznie obniżają
wielkość mocy zamówionej i szanowni państwo, nie będzie winą burmistrza, tylko będzie
winą tych, którzy podejmują decyzje o obniżaniu mocy zamówionej, jeżeli przyjdzie zima,
która będzie miała 40 stopni, bo tej energii, żeby ogrzać mieszkania nie wystarczy
najnormalniej w świecie i to są decyzje podejmowane raz w roku przez każdego
z zarządców. Jeśli pan prezes przedstawi wszystkie dokładne wyliczenia, jakie wnioski
o obniżenie mocy zamówionej składał do dostawcy, jak to się ma dla poszczególnych
budynków, jakie są wielkości… Pan pozwoli mi dokończyć. Odniesie się pan, jeśli pan
będzie miał taką potrzebę, to wtedy będziemy mogli mówić o konkretach. Dzisiaj
z perspektywy zwykłego obywatela, który działając w zaufaniu do burmistrza przychodzi
i pyta – czy to dobrze, dokonujemy takiej analizy i nikt pana personalnie z tego tytułu nie
atakował. Nikt panu nie stawiał z tego tytułu żadnych pytań. To pokazuje pewien obraz.
Panie prezesie, celowo mówię panie prezesie, bo sam pan się wywołał do tablicy. Mniej
agresji, więcej współpracy, więcej rozmowy, więcej wchodzenia w interakcje. Proszę nam
nie narzucać swojej jedynej możliwej do weryfikacji wizji, bo ja przyjmuję nawet, że pańska
propozycja wyliczeń, czy pańskie argumenty są warte rozważenia, tylko proszę położyć
dane na stół. Jak pan położy dane na stół, to będzie się można do tego odnieść. Na razie
używa pan górnolotnych słów w obronie mieszkańców tylko, że polega to na tym, że
mieszkańcy płacą więcej. Jeśli pan chce bronić mieszkańców przed wzrostem opłat poprzez
podwyżkę cen, to jest to specyficzne podchodzenie do swoich obowiązków i cały czas
odnoszę się tutaj do pańskiej roli prezesa, nie radnego. Zajmujemy się tą sprawą,
ponieważ trzeba jeszcze wiedzieć i to też mówię, żeby opinii publicznej nikt nie
wprowadzał w błąd – na ceny energii wpływają też inne elementy, jak m.in. sposób
rozliczenia budynków wielolokalowych w przypadku kiedy dla nich występuje tylko jeden
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węzeł. Jest takie szczególne rozporządzenie ministra gospodarki, które określa w jaki
sposób rozlicza się straty itd. i jest także odrębna kwestia, która dotyczy tego, czy węzeł
należy do spółdzielni, czy należy do dostawcy. Inne są ceny za przesył itd. Być może pan
się kiedyś z tym w końcu zapozna i to zrozumie. Mam taką nadzieję, bo na razie sprawia
pan wrażenie, że pan tego nie różnicuje. Trzeba prowadzić pewną określoną politykę
zgodną z interesami mieszkańców, a nie własną, bo na razie przedstawia pan własną
narrację, a mieszkańcy płacą więcej. Sprawdzimy to cierpliwie, burmistrz odpowiada za
bezpieczeństwo energetyczne gminy Gryfino i będzie o to bezpieczeństwo energetyczne
dbał, nawet jeśli pan będzie tu występował jako prezes spółdzielni i na burmistrza
krzyczał. Nie ma innej opcji żebyśmy my nie dbali o interes mieszkańców. Będziemy dbali
o ich interes i jeśli będzie trzeba zwrócimy się do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, czy
działania, które są podejmowane wśród niektórych z zarządców spółdzielni są zgodne
z prawem. Stawiam tezę, że co najmniej jedno z tych działań jest nielegalne, ale na razie
panu nie wyjawię, które.
Jeżeli chodzi o śmieci, zwracam się też do opinii publicznej, w piśmie, które pan burmistrz
skierował do wszystkich zarządców, nie tylko do pana prezesa Wardy, jest prośba
o korektę faktycznych zdarzeń dotyczących z gospodarką śmieciową i nikt nie mówi o tym,
że mamy działać wstecz w zakresie lat trzech, czterech, pięciu, sześciu, siedmiu. I teraz
powiem coś co obserwowałem jako radny przez szereg lat. Tak kiedyś było w gminie
Gryfino. Pan prezes z PUK-iem sobie ustalili, a ustawy, które funkcjonują w Rzeczpospolitej
Polskiej i interes mieszkańców był tam, gdzie dzisiaj jest osiemdziesiąt milionów długu
gminy Gryfino. Systematycznie na to pracowaliście przez wiele lat, boście sobie z PUK-iem
poustalali. Dzisiaj się tak nie prowadzi gospodarki w Gryfinie…
Radny Bogdan Warda - nie życzę sobie…
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński – może pan sobie nie życzyć.
Życzę panu powodzenia w tym swoim życzeniu. Proszę mi pozwolić dokończyć. Taki
sposób, w jaki pan przedstawia prowadzenie spółdzielni, w moich oczach jest
kompromitujący i pokazujący, że pan nie dba o interes obywateli, bo jeżeli pan nie potrafi
sobie poradzić z tak prostą rzeczą jak złożenie prawdziwej deklaracji w zakresie odbioru
śmieci, to proszę mi powiedzieć, czy pan ma taką wyobraźnię, mam nadzieję, że pan ma, że
jeśli jest zsyp w wieżowcu, w którym pan nie potrafił windy naprawić przez trzy miesiące,
ale poucza nas pan w zakresie gospodarki śmieciowej, to czy można zsypując tam śmieci
automatycznie je wysegregować. Potrafi pan to zrobić? A deklaracja jest na śmieci
segregowane. Jeżeli pan chce nas namawiać, że to wszystko jest w porządku i chce pan
jeszcze występować w roli obrońców mieszkańców, to muszę panu powiedzieć – musi pan
bardzo poważnie zweryfikować swoje stanowisko, bo ono nie polega na prawdzie.
Sprawa kolejna – śmieci w Gryfinie naszą decyzją, m.in. decyzją pana burmistrza, moją
decyzją, pani przewodniczącej, pana przewodniczącego Namiecińskiego, także innych
radnych, którzy byli w poprzedniej kadencji są najniższe w całym powiecie gryfińskim i są
stałe. Co więcej, system jest spójny i się spina, mimo, że niektórzy zarządcy
wielolokalowych budynków są nieudolni w zakresie realizacji deklaracji, które składają.
Radzimy sobie z tym i zapraszamy do współpracy. Nie widzimy woli współpracy w tym
zakresie, a burmistrz ma obowiązek reagować wobec tych zarządców, którzy nie wywiązują
się ze złożonych deklaracji. Pan zarządza taką spółdzielnią, nie wywiązuje się pan
z deklaracji, którą pan w imieniu wszystkich mieszkańców złożył, bo trzeba sobie poradzić
z tym problemem i trzeba sobie tą historię opowiedzieć. Sam jestem w takiej sytuacji jako
mieszkaniec, kiedy na pytanie mojej spółdzielni mieszkaniowej, czy będę segregował
śmieci, czy też nie otrzymałem odpowiedź, że i tak muszę to segregować, bo taka będzie
złożona deklaracja. A ja nie chcę segregować, bo nie mam na to czasu i chcę płacić więcej.
I to jest problem, który dotyczy wielu ludzi. Innymi słowy, nauczyłem się segregować, bo
nie miałem innej sposobności. W pańskiej spółdzielni też są takie problemy, trzeba
skorygować swoje stanowisko raz zgłoszone, oprzeć się na faktach, nie krzyczeć na
burmistrza, nie krzyczeć na radę, uzmysłowić sobie w jakiej roli się występuje na sesji Rady
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Miejskiej w Gryfinie i rzeczywiście dbać o interesy mieszkańców, a nie przedstawiać tego
w krzywym zwierciadle. Czas najwyższy to zrobić. Na koniec jedna uwaga. Mamy bardzo
dobre doświadczenia współpracy z zarządcami wielolokalowymi. Jest ich zdecydowana
większość na terenie gminy Gryfino. Jedna w zasadzie, rzeczywiście duża, 8 tysięcy
mieszkańców mieszka w tej spółdzielni, słuchając jak pan mówi, że mieszkają u pana
dziwnie się poczułem, bardzo dziwnie, bo tak jakby pan traktował spółdzielnię jak swoją
własność. To jest spółdzielnia, sama nazwa definiuje czym ona jest w istocie. Ci ludzie nie
należą do pana ani nie są z panem bezpośrednio związani, są spółdzielcami. Z ich wyboru
jest pan prezesem i proszę to też uszanować i mieć na względzie i czas najwyższy, żeby do
tych zarządców wielolokalowych w Gryfinie dołączył pan i zaczął pan z organem, który jest
odpowiedzialny za politykę śmieciową współpracować, a nie toczyć wojnę.
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk – w jakiej sprawie chciałby pan? Nie. Szanowni
państwo, jesteśmy w punkcie interpelacje, ja odczytam: § 50 ust. 1 statutu. „Radny może
składać interpelacje do burmistrza, a zapytania do burmistrza lub przewodniczącego
rady”. I w punkcie 3. „Interpelacja powinna zawierać zwięzłe przedstawienie stanu
faktycznego oraz określać jednoznacznie wynikające z niego pytania.” Bardzo proszę
trzymajmy się tego. Jeśli państwo chcecie wrócić do tematu, bardzo proszę, wolne wnioski
są do tego przeznaczone.
Radny Piotr Zwoliński
1025/XLII/17 – interpelacja dotyczy możliwości przystąpienia do programu rządowego
„Razem bezpieczniej”, chodzi mianowicie o poprawę doświetlenia przejść
drogowych, jest program rządowy imieniem św. pana Stasiaka. Czy istnieje
taka możliwość, aby gmina Gryfino przystąpiła do tego programu? Można
uzyskać tam dofinansowania na pewne zadania do 85%.
1026/XLII/17 - część wyjaśnień już słyszałem, ale chodzi mi o słowa, które pan powiedział,
wypowiedź pana z poprzedniej sesji, dotyczącą podnoszenia stawek
za ogrzewanie. Czy uzyskał pan już jakieś wyjaśnienia od pozostałych
właścicieli nieruchomości wielorodzinnych?
Radny Jacek Kawka
1027/XLII/17 – chciałbym się w pierwszym momencie odnieść do fragmentu wypowiedzi
pana burmistrza Nikitińskiego, który nie wiem, czy w zamierzony sposób, czy
nie, postraszył mieszkańców, że może zabraknąć energii, jeżeli będzie minus
40 stopni. Panie burmistrzu, energii nie zabraknie, za tą energię, za tą moc
ponad moc zamówioną trzeba będzie po prostu więcej zapłacić. I to tyle.
Wszyscy, którzy zamawiają powinni w jakiś sposób racjonalny
to przewidywać.
1028/XLII/17 – moja interpelacja i zapytanie odnosi się do tego, o czym już wspomniała
pani radna wojewódzka, do gazetki wydanej przez pana burmistrza. Bardzo
trafnie pani to ujęła. Chociaż tytuł tej gazetki to jest informator
samorządowy, nie wiem, czy inni radni mieli jakieś informacje na ten temat,
że ta gazetka będzie wychodziła, ja nie miałem żadnych, dostałem ją do ręki,
przejrzałem. Moim zdaniem powinna się nazywać gryfiński informator
burmistrza, prawdopodobnie ma ona za zadanie prowadzić jakąś kampanię
dla pana burmistrza, bo nie widzę tu uzasadnienia merytorycznego co do jej
wydawania. Jeżeli otworzymy tą gazetkę, wyszła ona w grudniu, a tam takie
fajne świeże wiadomości z marca i z maja, wcześniej wszędzie we wszystkich
mediach lokalnych przedstawione, naprawdę nie widzę uzasadnienia
merytorycznego dla wydawania tej gazety. Ciekawi mnie i chciałbym to
dostać na piśmie, kto jest redaktorem naczelnym, ta osobą, która decyduje
o składzie i o materiale tej gazetki, ile kosztuje jej wydanie, ile kosztuje jej
kolportaż?
1029/XLII/17 – moja druga interpelacja dotyczy prawdopodobnie tego samego tematu,
dotyczy pisma, które wpłynęło do rady, między innymi do mnie, od koła
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powiatowego Ligi polskich Rodzin, które to wynajmuje lokal przy
ul. Krasińskiego 85 i któremu to został ten lokal wypowiedziany.
Przewodniczącym tego koła jest pan, który próbował organizować
referendum przeciwko panu burmistrzowi. Chciałbym się dowiedzieć, jakie
jest uzasadnienie merytoryczne wypowiedzenia tej umowy, skoro jak pan
Lewandowski podnosi, płaci czynsz w terminie i nie ma żadnych należności
zaległych.
Wiceprzewodniczący Rady Zdzisław Kmieciak
1030/XLII/17 – rodzina mieszkająca przy ulicy Kolejowej w Czepinie zwróciła się do mnie
z prośbą o interwencję w sprawie fatalnego stanu drogi gruntowej. Droga do
ich posesji jest rozmokłym torfowiskiem, a po opadach deszczu tworzy się
jedna wielka kałuża. Nie można dojechać do domu, nie można przejechać
z wózkiem dziecięcym, karetka pogotowia również nie ma możliwości
dojechać do chorego. Chcę podkreślić, że tam jest osoba, to jest tata tej
pani, który jest po wylewie. Jest bardzo trudna sytuacja w tej rodzinie.
Należy niezwłocznie naprawić tą drogę i doprowadzić do przejezdności,
ponieważ jest to wielki problem dla mieszkańców posesji ul. Kolejowej 3/2.
Administratorem drogi jest PKP. Proszę za pośrednictwem Urzędu Miasta
i Gminy Gryfino o interwencję w tej sprawie. Rozmawiałem już z panem
burmistrzem, pan burmistrz również jest zainteresowany, bo wiem, że pani
była u burmistrza i burmistrz chce pomóc tej rodzinie.
1031/XLII/17 – interpelacja dotyczy drogi powiatowej ul. Kolejowej, mieszkańcy Czepina
i Żabnicy proszą o posprzątanie pobocza drogi z zalegających liści. Jest tam
ślisko, zgniłe liście stwarzają niebezpieczeństwo zarówno dla pieszych, jak
i zmotoryzowanych. Te liście i błoto zalegają tam już od jesieni, ten odcinek
jest niesprzątany. Rozmawiałem z naczelnikiem wydziału zarządzania
drogami, zobowiązał się, że w przyszłym roku wprowadzi tą drogę, żeby ją
sprzątać. Ale na dzień dzisiejszy należy z nią coś zrobić, bo tam ludzie mają
wielki problem z przemieszczaniem się, zwłaszcza ludzie z Żabnicy.
1032/XLII/17 – to jest zadanie powiatu, przeczytałem informację starosty o remontach,
budowie dróg i nie ujrzałem tam wzmianki o planowanym remoncie drogi
powiatowej ul. Szkolnej w Żabnicy. Mieszkańcy zwrócili się do mnie o pomoc
i przytoczę trochę prawdziwych informacji: pierwsza rozmowa z panem
starostą miała miejsce w grudniu 2014 r. Pan starosta bardzo się przychylnie
odniósł do tej inwestycji, mówił, że musi uporządkować dokumentację itd.,
ale mówił, że to zadanie będzie wykonane. Zwróciłem się również do pana
burmistrza o wsparcie tej inwestycji powiatowej. W 2015 r. udałem się
z burmistrzem do pana starosty, pan starosta potwierdził, że zadanie
będzie zrealizowane. Nie widział żadnych przeszkód, tylko że musi
doprowadzić do pełnej dokumentacji. 16 marca 2016 r. w sprawie remontu
drogi ulicy Szkolnej w Żabnicy udałem się również z księdzem proboszczem,
bo nowo przybyły do Żabnicy ksiądz proboszcz jak zobaczył ten stan drogi,
to się przeżegnał. Ta deklaracja również padła z ust pana starosty w jego
gabinecie. 5 października 2016 r. odbyło się zebranie mieszkańców Żabnicy
w szkole z naczelnikiem wydziału dróg powiatowych Arkadiuszem Durmą
i z projektantami. Tam zostało nakreślone, jak ta droga ma wyglądać.
Wiadomo, że był mały problem, bo ta droga jest zabytkowa, potrzebne były
zgody konserwatora zabytków, takie zgody były uzyskane. Panie starosto,
1 stycznia 2017 r. został sporządzony projekt i pełna dokumentacja, cały czas
pan potwierdzał, że nie ma żadnego zagrożenia z inwestycją drogową ulicy
Szkolnej. 12 sierpnia tego roku, to tak niedawno, został ogłoszony przetarg
na budowę tej drogi. Z racji tego, że zgłosiła się jedna firma i był to
kosztorys wykonawczy, opiewał 270.000 zł drożej, pan starosta rozważał
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wykonać to zadanie w dwóch etapach, aż w końcu zrezygnował z każdej
koncepcji i oświadczył, że zrobi to zadanie w 2018 r., nie dzieląc na zadania,
na początku stycznia ogłasza przetarg. Poprosił również burmistrza
o wsparcie, udałem się do Przewodniczącego Rady Powiatu Romana
Michalskiego o wsparcie, również mnie wsparł w tej sprawie. Rozmawiał pan
przewodniczący ze starostą, nie było żądnych zagrożeń, żeby ta inwestycja
się nie odbyła w 2018 r. Rozmawiałem z panem starostą, pan starosta po
prostu dostał nieprawdopodobnej amnezji i po prostu zapomniał o tej
inwestycji, co prawda minęło 30-40 dni, wczoraj dostałem informację, że
pan starosta nie rozmawiał o żadnej drodze, on nic nie wie i nikomu nie
obiecał. Pan starosta zlawirował wszystkich mieszkańców, okłamał pana
burmistrza, okłamał mnie, mieszkańców, proboszcza, przewodniczącego
Rady Powiatu. Tak nie może być, żeby starosta tak dużego powiatu cierpiał
na jakąś amnezję, czy zapomniał. Jest prośba do wszystkich radnych
powiatu o wsparcie tej inwestycji, bo jest kilku radnych z Gryfina, jest
obecny na sali radny powiatu. Jeszcze jest czas. Jest taka gorąca prośba,
żeby się wstawić, żeby ta inwestycja doszła do skutku. Pan starosta
nadmienia, że się zbliżają wybory, żeby błysnąć, to jest nieprawda, ja o tej
inwestycji zacząłem mówić w 2014 r. Nie lubię używać tego słowa, że przed
wyborami, że kampania wyborcza, nie. Pan starosta teraz twierdzi, że ma
jakąś ważną inwestycję na południu powiatu, w Rurce, ja również wspieram
mieszkańców Rurki i bardzo bym chciał, żeby ta inwestycja się tam odbyła,
ale nie mniej ważna jest inwestycja w Żabnicy. Jak ja wspieram mieszkańców
Rurki, to bardzo bym chciał, żeby mieszkańcy Rurki wsparli Żabnicę.
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk – szanowni państwo, ja jeszcze raz przypomnę,
art. 50 ust. 3: Interpelacja powinna zawierać zwięzłe przedstawienie stanu faktycznego oraz
określać jednoznacznie wynikające z niego pytanie.
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Namieciński – rzeczywiście, zgadzam się z panią, tak też
robię, interpelacja to jest krótkie wystąpienie radnego i przedstawienie problemu.
Starałem się tak robić, jeśli mam inną rzecz, to czekam na punkt „interpelacje i wolne
wnioski”.
1033/XLII/17 – w zeszłym roku w grudniu na osiedlu w Gardnie została oddana droga przez
gminę Gryfino. Oczywiście mieszkańcy Gardna korzystają z tej drogi. Po roku
czasu ta droga zaczęła pracować, powstało zagłębienie gdzie zbiera się
woda. W związku z tym poproszę pana Tomasza Milera o to, żeby zwrócić się
do wykonawcy tej drogi, aby w ramach gwarancji to poprawiono i żeby ta
woda odpływała, bo droga będzie ulegała dewastacji.
1034/XLII/17 – z tego co wiem trwają prace nad miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego dla Gardna, otrzymuję od zniecierpliwionych mieszkańców
bardzo dużo sygnałów. Proszę o pisemną informację, na jakim etapie jest
ten miejscowy plan.
Radny Janusz Skrzypiński
1035/XLII/17 – składam interpelację w sprawie ulicy Łużyckiej. Chodzi o sygnalizację
świetlną przy Szkole Podstawowej Nr 1. Od miesiąca zamontowany jest
maszt i właściwie ta sygnalizacja nie działa. Ta druga sygnalizacja, która
została zamontowana na ul. Łużyckiej na wysokości dawnej szkoły
specjalnej działa, natomiast tu, gdzie jest duże zagrożenie dla młodzieży,
która chodzi tam do szkoły i dla mieszkańców, sygnalizacja jest nieczynna.
Proszę, aby zwrócić się do inwestora i o przyspieszenie tych działań
związanych z uruchomieniem tej sygnalizacji. Ale też żeby wziąć pod uwagę
w trakcie modernizacji tej ulicy, by na wysokości Lidla, gdzie powstało
centrum handlowe, rozważyć możliwość zamontowania takiej sygnalizacji
świetlnej. Chcę powiedzieć, że w poprzednich latach były tam wypadki
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śmiertelne, jest tam duży ruch, dużo pieszych przechodzi przez tą ulicę,
dlatego proszę, żeby GDDKiA taką możliwość rozważyła i zamontowała
tą sygnalizację.
Radny Marcin Para
1036/XLII/17 - w relacji Gryfino-Szczecin w weekendy istnieje dziura w połączeniach jeżeli
chodzi o przewozy regionalne. Jeden z pociągów jedzie o 11:46, następny
o 17:35, natomiast 12:25, 16:06 są to pociągi, które są pociągami Intercity, są
to pociągi pospieszne, one nie zatrzymują się na stacjach: DaleszewoCzepino, co więcej, część zniżek w tych pociągach jest nieakceptowana.
Wiem, że Przewozy Regionalne zwróciły się do gminy Gryfino na początku
roku z taką propozycją poszerzenia oferty i zwiększenia liczby kursów,
oczywiście nie za darmo, będziemy musieli za to pewnie jakieś pieniądze
zapłacić. Prośba jest taka, żeby wesprzeć mój głos i mieszkańców, myślę, że
to mieszkańcom głównie Daleszewa i Czepina będzie na tym zależało, żeby
tą „dziurę” w połączeniu uzupełnić w jakiś sposób chociażby jednym
pociągiem o jakiejś sensownej godzinie 14:00 czy 15:00 i z Przewozami
Regionalnymi wynegocjować połączenie w tym terminie.
Radny Rafał Guga
1037/XLII/17 – chciałbym nawiązać do tej dyskusji, która się toczyła między panem
zastępcą burmistrza a panem radnym Wardą i mam pytanie: panie
burmistrzu, rozumiem, że w budynkach wielorodzinnych zarządzanych przez
GTBS
jest
zamówiona
energia
z
nadwyżką
w
razie
tych
czterdziestostopniowych mrozów? Do końca się przysłuchiwałem, nie jestem
specjalistą, natomiast zrozumiałem, że w spółdzielniach jest takie ryzyko,
a mamy też mieszkańców w GTBS, mam nadzieję, że tam jest
to zabezpieczone? Stąd moja troska i pytanie.
1038/XLII/17 – chciałbym wesprzeć głos radnego Jacka Kawki, dostaliśmy pismo od Koła
Powiatowego LPR i w tym piśmie jest takie sformułowanie: kolejną odmowę
przedłużenia umowy to Koło dostało na lokal, na działalność statutową, bez
wskazania lokalu zastępczego. Odnoszę wrażenie, że jest to jest
to jednoznaczne z uniemożliwieniem działalności na terenie powiatu
Gryfino temu Kołu Powiatowemu LPR. „Można to uznać za likwidację
z urzędu, jak wskazują dotychczasowe działania są to wybiórczo
podejmowane decyzje, bo dotyczą tylko naszej organizacji. Może
to wskazywać na dyskryminację”. Tak, cytuję, jest napisane w piśmie. Panie
burmistrzu, chciałbym, żeby się pan do tego odniósł, uzasadnił, co się stało,
o co tutaj chodzi.
1039/XLII/17 – ponawiam swoją interpelację, którą składam już następny raz. Mija już jakiś
czas, droga przy ulicy Flisaczej już nie służy do ruchu ciężkiego sprzętu na
bazę PUK. Droga ta uległa podniszczeniu, powiem delikatnie, na razie nie
widzę żadnych działań i nie słyszę o żadnych ustaleniach. Proszę, żeby to jak
najszybciej załatwić, czyli przywrócić stan poprzedni.
1040/XLII/17 – zgłosili się do mnie mieszkańcy, którzy jeżdżą autobusami liniowymi, nie
jedynką, tylko liniowymi PKS-u. Sądzę, że jesteśmy dobrym klientem PKS-u,
zostawiamy tam dosyć spore pieniądze. Jest prośba, czy autobusy liniowe,
które jeżdżą do Gryfina, nie mogłyby przejeżdżać przez Górny Taras? One
jadą prosto ulicą Kolejową i tam nawracają już na ten przystanek, a wielu
ludzi mówi, że ma problem z wejściem po schodach, tam jest przychodnia,
tam są punkty handlowe. Myślę, że to nie będzie taki wielki problem
i nadkładanie drogi, żeby autobus przejechał przez ulicę Krasińskiego.
Proszę, żeby się tą sprawą zająć.
1041/XLII/17 – chciałbym powrócić do mojej interpelacji, na którą nie dostałem
odpowiedzi. Jest to interpelacja w sprawie wywiadu pana burmistrza
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Mieczysława Sawaryna z 2 października, który ukazał się na jednym z portali
internetowych. Dziennikarz zapytał o możliwość łamania zapisów ustawy
antykorupcyjnej w jednej ze spółek. W artykule jest pańska odpowiedź: „o to
trzeba pytać Rady Nadzorczej, ona sprawuje nadzór nad zarządem.
Burmistrz jako właściciel nie jest od tego”. Ja składałem tą interpelację
z takim zapytaniem, czy to jest oficjalne stanowisko właściciela, czyli pana
burmistrza, gminy Gryfino? Czy ewentualnie nie chcielibyśmy spróbować
zauważyć, czy nie doszło do ewentualnego złamania prawa? Jeżeli nie, to
bardzo dobrze, ale jeżeli tak, to trzeba by było ta sprawę załatwić. Proszę,
żeby pan odpowiedział mi na tą interpelację, co w związku z tym faktem.
1042/XLII/17 – zgłosili się do mnie mieszkańcy mieszkający przy ul. Popiełuszki i zwrócili
uwagę na bardzo niepokojący fakt. Drzewa oddzielające stadion i tą część
często użytkowaną przez ludzi, a ich bloki, zostały naznaczone do wycięcia.
Przeprowadzili krótkie śledztwo, GTBS zasugerował, że mają być wycięcia
tych drzew poprawiające estetykę otoczenia. Mieszkańcy nie za bardzo się
z tym zgadzają, w urzędzie też podpytywałem, nikt nie wie, o co chodzi,
prawdopodobnie taki wniosek wpłynął, ale wszyscy są zdziwieni.
Ja rozumiem, gdyby te drzewa były chore, zagrażały bezpieczeństwu, gdyby
były jakieś ekspertyzy, natomiast wycinać drzewa tylko dlatego, że komuś
się to nie spodobało? Mieszkańcy mówią odwrotnie, bardzo im się podobają
i bardzo chcą, żeby tam były, bo ich odgradzają od często uczęszczanej
części.
Radny Zenon Trzepacz
1043/XLII/17 – ja żeby oszczędzić zbędnej buchalterii w przedmiotowej sprawie pana
radnego Gugi, powiem, że ostatnio sprzątaliśmy taką wielką wierzbę, która
zwaliła się na część pomieszczeń na ul. Energetyków, uszkodziła ogrodzenie.
Troską GTBS jest, aby wyeliminować takie sytuacje, tam jest dużo młodzieży,
dzieci, żeby nie doszło do tragedii. Oznakowane zostały wszystkie,
natomiast przyjdzie odpowiedni fachowiec, który oceni. Nie są one
wyznaczone do wycinki, tylko to jest pierwszy etap, wystąpienie o ocenę
stanu technicznego tych drzew. Wiem, że w całej gminie należy
przeprowadzić taką ocenę drzewostanu, ponieważ stwarza przy wichurach
różne zagrożenia i uważam, że trzeba uporządkować ten problem jak
najszybciej, jest to zasadne, natomiast robi się nasadzenia. To są
samosiejki, tam jest zaraz zespół garaży. Kto będzie płacił jak ulegnie
zniszczeniu taki garaż? Gmina ze swojego ubezpieczenia. Spokojnie,
wszystko jest pod kontrolą w mojej ocenie, chociaż to nie są moje
kompetencje, ale chciałem uprzedzić, żeby nie było niepotrzebnych pism
tworzonych.
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk
1044/XLII/17 – składam interpelację w imieniu rolników, którzy wskazują, że na
przetargach dzierżawy gruntów rolnych organizowanych przez ANR
dyskryminowani są młodzi rolnicy. Dotyczy to takiej sytuacji, że wtedy, kiedy
mieszkają w siedliskach rodziców oraz ich grunty są na styku dwóch gmin
nie otrzymują punktów, kiedy ubiegają się o dzierżawę tych gruntów. To
postępowanie
utrudnia
młodym
rolnikom
zakładanie
własnych
gospodarstw, jednocześnie jeśli chcieliby takie gospodarstwa prowadzić, to
ich rodzice, którzy są jeszcze w wieku produkcyjnym, przed nimi jeszcze
wiele lat do uzyskania emerytury, muszą rezygnować z prowadzenia
gospodarstwa rolnego. Bardzo proszę o zajęcie się tematem.
Przewodnicząca Rady ogłosiła 10-minutową przerwę w obradach rady.
Po przerwie przewodnicząca wznowiła obrady.
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Ad. IV. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2018 – DRUK
NR 1/XLII
Projekt budżetu Gminy Gryfino na rok 2018 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Radni wraz z materiałami na sesję otrzymali autopoprawki Burmistrza do projektu budżetu
na 2018 rok - załącznik nr 8 oraz nową wersję projektu uchwały - załącznik nr 9.
Przewodnicząca odczytała treść autopoprawek Burmistrza.
Radni na komisjach otrzymali Uchwałę Nr CCCLXXVII.698.2017 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie opinii
o projekcie budżetu Gminy Gryfino na 2018 r. - załącznik nr 10.
Przewodnicząca odczytała treść uchwały Składu Orzekającego RIO.
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji rady do projektu uchwały.
Stanowiska komisji stanowią załącznik nr 11 do protokołu.
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał w niej głosu.
Przewodnicząca odczytała i poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2018 – DRUK NR 1/XLII wraz z autopoprawkami
burmistrza.
Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem ww. projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 20 radnych
w głosowaniu udział wzięło 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało
16 radnych, przy 2 głosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się.
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że uchwała została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 12.
UCHWAŁA NR XLII/424/17 stanowi załącznik nr 13.
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński – szanowni państwo,
chciałem bardzo podziękować za wynik głosowania związanego z budżetem gminy Gryfino
na rok 2018. Dzięki państwa decyzji zorganizujemy wiele ważnych rzeczy, na które
mieszkańcy czekają. Chciałem za przygotowanie tego budżetu podziękować wszystkim
osobom, które brały w nim udział, wysokiej radzie, służbom pani skarbnik, poszczególnym
pionom, szefom jednostek organizacyjnych. Chciałem zwrócić uwagę, że jest to wyjątkowy
w historii samorządu gryfińskiego budżet, w którym poza zadaniami inwestycyjnymi
bardzo ważnymi, w szczególności oczekiwanymi inwestycjami drogowymi są także te
zadania, które przez mieszkańców były wyczekiwane przez wiele lat, część z nich będzie
kontynuowana. Jestem szczególnie wdzięczny, że po raz kolejny państwo dajecie zgodę
i przyzwalacie na to, żeby najsłabsi obywatele naszego miasta mieli wsparcie od
samorządu. Mam na myśli tu w szczególności fundusz lekowy. To jest gryfiński fundusz
lekowy, a nie tak, jak dezinformuje się czasami w niektórych mediach. Nie są to pieniądze
rządowe. Są to pieniądze pochodzące z budżetu gminy Gryfino i to jest nasza suwerenna
decyzja, na podstawie której osoby słabsze, a jednocześnie przewlekle chore lub
niepełnosprawne wspieramy finansowo przy zakupie leków. Już ponad dwieście osób
skorzystało z tej pomocy i myślę, że w krótkiej perspektywie zniknie z Gryfina taka
okoliczność, w której mieszkańcy będą odchodzili w aptekach od okienka bez wykupionej
recepty tylko dlatego, że są słabsi finansowo. Bardzo jesteśmy za to wdzięczni, że poza
tymi twardymi, bardzo ważnymi oczekiwanymi inwestycjami, w szczególności drogowymi,
ale nie tylko, bo przecież mamy na myśli termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 3,
wielką, oczekiwaną i potrzebną inwestycję, sprawy związane z naszym codziennym
bytowaniem, zwiększonymi nakładami na oświatę, ze stabilnymi i stale rosnącymi
dochodami w innych sferach życia, to jest budżet rozwojowy, przy jednoczesnym braku
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zaciągania jakichkolwiek zobowiązań. Z resztą bez zaciągania zobowiązań od początku
kadencji. Można szanować pieniądz publiczny, nie trzeba zaciągać 60, 70, czy 80 milionów
długu, żeby realizować zadania własne, powoływać nowe jednostki. To państwa decyzją
zostały powołane od początku kadencji: Szkoła Muzyczna, która sama się finansuje,
Senior-Wigor, który ma dotację rządową, Żłobek Miejski, który ma dotację rządową,
mieszkanie treningowe, które ma dotację rządową, Środowiskowy Dom Samopomocy,
który będzie miał dotację rządową. Ani złotówki kredytu na ten cel nie zaciągnęliśmy,
część z tych jednostek będzie bilansowała swoją działalność, a wynik budżetu roku 2018
może być jeszcze lepszy, bo w odróżnieniu od naszych przeciwników nie zapisujemy
w budżecie zdarzeń niepewnych. Zapowiadam więc, że złożyliśmy wniosek na
dofinansowanie funkcjonowania żłobka w kwocie przekraczającej milion złotych,
złożyliśmy także wnioski do innych programów i w momencie kiedy otrzymamy ostateczne
decyzje będziemy systematycznie uruchamiali je i umieszczali w budżecie. Wreszcie
chciałem zwrócić uwagę także i na to, że pan burmistrz realizuje politykę, którą
zapowiedział na początku kadencji i będzie w realizacji tej polityki konsekwentny. Wzrost
dochodów gminy wiąże się ze wzrostem wszystkich dziedzin życia. Wszystkie one biorą
udział we wzroście, który notujemy też w naszym lokalnym samorządzie i ta polityka
będzie kontynuowana. Mówię o tym nieprzypadkowo, bo poprzednie kadencje, może nie
wszystkie, ale ta przedostatnia kadencja charakteryzowała się zlikwidowaniem jednej
szkoły. My tę szkołę powołaliśmy. Charakteryzowała się próbą sprzedaży nieruchomości na
których dzisiaj stoi nowa placówka opiekuńcza, jaką jest żłobek. Staramy się przekonać
mieszkańców do długofalowej polityki, która ma sens i widać ją nie tylko w cyfrach, ale
widać ją także w wykonanych zadaniach. Mówiłem już o tym wcześniej, że oczywiście
bardzo szanujemy i cenimy współpracę ze wszystkimi samorządami – i gminnymi i
powiatowym i wojewódzkim i ta synergia, która z tego powstanie jest dla gminy wymierną
korzyścią. Będziemy dbali o te relacje, będziemy zabiegali o pieniądze z wszystkich
możliwych źródeł, ale nie będziemy też przyjmowali wszystkich dofinansowań
bezkrytycznie, bo to w toku dyskusji też czy na komisjach, czy w rozmowach mniej
formalnych tłumaczymy sobie, że najpierw musimy opowiedzieć historię naszej gminy. My
ją opowiedzieliśmy i wiemy do czego zmierzamy. Nie będzie w gminie takich sytuacji jak
w poprzednich kadencjach, że umowy w spółkach komunalnych nie były wykonywane na
szkodę majątku komunalnego, na szkodę majątku gminnego. Nie będzie takich sytuacji,
nie ma takich sytuacji i nie będzie. Nie będzie też takich sytuacji, które miały miejsce
w spółkach komunalnych, że nie płacimy wykonawcom za wykonaną pracę, kierujemy
sprawy do sądu i je przegrywamy, co naraża też w konsekwencji gminę Gryfino na realne
straty finansowe i to zapowiadamy od wielu, wielu lat. Jesteśmy realistami i twardo
stąpając po ziemi rozwijamy gminę Gryfino. Przypomnę, że pracownicy jednostek
organizacyjnych gminy przed bieżącą kadencją pozostawali bez podwyżek. Zadbaliście o to
państwo w poprzednim budżecie, zadbaliście państwo o to w bieżącym budżecie.
Beneficjentami tego wzrostu są także sami pracownicy. Kiedy przychodziliśmy tutaj w roku
2014 w grudniu, tą decyzję podjęliśmy już wcześniej, a z woli wyborców stało się to
w marcu 2015 roku, nie mieliśmy cienia wątpliwości, żeby podnieść wynagrodzenia
najsłabiej zarabiającym i zrobiliśmy to o 10 procent na stawkach zasadniczych. Wszyscy
poszczególni pracownicy w jednostkach organizacyjnych otrzymali od nas podwyżki mimo,
że był szereg lat kiedy tych podwyżek nie otrzymywali. I mamy też odwagę powiedzieć, że
będziemy dbali o pracowników, w szczególności tych pracowników, którzy służą
mieszkańcom, a nie budują dróg „po angielsku” i to mówię bardzo wyraźnie. Ci, którzy chcą
dbać o interes gminy Gryfino, będą przez władze Gryfina doceniane. Ci natomiast, którzy
nie chcą dbać o interes gminy, będą musieli opowiedzieć swoją historię na nowo. To są
realia. Odpowiadamy za pieniądz publiczny, za pieniądz tych ludzi, którzy dzisiaj teraz są
w zakładach pracy, ciężko pracują i płacą podatki. Często też w przestrzeni publicznej
pojawia się kwestia poziomu danin publicznych, które są w gminie Gryfino. Nie miejcie
państwo kompleksów. Jesteśmy gminą, która ma jedną z najniższych stawek podatkowych
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we wszystkich kategoriach w powiecie gryfińskim. Na tle województwa
zachodniopomorskiego jesteśmy w centrum, raczej z tendencją obniżającą niż wzrostową.
Jeżeli chodzi o opłaty śmieciowe jesteśmy jedną z najtańszych gmin, nie zmieniamy
stawek, staramy się tę usługę realizować tanio, znacznym wysiłkiem i także dzięki zmianom
organizacyjnym, które zachodzą w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych. Ten stan, w który
także wysoką radę próbuje część środowisk, które doprowadziły gminę do skraju
bankructwa wprowadzić, chyba to trzeba nazwać głębokiej winy za rozwój miasta
i gminy Gryfino, nie dajcie się państwo w ten stan wprowadzić. Tak nie jest. Gmina Gryfino
się rozwija. Rozwija się bardzo szybko i będzie rozwijała się jeszcze szybciej. Każdy, kto
przeczytał bardzo uważnie budżet gminy Gryfino wie, że na wzrost budżetu gminy Gryfino
wpłynęły te zdarzenia, których jesteśmy udziałowcami, w tym ilość podatników, w tym
dużych podatników, tych podatników którzy ważą na kształcie bieżącego budżetu.
Wspomniałem tych, którzy w sposób zasadniczy brali udział w kształtowaniu tego budżetu,
w zabieganiu o pieniądze, które już są wprowadzone. Trudno tu pominąć kolejny wielki
program dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i w trudnej sytuacji
życiowej. Będziemy w roku kolejnym realizowali następny program rządowy w zakresie
wspierania aktywizacji zawodowej na terenie gminy Gryfino. Jest to duży program, na
którego realizację pozyskaliśmy poważne środki. Zapowiadamy także, że z polityki
społecznej rezygnować nie będziemy. Harmonijny rozwój, inwestycje, gospodarka,
infrastruktura to jest bardzo ważny segment, ale z drugiej strony mamy całą sferę
społeczną i równowaga pomiędzy nimi z pewnością będzie zachowana, co też widać
w budżecie, który państwo przyjęliście. Cieszy nas taki wynik głosowania, nie padł ani
jeden głos krytyczny, co mnie osobiście nie dziwi, bo trudno skrytykować ten budżet. To
jest najlepszy budżet od 1989 roku. Lepszego nie było, choć niektórzy zapowiadali, że takie
budżety będą. Oczami wyobraźni potrafię sobie także przedstawić obraz budżetu na rok
2019 przy tym trendzie wzrastających dochodów gminy, który zamierzamy utrzymać przez
najbliższe lata. Muszę się też odnieść do tych oczekiwań, które są związane z budżetem
miasta i gminy Gryfino, czyli partycypacją samych mieszkańców. Szanowni państwo, nikt
nie wprowadził budżetu obywatelskiego przed burmistrzem Sawarynem i wysoką radą.
Nikt się na to nie odważył w tej gminie, mimo, że zapowiadał wielokrotnie. Myśmy to
zrobili najszybciej jak to się tylko stało możliwe i będziemy tę politykę także kontynuowali.
Krótko odniosę się też do tego wydatku i sposobu w jaki te pieniądze są wydatkowane. My
szanujemy decyzję mieszkańców i ją respektujemy. Wybór mieszkańców decyduje, który
z projektów realizowany jest w pierwszej kolejności i życzylibyśmy sobie, żeby ci, którzy
jeszcze tego nie rozumieją przyjęli do wiadomości, że inaczej nie będzie. Będziemy
realizowali wolę mieszkańców w zakresie budżetu obywatelskiego. Natomiast muszę też
powiedzieć, że dyskusja, która trwa przy tym niewielkim fragmencie budżetu gminy Gryfino
jest interesująca i jesteśmy otwarci na korekty i zmiany regulaminu. Poddamy go także
konsultacjom, będziemy zabiegali o opinie środowisk, które mniej lub bardziej formalnie
są zgłaszane. Wreszcie szanowni państwo chciałbym odnieść się też do sprawy, która jest
bardzo ważna z punktu widzenia całej gminy Gryfino i jej przyszłości. Jeszcze dwa lata
temu, trzy lata temu bardzo głośno przed zmianami rządowymi w kraju mówiło się
o likwidacji Zespołu Elektrowni Dolna Odra. Nie będzie likwidacji Zespołu Elektrowni Dolna
Odra, szanowni państwo i nie będzie także dzięki Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.
Podkreślam to z całą mocą. Będzie rozwój Zespołu Elektrowni Dolna Odra, będą nowe
inwestycje. W tej chwili trwają rozmowy o instytucie naukowym, który ma powstać przy
Zespole Elektrowni Dolna Odra. To są zdobycze, które do tej pory w ogóle nie były
rozważane, czy to na szczeblu rządowym, czy samorządowym. Starano się przekonać
samych gryfinian i społeczność województwa zachodniopomorskiego, że czas Dolnej Odry
się skończył. Nie, czas Dolnej Odry się nie skończył, a nasze relacje z Zespołem Elektrowni
Dolna Odra są bardzo dobre i będą się także rozwijały. Nie tylko mamy na to nadzieję, ale
są tego też konkretne efekty. Podobnie z innymi wielkimi podatnikami. Są dla nas
partnerami, jesteśmy do ich dyspozycji z tym jednym zastrzeżeniem – zawsze interes
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publiczny jest na pierwszym miejscu. Interes podatnika, który szanujemy i respektujemy
jest wedle hierarchii w następnej kolejności. Wreszcie szanowni państwo muszę się do
tego odnieść, bo też poniekąd za ten pion odpowiadam, zgodnie z tym co
zapowiedzieliśmy nakłady na oświatę gryfińską wzrastają i będą wzrastały, ale pieniądze
będą inaczej wydatkowane. One już są inaczej wydatkowane, ale idą dwie bardzo duże,
poważne zmiany i to jest coś, co chciałbym powiedzieć też wszystkim pracownikom
gryfińskiej oświaty. Pracujemy nad zmianami dwóch dokumentów - regulaminu
wynagradzania nauczycieli, który ma uwzględnić ich wysiłek w pracy edukacyjnej
i wychowawczej i premie dodatkowe, czy premie regulaminowe lub motywacyjne, to jest
jeszcze kwestia do uzgodnienia, dla pracowników administracji i obsługi. Widzimy wysiłek
naszych pracowników, chcemy na niego także odpowiedzieć i odpowiemy. Nie wolno mi
także pominąć spraw, które związane są z szeroko pojętą ochroną środowiska, o to
zabiegaliśmy jeszcze będąc radnymi, a na co odpowiadamy konkretami. To są programy,
które zostały uruchomione przez pion burmistrza Milera. Mam tu na myśli dopłaty do
przydomowych oczyszczalni ścieków, wymiany pieców i źródeł spalania, a także programu,
który skierowany jest do naszych przyjaciół, które kochamy pani Jolu – naszych psów,
kotów i wszystkich innych czworonogów i nieczworonogów, którymi chcemy szerzej się
nieco opiekować. To jest także postulat, który pani radna Witowska wielokrotnie zgłaszała,
zgłasza i ja zdecydowaną większość poglądów wyrażonych w tym zakresie przez panią
radną podzielam. Ta troska nie powinna nam uciekać z oczu. Musimy także powiedzieć
sobie o wysiłku, który mimo wszystko nadal jest przed nami i pewnym stylu sprawowania
władzy, który jak widzę nie wszystkim odpowiada. Mamy zwyczaj mówienia prawdy
i będziemy w tym konsekwentni, czyli jeśli coś będziemy zapowiadali, to będziemy to
realizowali. Jeśli pojawią się okoliczności, dla których nie będziemy mogli tego zrealizować
będziemy też informowali o takich przesłankach. Zapowiedzieliśmy, że dochody gminy
będą rosły i rosną. Zapowiedzieliśmy, że dług gminy Gryfino będzie spadał, a my nie
będziemy zaciągać zobowiązań, tak się właśnie dzieje. Zapowiadaliśmy wzrost nakładów
na drogi do co najmniej 4 procent, dochodzimy szanowni państwo jeszcze chwila, jeśli
dostaniemy projekty, to osiągniemy 10 procent budżetu. Jeszcze moment, bo gdybyśmy
odliczyli 500+ to realnie rzecz biorąc nakłady inwestycyjne na drogi w gminie Gryfino będą
wynosiły 10 procent, już w tej chwili, a być może te 10 procent przekroczą. Wydatki na
oświatę zgodnie z naszą zapowiedzią idą w górę, choć są inaczej realizowane. Budżet
obywatelski, który zapowiedzieliśmy w swoim programie wprowadziliśmy i realizujemy.
Fundusz lekowy, który zapowiedzieliśmy realizujemy. Są jeszcze sprawy, które chcielibyśmy
z wysoką radą zrealizować i zachęcamy do współpracy. Wynik 16 głosów „za” pokazuje, że
zdecydowana większość przedstawicieli mieszkańców w radzie podziela tę politykę. Dla
higieny zawsze potrzebna jest opozycja, opozycja merytoryczna, która przedstawia
argumenty, alternatywy, programy, projekty uchwał. Nie spotkałem się jeszcze z takim
dokumentem. Nie spotkałem się jeszcze z dokumentem, który byłby swoistą alternatywą,
z którą można byłoby się zapoznać i z opozycją na ten temat merytorycznie porozmawiać.
Jeśli się pojawi, to muszę powiedzieć, że z pewnością będziemy takie projekty poważnie
traktowali, będziemy o nich rozmawiali, dyskutowali, starali się wyzyskać to, co będzie
w nich dobrego. Wszystkim państwu dziękuję za prace nad budżetem i zapraszam do
bardzo solidnej współpracy przy jego realizacji.
Ad. V. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Gryfino na lata 2018-2025 – DRUK NR 2/XLII.
Projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfino na lata 2018-2025 stanowi
załącznik nr 14 do protokołu.
Radni wraz z materiałami na sesję otrzymali autopoprawki Burmistrza do projektu uchwały
- załącznik nr 8 oraz nową wersję projektu uchwały - załącznik nr 15.
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Autopoprawki zostały odczytanie przez przewodniczącą w punkcie dotyczącym uchwalenia
budżetu Gminy Gryfino na rok 2018
Radni na komisjach otrzymali Uchwałę Nr CCCLXXVII.699.2017 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie opinii do
projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gryfino - załącznik nr 16.
Przewodnicząca odczytała treść uchwały Składu Orzekającego RIO.
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji rady do projektu uchwały.
Stanowiska komisji stanowią załącznik nr 11 do protokołu.
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał w niej głosu.
Przewodnicząca odczytała i poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie
uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfino na lata 2018-2025 –
DRUK NR 2/XLII wraz z autopoprawkami burmistrza.
Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem ww. projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 20 radnych
w głosowaniu udział wzięło 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało
16 radnych, przy 1 głosie przeciwnym i 3 głosach wstrzymujących się.
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że uchwała została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 17.
UCHWAŁA NR XLII/425/17 stanowi załącznik nr 18.
Ad. VI. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Gryfinie na rok
2018 – DRUK NR 3/XLII.
Radni na sesji otrzymali projekt uchwały wraz z naniesionymi na komisjach propozycjami
do planu pracy Rady na 2018 rok.
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji rady do projektu uchwały.
Stanowiska komisji stanowią załącznik nr 11 do protokołu.
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał w niej głosu.
Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy
Rady Miejskiej w Gryfinie na rok 2018 – DRUK NR 3/XLII.
Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem ww. projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 20 radnych
w głosowaniu udział wzięło 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało
20 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że uchwała została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 19.
UCHWAŁA NR XLII/426/17 stanowi załącznik nr 20.
Ad. VII. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady na 2018 rok –
DRUK NR 4/XLII.
Radni na sesji otrzymali projekt uchwały wraz z planami pracy wszystkich komisji Rady
wypracowanymi na posiedzeniach przedsesyjnych.
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji rady do projektu uchwały.
Stanowiska komisji stanowią załącznik nr 11 do protokołu.
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Przewodnicząca otworzyła dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał w niej głosu.
Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów
pracy Komisji Rady na 2018 rok – DRUK NR 4/XLII.
Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem ww. projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 20 radnych
w głosowaniu udział wzięło 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało
20 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że uchwała została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 21.
UCHWAŁA NR XLII/427/17 stanowi załącznik nr 22.
Ad. VIII. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji o zmianę granic administracyjnych miasta Gryfina – DRUK
NR 5/XLII.
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji rady do projektu uchwały.
Stanowiska komisji stanowią załącznik nr 11 do protokołu.
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał w niej głosu.
Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wystąpienia
z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę granic
administracyjnych miasta Gryfina – DRUK NR 5/XLII.
Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem ww. projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 20 radnych
w głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało
16 radnych, przy 3 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było.
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że uchwała została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 23.
UCHWAŁA NR XLII/428/17 stanowi załącznik nr 24.
Ad. IX. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze
bezprzetargowej, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym
Wełtyń II – DRUK NR 6/XLII.
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji rady do projektu uchwały.
Stanowiska komisji stanowią załącznik nr 11 do protokołu.
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał w niej głosu.
Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie
ewidencyjnym Wełtyń II – DRUK NR 6/XLII.
Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem ww. projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 20 radnych
w głosowaniu udział wzięło 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało
20 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że uchwała została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 25.
UCHWAŁA NR XLII/429/17 stanowi załącznik nr 26.
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Ad. X. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej
służebności gruntowej przejazdu i przechodu w działkach gminnych, oznaczonych
numerem 222/58 i 222/57, położonych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II – DRUK NR
7/XLII.
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji rady do projektu uchwały.
Stanowiska komisji stanowią załącznik nr 11 do protokołu.
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał w niej głosu.
Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej przejazdu i przechodu w działkach
gminnych, oznaczonych numerem 222/58 i 222/57, położonych w obrębie ewidencyjnym
Wełtyń II – DRUK NR 7/XLII.
Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem ww. projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 20 radnych
w głosowaniu udział wzięło 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało
20 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że uchwała została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 27.
UCHWAŁA NR XLII/430/17 stanowi załącznik nr 28.
Ad. XI. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/209/16 Rady Miejskiej
w Gryfinie z dnia 30 czerwca 2016 r. – DRUK NR 8/XLII.
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji rady do projektu uchwały.
Stanowiska komisji stanowią załącznik nr 11 do protokołu.
Przewodnicząca otworzyła dyskusję.
Radny Rafał Guga – ja właściwie na komisji mówiłem to samo, ale sadzę, że trzeba
powiedzieć – panie burmistrzu, po co to wszystko było? Szczerze mówiąc, od samego
początku sprawa kompletnie niepotrzebna. Tak na marginesie, na poprzedniej sesji
przyjmowaliśmy skargę, większość radnych zagłosowała, że niezasadna, a okazuje się, że
jednak idziemy w tym kierunku, poprawiając stan, że jednak była zasadna. Wreszcie panie
burmistrzu mój apel, żeby po prostu załagodzić tę sprawę. Ta sprawa, że się opiera o radę
miejską jest naprawdę nikomu niepotrzebna, załatwić szybko tak, jak to powinno wyglądać
od początku.
Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały
Nr XXIV/209/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 czerwca 2016 r. – DRUK NR 8/XLII.
Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem ww. projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 20 radnych
w głosowaniu udział wzięło 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało
16 radnych, przy 4 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było.
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że uchwała została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 29.
UCHWAŁA NR XLII/431/17 stanowi załącznik nr 30.
Ad. XII. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/258/93 Rady Miasta i Gminy
w Gryfinie z dnia 5 stycznia 1993 r. – DRUK NR 9/XLII.
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji rady do projektu uchwały.
Stanowiska komisji stanowią załącznik nr 11 do protokołu.
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Przewodnicząca otworzyła dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał w niej głosu.
Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały
Nr XXXIII/258/93 Rady Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia 5 stycznia 1993 r. – DRUK NR 9/XLII.
Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem ww. projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 20 radnych
w głosowaniu udział wzięło 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało
17 radnych, przy 3 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było.
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że uchwała została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 31.
UCHWAŁA NR XLII/432/17 stanowi załącznik nr 32.
Ad. XIII. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/94/07 Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 28 czerwca 2007 r. – DRUK NR 10/XLII.
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji rady do projektu uchwały.
Stanowiska komisji stanowią załącznik nr 11 do protokołu.
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał w niej głosu.
Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały
Nr X/94/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2007 r. – DRUK NR 10/XLII.
Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem ww. projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 20 radnych
w głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało
16 radnych, przy 3 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było.
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że uchwała została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 33.
UCHWAŁA NR XLII/433/17 stanowi załącznik nr 34.
Ad. XIV. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Dziennego
Domu „Senior-WIGOR” w Gryfinie, ul. Wodnika 1 i nadania statutu – DRUK NR 11/XLII.
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji rady do projektu uchwały.
Stanowiska komisji stanowią załącznik nr 11 do protokołu.
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał w niej głosu.
Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w
sprawie utworzenia Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Gryfinie, ul. Wodnika 1 i nadania
statutu – DRUK NR 11/XLII.
Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem ww. projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 20 radnych
w głosowaniu udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało
16 radnych, przy 1 głosie przeciwnymi 1 głosie wstrzymującym się.
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że uchwała została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 35.
UCHWAŁA NR XLII/434/17 stanowi załącznik nr 36.
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Ad. XV. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad
ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior-WIGOR w Gryfinie – DRUK NR
12/XLII.
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji rady do projektu uchwały.
Stanowiska komisji stanowią załącznik nr 11 do protokołu.
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał w niej głosu.
Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu
Senior-WIGOR w Gryfinie – DRUK NR 12/XLII.
Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem ww. projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 20 radnych
w głosowaniu udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało
16 radnych, przy 2 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było.
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że uchwała została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 37.
UCHWAŁA NR XLII/435/17 stanowi załącznik nr 38.
Ad. XVI. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2017 rok – DRUK NR
13/XLII.
Przewodnicząca przedstawiła stanowiska komisji rady do projektu uchwały.
Stanowiska komisji stanowią załącznik nr 11 do protokołu.
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał w niej głosu.
Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy
Gryfino na 2017 rok – DRUK NR 13/XLII.
Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem ww. projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 20 radnych
w głosowaniu udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało
16 radnych, przy 2 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było.
Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania i stwierdziła, że uchwała została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 39.
UCHWAŁA NR XLII/436/17 stanowi załącznik nr 40.
Ad. XVII. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
i z wykonania uchwał Rady.
Informacja stanowi załącznik nr 41 do protokołu.
Radni otrzymali informację Burmistrza na skrzynki mailowe oraz w dniu sesji.
Radni nie zgłosili uwag i zapytań do informacji.
Ad. XVIII. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. III.
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński – zacznę od interpelacji pana
radnego Piotra Zwolińskiego w sprawie ciepła i w sprawie dzisiaj tutaj omawianej. Tak jak
panie radny wspomniałem na ostatniej sesji, my zbieramy w tym zakresie informacje, nie
rozstrzygając jeszcze w tej chwili, czy ten aspekt można jednoznacznie, znaczy wiemy, że go
jeszcze w tej chwili jednoznacznie osądzić nie można, bo są pewne zmienne, które na to
wpływają i w zależności od tego jak będą przedkładały się potencjalne inne informacje,
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które są niezbędne, żeby to ocenić, tak też będziemy sugerowali mieszkańcom, którzy się
do nas zgłaszają o zadawanie ewentualnych pytań do administratorów, z resztą nas o to
proszą. Nie chcemy z tego tytułu wyrokować, czy też wróżyć z fusów, bo poza zmianą samej
taryfy są jeszcze inne okoliczności, które tutaj także wybrzmiały na tej sali, mówił o nich
pan prezes, które brać trzeba pod uwagę, żeby mieszkańców po pierwsze nie wprowadzić
w błąd, po drugie informacja była w pełni rzetelna.
Jeżeli chodzi o interpelacje, które składali panowie radni: pan Jacek Kawka…
Radny Jacek Kawka – ja panie burmistrzu, bym prosił na piśmie.
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński – ale one są tożsame też
z interpelacją pana radnego Rafała Gugi, bo chcę powiedzieć o informatorze. Aha, pan nie
pytał…
Radny Jacek Kawka – ja prosiłem o to, żeby na piśmie.
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński – to skonkretyzujemy to też,
ale ponieważ wybrzmiało to pytanie, a ponieważ też są w tym pytaniu pewne nieścisłości
to po pierwsze chciałbym powiedzieć, że biuletyn, który wydajemy nazywa się „Gryfiński
Informator Samorządowy” i jest odpowiedzią na postulat opozycji zgłoszony przez pana
radnego Rafała Gugę na ostatniej sesji, który domagał się rzetelnych informacji
o wykonywanych pracach, bo był niedoinformowany. Był także odpowiedzią na prośby
innych radnych, którzy chcieliby dotrzeć z informacją do mieszkańców w sprawie
wykonywanych przez samorząd zadań. Pan burmistrz nie musi prowadzić, żadnej
dodatkowej kampanii wizerunkowej, bo bronią go same zadania, które wykonał razem ze
swoim zespołem i z państwem, ale żeby też opinia publiczna miała pełną informację, bo
nie jest tak jak tutaj wybrzmiało, że wszystkie rzeczy wykonane w samorządzie gminnym są
przez media podawane. Niektóre są skrzętnie pomijane, a niektóre są zupełnie nowe.
Przyjmuje także pański postulat panie radny, żeby wydarzenia ze stycznia opisywać
w styczniu, w lutym i zwiększymy częstotliwość wydawania „Gryfińskiego Informatora
Samorządowego”, żeby pan nie musiał czekać do grudnia. To jest bardzo ciekawa i dobra
sugestia. Pomógł nam pan radny Guga, pomaga nam pan radny Jacek Kawka. Dziękujemy
wam za tę pomoc.
Radny Rafał Guga - zawsze chętnie, panie burmistrzu.
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński – wiem Rafale, kochany
przyjacielu mój. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości, dlatego bardzo dziękujemy za tę
sugestię. Ona jest trafna, zgadzamy się, że trzeba na bieżąco informować mieszkańców
o tych wydarzeniach, które mają miejsce w gminie Gryfino, nie czekać do końca roku.
Trudno się z tym nie zgodzić. Tak zrobimy panie radny. Jeśli chodzi o przepraszam radnego,
wydaje mi się, że to był pan radny Rafał Guga, pan poruszył kwestie PUK-u. Mógłby pan raz
jeszcze...
Radny Rafał Guga - to było pytanie a propos artykułu, wywiadu z panem burmistrzem.
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński – przypomniałem sobie.
Odpowiedź pana burmistrza w tym zakresie jest niezmienna. Pan burmistrz przedstawił
informację i swoje stanowisko.
Radny Rafał Guga - nie uzyskałem odpowiedzi.
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński – rozumiem, w porządku,
trzeba będzie zadbać też, żeby ta pisemna odpowiedź wybrzmiała. Zdaniem właściciela nie
doszło do naruszenia przepisów ustawy, o którą pan pyta. To zdanie podziela także rada
nadzorcza i niezależne opinie prawne, w których jesteśmy posiadaniu. Oczywiście sprawa
jest przez część mediów, przez opinię publiczną oceniana, zwraca się uwagę na różne
aspekty. My bardzo wnikliwie i cierpliwie analizujemy te argumenty. Natomiast ja szanowni
państwo chciałbym na tę okoliczność zwrócić uwagę na pewien aspekt, który przez bardzo
wielu jest niedoceniany. W momencie kiedy dokonywaliśmy zmiany zarządu
w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych skumulowany dług spółki wynosił 1.900.000 zł.
Taki był skumulowany dług z lat minionych.
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Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie Zbigniew Stypa
- 6 milionów.
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński – panie prezesie, ja do tego
dojdę, bo mówię o odpisach na poszczególne aspekty i to jest pierwszy element plus
kolejne kwoty, które jak pan prezes mi podpowiada, składają się na 6 milionów złotych
i zupełnie nie oceniamy też zdekapitalizowanego majątku, który zastaliśmy w spółce. Panie
przewodniczący, to są bardzo ważne aspekty, bo one też nie potrafią przebić się do opinii
publicznej, ponieważ porusza się te sprawy, które są udowodnione, a nie te sprawy, które
są prawdziwe, a wystarczy wziąć sprawozdania Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych,
przeczytać dokładnie rachunek zysków i strat, bilans, itd. i wszystko z tego można
wyczytać. Oczywiście organy władzy samorządowej są też po to, żeby bardzo skrupulatnie
krok po kroku to tłumaczyć i nawet przy pańskich wątpliwościach, które pan wyraził
w swojej interpelacji, co stało się też przedmiotem analizy radców prawnych i rady
nadzorczej.
Radny Rafał Guga - ja bym prosił tylko o stanowisko, bo nie było jakby tego stanowiska.
Jest stanowisko, bardzo mnie to satysfakcjonuje.
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński – ja pozwolę sobie jednak
rozwinąć tą myśl. Nie było wątpliwości co do tego, czy w spółce komunalnej, jaką było
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych powinno działać pięć kancelarii prawnych i co roku
kosztować podatników ćwierć miliona złotych. Takich wątpliwości w minionych latach nie
było i tyle podatnicy i mieszkańcy musieli co roku wyłożyć z własnych portfeli. Dzisiaj ten
proceder jest skończony. Spółka stabilizuje swoją sytuację. Panie radny pozwoli mi pan
skończyć z szacunku wzajemnego do siebie, ja też cierpliwie zawsze słucham tego, co pan
mówi, choć nie zawsze się z tym zgadzam. Sytuacja spółki się stabilizuje i będzie
oczywiście miała przed sobą liczne wyzwania. My jesteśmy tych wyzwań świadomi tylko, że
nazywamy je po imieniu. Nie chcę już wchodzić w aspekt, który także przy okazji jest
poruszany, czyli całą politykę śmieciową w gminie Gryfino, bo wbrew temu co się o tej
polityce mówi jest ona spójna, logiczna i zgodna z interesem mieszkańców. Nie z interesem
jakiegoś lobby, nie z interesem jakiegoś konkretnego przedsiębiorcy, nie z interesem
jakiegoś konkretnego obywatela, tylko sumy obywateli, którzy mieszkają na terenie gminy
Gryfino i my będziemy kierowali się tą przesłanką, szanowni państwo, a tą przesłanką jest
cena za usługi i raz jeszcze to podkreślę, jesteśmy gminą, która ma jedne z najniższych
stawek za śmieci w województwie zachodniopomorskim. Takie są stawki na terenie gminy
Gryfino i naszym ambitnym planem jest zachować te stawki.
Jeżeli chodzi o przycinkę drzew, na kanwie sprawy dotyczącej ul. Ks. J. Popiełuszki via
ul. Sportowa, ale problem jest szerszy, pan burmistrz zwrócił się do zarządców
nieruchomości na terenie gminy Gryfino z prośbą, nie z żadnym nakazem, tylko z prośbą
rzetelną, o przegląd całego drzewostanu znajdującego się na terenach przez nich
zarządzanych. Przegląd, a więc ocenę, czy drzewa wymagają dodatkowej pielęgnacji, czy
wymagają przycięcia, czy wymagają niestety usunięcia. Jak wiecie państwo mieliśmy do
czynienia z kilkoma poważnymi zjawiskami atmosferycznymi, które zakończyły się też
powaleniem drzew. Tu przyszliśmy z pomocą jednej ze spółdzielni mieszkaniowych, na
terenie której takie drzewo się powaliło. Nasza straż i straż państwowa i straż ochotnicza
oczywiście udzieliła takiej pomocy, ale rzecz w tym, żeby biorąc pod uwagę, że zjawiska
atmosferyczne mogą się powtarzać, żebyśmy wszyscy in gremio takiego przeglądu
dokonali. Mamy wielką nadzieję, że nie tylko gmina Gryfino, ale także inni właściciele
zrobią to. Co do tego konkretnego przypadku, to też należy to wyjaśniać, to jest bardzo
drażliwa kwestia dla części obywateli – wycięcie drzewa wtedy, kiedy ono wizualnie
sprawia przypuszczenie, że może być niezdrowe, kończy się jednoznaczną formułą –
wyciąć. Dla innych jest to niewystarczające, stąd też to, co powiedział też pan
przewodniczący Zenon Trzepacz – oznaczyliśmy drzewa, które będą poddawane
procedurze, bo jak państwo wiecie, to nie my zadecydujemy o tym, czy drzewo będzie
wycięte, tylko organ do tego uprawniony, a tym wypadku pan starosta, oczywiście po
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dokonaniu niezbędnych czynności związanych z oględzinami tego drzewa. Muszę też
powiedzieć, że mamy taką bardzo ciekawą sytuację i zapowiadam ją, ponieważ ona też
może wzbudzić pewne emocje, otóż zdaniem mieszkańców nieruchomości przy
ul. Sprzymierzonych słynny gryfiński platan należałoby wyciąć. Zdaniem części
mieszkańców. I my oczywiście zanim podejmiemy decyzję co zrobić z platanem słynnym
w Gryfinie dokonamy wszelkiej staranności, żeby go ocenić, jaki jest jego stan, czy
pielęgnacja, którą potencjalnie moglibyśmy zastosować będzie skuteczna itd. Jesteśmy
w tym zakresie raczej racjonalni, dochowujemy staranności przed decyzjami, drzewa są dla
nas też bardzo ważne, ale z drugiej strony jeśli poza wszelkim sporem stanowią one
zagrożenie, niestety trzeba usuwać je w części lub w całości.
Wreszcie sprawa siedziby Ligi Polskich Rodzin i wypowiedzianej umowy. W Rzeczpospolitej
Polskiej jest taka zasada, która jeszcze nie cieszy się powszechnym zrozumieniem, że jest
wolność zawierania i rozwiązywania umów na zasadach, które określają pomiędzy sobą
strony. Nie zawsze to muszą być dwie strony, mogą być dwie, może być ich więcej. I tak jak
umowę się zawiera, tak można ją rozwiązać. Gmina ma taki zwyczaj, że korzysta z tego
uprawnienia, które jest immanentną częścią demokracji i wtedy, kiedy jakieś
stowarzyszenie lub jakiś podmiot, mówiąc szerzej, nie wykazuje faktycznej działalności
w określonym miejscu i nie prowadzi faktycznej działalności związanej z jej celami
statutowymi, rozważa najpierw możliwość takiego wypowiedzenia, natomiast za każdym
razem reaguje na sytuacje, jeśli lokal jest wykorzystywany niezgodnie z przeznaczeniem.
Mieliśmy takie przypadki na terenie gminy Gryfino, że lokale, które były wynajmowane
z zasobu komunalnego, czyli naszej wspólnej własności, były przeznaczane na przykład na
pokój nocny. Mieliśmy takie sytuacje i nie możemy się godzić na to, żeby pomieszczenia,
które są wynajmowane na prowadzenie działalności statutowej, w tym wypadku partii
politycznej, były wykorzystywane nie tylko na te cele, które są związane ze statutem. Nie
wymieniam na jakie celowo. Korzystamy zatem z uprawnienia, którym jest
niekontynuowanie umowy, a poza tym dodatkowo informuję, że mamy swoje określone
zamierzenia i cele, a Ligę Polskich Rodzin jeśli prowadzi swoją działalność i jeśli
w jakikolwiek sposób będzie można ją zauważyć na terenie gminy Gryfino, zapraszamy do
miejsca, którym będzie Gryfińskie Centrum Stowarzyszeń i Organizacji Pozarządowych.
Mogą być to także miejsca, w których mogą spotykać się członkowie partii politycznych. Mi
to w żaden sposób nie przeszkadza, czy to będzie Liga Polskich Rodzin, czy jakakolwiek
inna partia. Żyjemy w demokratycznym państwie, dostęp do tego zasobu, którym
dysponujemy powinien być powszechny i tutaj przynależność partyjna nie ma żadnego
znaczenia.
Z tych interpelacji, które zdołałem wynotować, a złożonych przez państwa to te
odpowiedzi, natomiast życzenie udzielenia odpowiedzi pisemnej wobec tych radnych,
którzy je złożyli oczywiście będą zrealizowane.
Radny Jacek Kawka – panie burmistrzu, bardzo ciekawe oświadczenie o tym, że pan
burmistrz Sawaryn nie będzie prowadził kampanii wyborczej. Pożyjemy, zobaczymy.
Zobaczymy ile tutaj jest prawdy.
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński – postaram się być
precyzyjny i uprzejmy. Pan burmistrz nie musi prowadzić kampanii wyborczej na łamach
„Gryfińskiego Informatora Samorządowego”, bo zamierza na nim wspólnie z Radą Miejską
w Gryfinie, Urzędem Miasta i Gminy w Gryfinie, zgodnie z kompetencją i obowiązkiem
wynikającym z ustawy o samorządzie gminnym utrzymywać stały kontakt z wyborcami.
Stały. Przejawia się on w organach gminy, samym doświadczeniem radnego Rady Miejskiej
w Gryfinie i wiceprzewodniczącego systematycznym udziale w pracach komisji rady,
sesjach Rady Miejskiej w Gryfinie, ale także osobistego kontaktu z radnymi, także
informowania ich w sposób zwyczajowo przyjęty. Wiele samorządów informuje
mieszkańców o dokonaniach i zamierzeniach i ja jestem nieco rozczarowany z tego
powodu, że pomimo naszych starań i bardzo prosimy też Radę Miejską w Gryfinie
o włączenie się do nich, wiedza o funkcjonowaniu funduszu lekowego staje się szeroka, nie
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jest jeszcze powszechna, a jest dla mieszkańców bardzo ważna. Ta informacja, która
znalazła się w „Gryfińskim Informatorze Samorządowym” została umieszczona celowo
właśnie po to, żeby każdy obywatel na terenie gminy mógł mieć dostęp do tej ważnej
informacji. Czy to jest kampania wyborcza, podlega oczywiście ocenie, ma pan do niej
prawo. My traktujemy to jako rzetelną, prawdziwą informację, z resztą pan burmistrz
w swoim słowie wstępnym podkreślił wielką pracę, jaką w tym zakresie wykonała Rada
Miejska w Gryfinie. Podobnie rzecz ma się z innymi projektami. Przypomnę, że jest także
program, który dotyczy wielu mieszkańców i wielu z nich już skorzystało z ulg
podatkowych, które związane są z osiedlaniem się lub budowaniem stałych nieruchomości
na terenie gminy Gryfino. Niebawem upływa termin w tym zakresie. Nie chcielibyśmy, żeby
którykolwiek z mieszkańców był w tej informacji pominięty. Są inne programy, w tym m.in.
programy ekologiczne, czy dedykowane zwierzętom. Bardzo zależy nam na tym i jestem
nieco zaskoczony, że nie wszystkim, żeby ta wiedza u mieszkańców gminy Gryfino była
powszechna. Oczywiście czas kampanii przyjdzie, ale kampanię będziemy prowadzili
zgodnie z ordynacją, która będzie obowiązywała i zachęcamy też do tego, żeby swoją
własną kampanię prowadzić w sposób podobny.
Przepraszam, ja jeszcze muszę dopowiedzieć jedną rzecz, czego nie dopowiedziałem
w odpowiedzi na interpelację. Przepraszam, ale muszę to powiedzieć. Być może
niewystarczająco skoncentrowany wyszedłem na mównicę. Umowa z Ligą Polskich Rodzin
nie została wypowiedziana, tylko wygasła i to jest zupełnie inny stan niż też
zaprezentowany w interpelacji, choć najprawdopodobniej gdyby nie wygasła, a byłaby
prośba o jej kontynuację, to trudno byłoby ją nam zaakceptować.
Ad. XIX. Wolne wnioski i informacje.
Radny Rafał Guga – panie burmistrzu, ja tylko przytaczałem cytat z pisma. Nie znam
sprawy, zainteresowałem się, bo takie pismo wpłynęło. Czułem się obowiązku. Jeżeli chodzi
o biuletyn panie burmistrzu, bo zostałem zaskoczony informacją, że to jest moja zasługa.
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński – w części panie radny.
Radny Rafał Guga – ale zawsze. Dobrze, ale zawsze, dlatego sobie pomyślałem, że może
kiedyś będzie okazja, że może też bym może coś napisał w tym biuletynie, tylko, że mam
problem, bo nie wiem, kto go redaguje. Odniosłem wrażenie, że ktoś jakby się wstydził
tego, bo się nie podpisał, także prosiłbym, żeby się taka stopka redakcyjna znalazła, żebym
wiedział do kogo ewentualnie się zgłosić.
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński – panie radny, oczywiście, że
został podpisany. Na ostatniej stronie jest informacja o tym, że biuletyn został wydany
przez Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie. Jak pan wie szefem jednostki organizacyjnej gminy,
którą jest Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie jest z woli narodu Burmistrz Miasta i Gminy
w Gryfinie Mieczysław Sawaryn. Komunikuje się z mieszkańcami poprzez ten biuletyn
natomiast panie radny, jeśli pan wyraża gotowość do podzielenia się swoją wiedzą,
dokonaniami, które ma pan także w Radzie Miejskiej w Gryfinie, to my jesteśmy na to
otwarci i proszę nie sądzić, że będzie inaczej. Jest wiele spraw, które nas łączą, jest trochę
spraw, które nas dzieli, ale jest wiele informacji, które jesteśmy winni mieszkańcom
wszyscy - i wysoka rada i pan burmistrz. Zachęcamy do koncyliacji nie tylko ze względu na
czas nadchodzących świąt, ale w ogóle ze względu na sukcesy, które odnosimy.
Radny Roland Adamiak – ja zgodnie z sugestią pani przewodniczącej zabiorę głos
w wolnych wnioskach, ale chciałbym się odnieść do dyskusji, która toczyła się w punkcie
III. porządku obrad, czyli interpelacji dotyczącej gospodarki odpadami. W tym zakresie
chciałbym prosić jednak mimo wszystko o rozwagę w podejmowanych decyzjach, ponieważ
zapowiedź zabrania pojemników selektywnych, mimo wszystko uważam za złe rozwiązanie
choćby z punktu widzenia tego, że gmina musi spełniać określone wskaźniki, które
narzucane nam są przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa i w tym zakresie
raczej proponowałbym szeroką współpracę, z resztą nie tylko w tym zakresie, ale
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w każdym, ale w tej sytuacji szczególnie, bo to się wiąże też z negatywnymi
konsekwencjami dla gminy, a w konsekwencji wszystkich mieszkańców.
Radny Łukasz Kamiński – ja w pierwszej kolejności chciałbym bardzo serdecznie
podziękować w imieniu części mieszkańców, która się do mnie zgłosiła panu burmistrzowi
właśnie za ten „Gryfiński Informator Samorządowy”. Bardzo cieszy mnie fakt i chciałbym
tutaj wzmocnić głos pana radnego Kawki w sprawie częstszego wydawania informatora
oraz mieszkańcy zwrócili się z taką prośbą, chciałbym od nich przekazać o rozszerzenie tej
informacji również o działania, jakie podejmowanie są przez radę miejską w zakresie może
nie stricte inwestycyjnym, o działania młodzieżowej rady miejskiej, a także jednostek
organizacyjnych gminy w zakresie działań szeroko rozumianej profilaktyki
i bezpieczeństwa.
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński – bardzo cieszą mnie te
głosy. Cieszę się, że zarówno część co prawda wątła, ale opozycyjna i część Klubu
Gryfińskiej Inicjatywy Samorządowej widzi taką potrzebę. Oczywiście to jest biuletyn, na
łamach którego będziemy prezentowali dokonania także Rady Miejskiej w Gryfinie. To
wydaje się czymś zupełnie naturalnym i oczywistym i zachęcamy wszystkich do
współpracy.
Radny Zenon Trzepacz – tu już panowie częściowo powiedzieli, ale chciałbym również
w imieniu suwerena podziękować za ten informator, o który zabiegałem od dłuższego
czasu i w niektórych mediach byłem obśmiewany, oskarżany o jakieś działania korupcyjne.
Nie wiem o co chodzi, ale wiem, że działaniami korupcyjnymi to się dzisiaj CBA zajęło.
Jakiegoś ministra sprawdzili dokładnie co ma w pokojach, ale mieszkańcy są bardzo
zadowoleni, że nareszcie będą mieć tę informację w jednym miejscu, bo tak byli zmuszani
niektórzy do kupowania gazet, nie wszyscy mają dostęp do internetu i ta wiedza w tej
chwili będzie w jednym miejscu. Tak jak mówiłem kilka sesji temu, powinniśmy również nie
tylko chwalić się tymi sukcesami, ale obiektywnie opisywać niektóre zdarzenia, które mają
miejsce w gminie, bo taki cukierek ma też różne smaki, tak, żeby to było takie przyzwoite
wobec naszych wyborców.
Radny Czesław Skonecki – chciałbym odnieść się do punktu III. i interpelacji złożonych
przez kolegę Wardę. Mając na uwadze to, że jestem też w radzie nadzorczej tej spółdzielni
czuję się obowiązku zająć stanowisko w tej sprawie, gdyż faktycznie na ostatniej sesji pan
burmistrz poinformował wysoka radę, że jeżeli chodzi o należności za energię cieplną
powinny być obniżane, a nie podwyższane, jak to robią niektórzy zarządcy. Na radzie
nadzorczej to omawiane było szczególnie jeżeli chodzi o wysokości tych należności,
wykazane to zostało przez pana prezesa, że faktycznie jeżeli chodzi o te należności nie tak
spadły jak tutaj było powiedziane i dlatego też zajął stanowisko. Mnie się wydaje, że ma
poczucie obowiązku zająć stanowisko reprezentując tak liczną rzeszę mieszkańców
naszego miasta. Jeżeli chodzi o to zagadnienie myślę, że właściwym jest abyśmy
rozmawiali i wypracowali jakieś kierunki działania, takie które ewentualnie rozwiązałyby te
problemy, bo problemów jest wiele jeżeli chodzi o odpady komunalne. W tej chwili się
rodzi w związku z tym ostatnim pismem, jeżeli chodzi o pojemniki, o należności,
ewentualnie korekty deklaracji. Panie burmistrzu, sądzę, że najwłaściwszym jest to,
żebyśmy się spotkali, to gremium rady nadzorczej, zarządu spółdzielni i samorządu,
żebyśmy się spotkali i wypracowali kierunki działania tak, żebyśmy wszyscy byli
zadowoleni z tego wszystkiego. Poza tym chcę powiedzieć, że jeżeli chodzi o PUK też są
problemy jeżeli chodzi o współpracę z PUK-iem, tam gdzie zlecane ewentualnie byłyby
jakieś prace na rzecz społeczności lokalnej, jest zawsze odpowiedź, że brak mocy
przerobowej. Nie wiem, czy nie ma tam tylu ludzi zatrudnionych, ewentualnie rozważyć,
zatrudnić tyle ludzi, żeby te prace mogły być wykonywane na bieżąco i też sądzę, że
właściwym jest, żebyśmy się spotkali w tym gremium i wypracowali kierunki działania tak,
żeby te prace ewentualnie mogły przebiegać tak, jak się należy. Kończąc swoją wypowiedź
z uwagi na to, że jest taki szczególny okres przedświąteczny, okres pojednania chciałbym
wszystkim państwu na pana burmistrza ręce dla wszystkich pracowników urzędu przekazać
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najserdeczniejsze życzenia – zdrowych, wesołych świąt Bożego Narodzenia oraz
szczęśliwego Nowego Roku. Wszystkiego dobrego.
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński – szanowny panie radny,
bardzo mnie cieszy głos, który pan zaprezentował. Jesteśmy otwarci do rozmowy. Ja na
ostatniej sesji starałem się przedstawić sytuację najogólniej jak się da. Nie wymieniałem
nazwy żadnej spółdzielni. Podniosłem aspekt związany z wpłynięciem do urzędu prośby
mieszkańców o zweryfikowanie tej sprawy. Podkreśliłem też, że Urząd Miasta i Gminy
Gryfino jest w trakcie. Dzisiaj podkreślam raz jeszcze, że nie możemy zarekomendować
żadnego ostatecznego rozstrzygnięcia, czy opisu rzeczywistości na podstawie tych danych,
które posiadamy, ponieważ sam fakt zmiany taryfy jest przesłanką niewystarczającą. Mogą
pojawić się inne okoliczności i tych zmiennych, a wiedzy o tych zmiennych nie mamy, mogą
determinować także wysokość opłat. Jesteśmy otwarci na rozmowę, bo nie jesteśmy ślepi
też na argumenty i przyjmujemy argumenty, które są obiektywne w tym także te, że
z czterech składowych taryfy dwie uległy zwiększeniu z tym tylko, że moja perspektywa
patrzenia na ten problem jest nieco inna, niż tutaj zaprezentowana przez pana prezesa.
Z faktu, że jakiś podmiot zamawia mocy zamówionej do wszystkich swoich nieruchomości
pewną wielkość wyrażoną w megawatach nie wynika jeszcze fakt, że mamy wiedzę
o poszczególnych składowych dla poszczególnych nieruchomości i teraz jeśli zestawimy
i podzielimy to na poszczególne odbiorniki jakimi są węzły i będziemy wiedzieli w jaki
sposób na ostateczny koszt wpływają poszczególne składniki, to będziemy też wiedzieli
w jaki sposób wpływają na nią zmiany w każdym z tych składników i to jest subtelna rzecz,
którą trzeba sobie chłodno opowiedzieć. Nie wiemy też, czy w tej, czy innej spółdzielni
w październiku… To jest ważna sprawa, bo stara się ją trochę zamieść pod dywan.
W niektórych spółdzielniach nie podwyższono cen, w niektórych podwyższono i mogą
wystąpić obiektywne przesłanki. Ja o tym już mówiłem. Nie mamy wiedzy o tym, czy
w październiku u tego lub innego zarządcy zmniejszono moc zamówioną czy jej nie
zmniejszono. Przyjmujemy deklarację na przykład, że nie zmniejszono. Być może
zmniejszono u tego lub innego. Jeżeli więc zmniejszono, to zmniejszono też tę składową.
To są rzeczy całkowicie oczywiste. Trzeba spokoju w tej rozmowie, trzeba analizy
wszystkich aspektów. Oczywiście, że okres grzewczy i okres rozliczeniowy ma tutaj też
znaczenie z punktu widzenia kogoś, kto zarządza dużym zasobem i to są rzeczy, które
trzeba brać pod uwagę, bo spółdzielni też nie stać na to, żeby kredytować na potężne
kwoty samych mieszkańców i trzeba znaleźć mechanizm, który jest obiektywny. Natomiast
jeżeli chodzi o sprawy śmieci, to też jest bardzo ważna rzecz i raz jeszcze sobie pozwolę
przypomnieć – my kierując pisma do zarządców nieruchomości prosimy o skorygowanie
własnych deklaracji zgodnie ze stanem faktycznym. Na sesjach Rady Miejskiej Gryfinie
pojawiały się prośby o zwiększenie częstotliwości wywozu, o większą ilość pojemników.
Każda z tych propozycji składana przez poszczególnego zarządcę nieruchomości jest przez
nas analizowana, ale jest też prawo miejscowe, które określa, ile pojemników powinno być
w związku z ilością określonych lokali, bo to są wszystko historie, które wysoka rada zna,
wie i wielokrotnie o tym dyskutowała. Spokój i rozwaga w rozmowie jest niezbędna. My
jesteśmy do takich rozmów, panie radny Skonecki, otwarci i przygotowani. Chętnie też
wysłuchamy argumentów zarządów i rad nadzorczych poszczególnych spółdzielni.
Wiceprzewodniczący Rady Zdzisław Kmieciak – składałem interpelację na sesji
30 listopada odnośnie przycięcia, wycięcia drzew. Dostałem odpowiedź na interpelację
dzisiaj, pozwoliłem, sobie ją przeczytać i pisze w niej, że została wykonana dokumentacja
zdjęciowa na miejscu, mówię o Starych Brynkach i przycinka jest niezbędna. Jest ładnie
opisane - 30 procent, 50 procent przycięcia tych drzew, ale co jest przeszkodą
w Starych Brynkach? Jak wiadomo drogi nie zostały przejęte przez gminę i tu jest problem.
Zagrożenie z tego wynika, że jest tak, jak to przedstawiałem 30 listopada. Pisze, że przy
zagrożeniach ochotnicza straż pożarna może przyciąć, wyciąć dla bezpieczeństwa, bo tam
nadal sprawa jest nierozwiązana i ludzie są zagrożeni w Starych Brynkach. Bardzo bym
prosił, jeżeli jest taka interpelacja, taką dostałem odpowiedź, że jest dokumentacja, są
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zdjęcia, jest zagrożenie i nie ulega wątpliwości, że trzeba to wykonać, to pytam teraz kto to
wykona, jeżeli gmina nie przejęła. Wiadomo, że nie ma obowiązków, natomiast problem
jest. Dlatego bardzo bym prosił tak jak tutaj jest napisane, że może to wykonać straż, to
należałoby zrobić. To kieruję do pana burmistrza Milera, aby się tą sprawą zajął.
Radny Jacek Kawka – szanowni państwo, tu jak się spotykamy to wypadałoby trochę się
skoncentrować i słuchać tego, co inni mówią ze zrozumieniem. Ja nie mówiłem
o częstotliwości wydawania biuletynu. Ja rozumiem, że już ustaliliście, że będzie co
miesiąc, z tego wynika. Dziwne jest to, że w pierwszym numerze nie macie czego napisać,
piszecie o informacjach z marca i z maja. A to, o czym mówiłem usłyszałem od ludzi dla
których jest to po prostu śmieszne, że w nowym numerze wychodzącym w grudniu są
świeże informacje z marca i maja. Nie dziwcie się państwo, że ludzie się po prostu z tego
śmieją.
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński – wszystkie głosy
przyjmujemy, także ludzi z którymi pan rozmawiał. Nie wiem jak pan chciał żebyśmy podali
informacje o otwieraniu Środowiskowego Domu Samopomocy, które odbędzie się jutro
i o tym, że wydaliśmy decyzję w zakresie przyjęcia tam osób, które mają poważne
schorzenia. Nie wiem też jak pan chciał odnieść się do wielu innych informacji jak
dofinansowanie którego także pan, chociaż nie wiem, czy pan akurat za tym rozwiązaniem
głosował, związane z dofinansowaniem sprzętu do GDK. To są ostatnie wydarzenia. Jeżeli
pan uważa też, że zapowiedź wielkiego wydarzenia kulturalnego jakim jest Włóczykij
i nasze zaangażowanie w jego promocję, istnienie na terenie gminy Gryfino jest informacją
spóźnioną, to oczywiście z pokorą to przyjmujemy. Przyjmujemy każdy głos krytyczny
chętnie. Oczywiście nie jest to umiejętność powszechna, ale można wywieść pewne
wnioski z wypowiedzi nawet nie będąc szczególnie skoncentrowanym, że jeśli ktoś
odwołuje się do faktu, że zdarzenia mają miejsca w marcu, a są podawane w grudniu, to
mógłby mieć, choć jak w tym wypadku sądzimy nie ma, życzenie, żeby te informacje
podawać szybciej. Nawet jeśli pan nie reprezentuje tego poglądu, to pozostała część rady,
wielu mieszkańców pańskiego poglądu nie podziela i proszę to także uszanować.
Radny Rafał Guga – z tego co zauważyłem, to głos chciałaby zabrać jeszcze pani radna
sejmiku wojewódzkiego pani Ewa Dudar. Druga sprawa, panie burmistrzu, panowie
burmistrzowie, panowie prezesi, pracownicy urzędu, pani przewodnicząca, radni,
mieszkańcy Gryfina, chciałem złożyć życzenia, zdrowych, spokojnych, wesołych świąt,
a w przyszłym nadchodzącym roku nie pojednania przed świętami, tylko pojednania na
cały rok, umiejętności znalezienia w drugim człowieku człowieka, a nie celu do ataków
i tego, żebyśmy potrafili ze sobą rozmawiać, wspólnie rozwiązywać wiele spraw, uśmiechać
się do siebie, samego szczęścia, pomyślności, wszelkiego dobra.
Radny Piotr Zwoliński – panie burmistrzu, chciałem podziękować za współpracę ze
starostą powiatowym. Otrzymałem odpowiedź na moją interpelację dotyczącą realizacji
remontu ul. Krasińskiego. Idźmy w tym kierunku, porozumienia są bardzo ważne. Odnośnie
mojej interpelacji odnośnie nazw tabliczek, remontu tych tabliczek, trwają właśnie prace
nad kształtem nowych rozwiązań graficznych, estetycznych, technicznych. Taka moja mała
aluzja – żeby dopisać po prostu na dole do kogo należy droga, czyli „droga gminna”,
„droga powiatowa”, „droga wojewódzka”, żeby mieszkańcy wiedzieli do kogo mają iść
z pretensjami.
Radny Bogdan Warda – panie burmistrzu, chciałbym żebyśmy sprecyzowali i wyjaśnili
sobie, niekoniecznie teraz, co to jest opłata za ciepło, a co to jest cena ciepła. Ceny ciepła
ja nie zmieniam. Druga rzecz, prosiłbym jeżeli pan jest zainteresowany o pismo
z podaniem podstawy prawnej, na jakiej pan będzie chciał żebym udzielił informacji
odnośnie stawek za ciepło i bardzo chętnie odpowiem.
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński – ja bardzo przepraszam
panie prezesie, ale ja jeszcze raz powtórzę, ja się do pana z żadnym pismem zwracał nie
będę i nie będę pana prosił i nie będę podawał żadnej podstawy prawnej. O to się będą
ubiegali i już się ubiegają sami spółdzielcy. My oczywiście służymy wsparciem prawnym.
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Proszę nas nie traktować jako stronę, bo koszty pańskich decyzji, czy decyzji zarządu
spadają na mieszkańców. Burmistrz z mocy odrębnych przepisów jest odpowiedzialny za
bezpieczeństwo energetyczne na terenie gminy i odpowiada na te zapotrzebowania
mieszkańców. My nie będziemy prowadzili z panem żadnego sporu, nie będziemy także
wchodzili w żadną polemikę, zbadamy sprawę na tyle, na ile będziemy posiadali dane
źródłowe. Oczywiście jeśli nie będziemy ich posiadali, będziemy musieli dokonywać oceny
powierzchownej, a dziś ona brzmi tak: w jednej spółdzielni mieszkaniowej, która ma 8.000
mieszkańców przy tej samej zmianie taryfy na ciepło – dwóch składników w górę, dwóch
składników w dół są podwyżki, w innych nie ma.
Przedstawiciel Gryfińskiego Ruchu Patriotycznego Grzegorz Węgrzyn – pani
przewodnicząca, panie burmistrzu, ja przychodzę nie wnioskami, tylko z życzeniami od
naszych stowarzyszeń, które chcemy życzyć pani przewodnicząca. Wszystkiego dobrego,
wesołych świąt, optymizmu wiele na przyszły rok i wytrwałości. Panie burmistrzu, proszę
przyjąć na swoje ręce dla siebie i dla wszystkich pracowników urzędu życzenia
pomyślności, radości, optymizmu w nowym roku.
Są święta, jest Nowy Rok, jest okres radości i prezentów. Zaproponowaliśmy mieszkańcom
Gryfina zbiórkę przyborów szkolnych dla dzieci z Sambora. Nie wiem, czy państwo o tym
wiecie, w każdym bądź razie dzisiaj chcę powiedzieć, że do tej pory zostały zakupione
przybory szkolne na ponad 3.000 zł. Zostanie nam tylko jeszcze później zamówić kuriera,
który zawiezie paczki do Przemyśla, skąd zostaną już odebrane do Sambora. Powiem tak
trochę zaczepnie – może byście się państwo dorzucili?
Radna Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Ewa Dudar – szanowni państwo,
z wielką przyjemnością uczestniczyłam w dzisiejszej sesji i mogę sobie wyrobić ogląd tego
co w Gryfinie się dzieje. Samozachwyt pana Nikitińskiego bardzo mnie cieszy. Mam
nadzieję, że to wszystko co zamierzyliście uda się zrealizować i przede wszystkim, że
mieszkańcy będą z tego zadowoleni. Chciałabym się odnieść również do dzisiaj
poruszanego informatora. Cieszy mnie fakt, że będzie kolejny numer. Mam nadzieję, że
zauważy pan również, że w tym numerze powinien się znaleźć marszałek województwa.
Liczyłam na to, że jak pan po mnie zabrał głos w imieniu mieszkańców podziękuje pan
marszałkowi za 20 milionów, które trafiły do gminy Gryfino w infrastrukturę drogową. Ja w
imieniu mieszkańców o to walczyłam i będę za to dziękowała. Odniosę się do programu
Społecznik. Wędrówka w stronę Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przy szkole w Żabnicy jak
najbardziej zasadna. Dofinansowanie ze Społecznika uzyskano. Ze Społecznika w gminie
Gryfino skorzystało dużo więcej stowarzyszeń w gminie Gryfino – Stowarzyszenie „Klub
Gryfińskich Mam”, Klub Delf, WOPR wyróżniany nagrodami, dodatkowo Stare Brynki,
również dwa projekty zostały zrealizowane. Liczę na to, że będzie więcej takich inicjatyw,
które będą dobrze służyły naszej lokalnej społeczności. Dla wyjaśnienia, inwestycje
drogowe w gminie Gryfino, szczegółowe informacje posiada burmistrz Miler, finansowe
informacje odnośnie współfinansowania: rodno Gryfino – koszt około 2,5 mln zł, budżet
województwa finansowanie w 100 procentach; przejście, poprawa nawierzchni GryfinoGardno - 6 mln zł w tym roku, budżet województwa; przejście przez miejscowość Wełtyń –
finansowanie na granicy 12 mln zł, wkład gminy Gryfino na mocy porozumienia zawartego
jeszcze z burmistrzem Piłatem - gmina Gryfino robi projekt, robi wykupy, porozumienie
jeszcze raz negocjowane, podpisywane za państwa kadencji, kwota około 800-900 tys. zł.
Do tej pory sfinansowaliście państwo projekt – mniej więcej 100 tys. zł, do tego wykupy,
które rozłożyliśmy jako województwo dzięki staraniom również pana burmistrza Milera
w czasie, bo gmina miała kłopoty finansowe, więc 12 milionów i mówienie o wkładzie,
o tym, że się dokładamy cieszy. Ja się cieszę, bo tak powinniśmy współpracować, tylko
należałoby powiedzieć w jaki sposób i jak wygląda to w liczbach. Z tego się cieszę
natomiast to są kwestie porozumienia. Projekt realizujemy ten, który przygotowała stara
ekipa. Projekt nie jest doskonały, są problemy. Marszałek dokłada do przejścia przez
miejscowość około 2 milionów ze względu na nieprzewidziane prace. Dokłada i nie mówi,
nie narzeka, tylko realizuje inwestycję w dalszym ciągu. Skoro można zmieniać projekty, bo
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wszystko co robiła stara ekipa jest złe i wiem, że były zmieniane projekty drogowe
w gminie Gryfino za państwa czasów, można było pochylić się również nad tym projektem.
To są takie drobne podsumowania dzisiejszej rozmowy, dyskusji, która tutaj na tej sali
wybrzmiała. Dlatego też apeluję o to, aby rzetelna informacja i wiarygodna trafiała do nas
wszystkich. Ja się cieszę z jednej rzeczy, że pracując w sejmiku udało mi się jako radnej
z Gryfina zawalczyć o naszą gminę. Jest 114 gmin w województwie zachodniopomorskim,
21 powiatów, jest niezwykle trudno przebić się z inwestycjami i umiejętnie doprowadzić
sprawę do końca. Dziękuję za współpracę burmistrzowi Sawarynowi w tym zakresie
i burmistrzowi Milerowi. Negocjowaliśmy, rozmawialiśmy, prowadzimy prace i będziemy
dalej prowadzić. Powiem jeszcze o ścieżkach rowerowych, bo tutaj też przekaz medialny
jest przekazem niepełnym. Mówi się bardzo potocznie, mówią to samorządowcy, wszyscy
praktycznie - realizujemy ścieżki rowerowe fifty-fifty z marszałkiem województwa. Tak,
w zakresie 15 procent wkładu własnego. Dzielimy się: 7,5% gmina, czy powiat, 7,5 % urząd
marszałkowski. 85 procent to jest finansowanie z RPO, finansowanie, o które zabiegał,
które rozlicza, przygotował, prowadzi, dał służby do realizacji tego projektu, gwarantuje
marszałek województwa. Strefa przemysłowa – ja się cieszę, że ona dziś jest i że się dalej
rozwija i że będzie chlubą dla naszego miasta. Cieszę się, że burmistrz Piłat podjął decyzję
finansową taką, aby ta strefa była. To na tej sali padało wielokrotnie wiele słów o tym jak
to w łąkach, w rzepakach, co tam będzie się działo. Dziś się dzieje wiele, mam nadzieję, że
będzie się działo jeszcze więcej i liczę na to. Wkład w strefę to również wkład województwa
zachodniopomorskiego, marszałka województwa. Warto o tym pamiętać. Nie dzielić,
a łączyć. Łączyć siły, a nie wypominać, nie odciąć się od pewnych rzeczy, które już dziś nie
mają znaczenia. Niektórzy przypłacili to życiem.
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński – w odróżnieniu od pani
radnej będę uprzejmy wobec pani i grzeczny, nie będę odnosił się do pani personalnie, nie
jest to w moim zwyczaju, odniosę się do pewnych prawd, problemów i sukcesów, które ma
gmina Gryfino i przypominam, że jest to sesja Rady Miejskiej w Gryfinie. Dziękujemy pani
za współpracę, przypominamy pani, ponieważ jest pani radną nie tylko sejmiku, ale także
w przeszłości piastowała pani zaszczytną funkcję radnej powiatowej o tym, w jakim stanie
była droga wojewódzka przy ul. Wojska Polskiego przez szereg lat i ilu mieszkańców
zniszczyło tam swoje samochody. To nie jest żadna łaska, to był obowiązek. Zapraszam
panią także na drogę, która wiedzie do Bań przez Pniewo i tego co się dzieje ze stanem
bezpieczeństwa na tej drodze. Proszę się tym zagadnieniem zainteresować i liczę, że
będzie pani w tym zakresie skuteczna. Nikt panu marszałkowi nie odbiera jego sukcesów,
nikt panu marszałkowi nie zamierza nie podziękować za rzeczy, które współtworzymy na
miarę swoich możliwości, budżetów, kompetencji. Ani do pani, ani do pana marszałka, ani
do pana burmistrza nie należy ani jedna złotówka z pieniędzy, które są wydawane i proszę
sobie osobiście i panu marszałkowi tego nie przypisywać. To są sukcesy Polaków, którzy
ciężko pracują na te podatki i składają się na nie, czy to w Rzeczpospolitej Polskiej, czy
w Unii Europejskiej i proszę też nie myśleć o samorządzie przez pryzmat hierarchiczności,
bo my jesteśmy dumni z pochodzenia i z tego, ze jesteśmy gryfiniakami i mimo tego, że
jest 113 gmin w województwie zachodniopomorskim to my pracujemy na rzecz naszej
gminy. Do tego się zobowiązaliśmy. Każdy ma swoje kompetencje, swoje obowiązki, które
bardzo dobrze, że wybrzmiały dzisiaj na sesji Rady Miejskiej w Gryfinie, bo one się w tym
samym tonie pojawiają także choć anonimowo w przestrzeni publicznej, można więc
swobodnie zrozumieć jaka jest tego motywacja i jak bardzo odbiega się od meritum
sprawy. My dzisiaj w Gryfinie mamy wielki sukces i wielką radość. Pani próbuje tę radość
zmącić, ale my z tego uchwalonego budżetu będziemy się cieszyli. Cieszymy się z niego
i nie będziemy się oglądali na to, czy ktoś jest w lepszej, czy w gorszej formie, czy chce się
odnosić personalnie, czy też nie, czy podkreśla fakt, że jest radną sejmiku, czy mieszkanką
gminy Gryfino, to dla nas nie ma większego znaczenia. Gmina Gryfino się rozwija.
Dziękujemy panu wojewodzie, dziękujemy panu marszałkowi, dziękujemy wszystkim
osobom, które są w samorządach: gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Są dla nas
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partnerami, ale my w gminie Gryfino zawsze mówimy – to my zrobiliśmy, my, 30 tysięcy
mieszkańców. Nie ja, nie ten, nie tamten, bo nikt się nie przebiera i nie buduje rond, bo
nikt się nie przebiera i nie buduje stref, robią to ludzie swoją ciężką codzienną pracą. Nikt
w Gryfinie też nie wpada w samozachwyt, bo rzeczy do zrobienia mamy jeszcze wiele.
Zachęcam zainteresowanie nie tylko drogą przy której pani mieszka, ale także innymi
drogami wojewódzkimi, które są na terenie gminy Gryfino i gmin ościennych, bo w tym
zakresie samorząd województwa choć dokłada staranności i czyni wielkie nakłady, potrzeb
jest jeszcze bardzo dużo. My dajemy przykład sejmikowi wojewódzkiemu, przeznaczamy
10 procent na drogi ze swojego własnego budżetu. Proszę zachęcać także inne gminy,
proszę samemu brać z nas przykład i proszę być zadowoloną z tej pracy, którą pani
wykonała, bo nikt jej nie deprecjonuje. Wszyscy tę pracę szanują, a ponieważ to jest sesja
Rady Miejskiej w Gryfinie i dumni gryfinianie będą stanowili o sobie w ramach
demokratycznych praw, każdy ma prawo do tych wyborów przystąpić, zaproponować inne
rozwiązania. Dziś uchwalony przez radę miasta i gminy w Gryfinie budżet gwarantuje
naszej gminie rozwój i chciałbym żebyśmy się z tego wspólnie cieszyli. Muszę powiedzieć
o jednej rzeczy, która jest haniebna. Odwoływanie się do śmierci jakiejś osoby przez
pryzmat zdarzeń, które miały miejsce w samorządzie, to już nawet nie są żarty, to jest
hańba. Tak po prostu robić nie wolno. Człowiek, którego pani miała na myśli, zmarł na
ciężką chorobę, która nie miała nic wspólnego z życiem samorządowym. Powoływanie się
na to w jakikolwiek sposób, nawet jak mogłoby się pani wydawać najdelikatniejszy, to jest
elementarny brak kultury.
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Namieciński – pani Ewo, chciałbym odnieść się do słów,
bo pani powiedziała tutaj o jednej rzeczy, że był pomysł ówczesnego burmistrza, że
zaczęliśmy działania w strefie, natomiast ja jestem trzy kadencje radnym, jest tutaj duża
grupa osób radnych: pani przewodnicząca, pan Jacek Kawka, pan Rafał Guga, pan Janusz
Skrzypiński, pan Zenon Trzepacz, my naprawdę w owym czasie, proszę sobie przypomnieć,
wspomagaliśmy ówczesny pomysł i ówczesną inwestycję, pan burmistrz Nikitiński, swoimi
uchwałami jako rada miejska. Bardzo proszę o tym nie zapominać, bo jest duża część
radnych, która wspomagała akurat strefę, ale niestety o tym pani nie powiedziała.
Radna Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Ewa Dudar – jeżeli nie zostałam
zrozumiana dobrze, nie przywołuję celowo w jakikolwiek sposób okoliczności, bo one dla
mnie były szczególnie przykre i trudne, oczywiście szanownym państwu wszystkim, którzy
byli za strefą, państwu radnym się należy to słowo, natomiast to była w skrócie
powiedziana informacja, także szacunek dla wszystkich tych, którzy to zadania wspierali,
bo dzisiaj to jest przyszłość dla nas wszystkich. Trudno się nie odnieść do słów pana
Nikitińskiego. Informacje, które padają tutaj powodują niepotrzebne spiętrzenie emocji.
Emocje są złym doradcą, należy rozsądnie gospodarować tym, co się ma, co się posiada. Ja
życzyłam przede wszystkim tego, żeby ten budżet był zrealizowany. Nie powiedziałam, że
nie jestem „za”. Jestem „za”. Mówiłam tylko o tym, jakie kroki czynię, aby gmina Gryfino
była jeszcze prężniejszą gminą, bo to nasz wspólny cel panie burmistrzu. Wspólny, nie
w pojedynkę, ale razem. Odniosę się do gazetki raz jeszcze, bo pan tutaj pouczał opozycję,
że jest napisane, kto ją wydał. Pan jako wydawca gazety doskonale wie, jak wygląda stopka
redaktorska i nie ma się co dziwić, że oni po prostu pytają. To jest po prostu zwykłe
pytanie. Bardzo się cieszę, że będzie w gminie Gryfino fundusz lekowy. To mnie strasznie
zainteresowało, to jest świetny pomysł. Nie musiałam korzystać i cieszę się. Szkoda, że ta
informacja nie była podana, jak był Rzecznik Praw Obywatelskich. Tam były osoby
niepełnosprawne, potrzebujące takiej informacji, żeby wiedzieli jak mają skorzystać. Ja ją
osobiście przekażę. Dziękuję za uwagę. Zdrowych i wesołych świąt.
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński – to życzenie braku emocji
w swoich wypowiedziach odczytuję jako dobrą radę dla samej siebie i raz jeszcze odwołam
się do tego, co pani powiedziała na koniec swojego wystąpienia. Proszę nie używać takich
emocji i nie manipulować emocjami innych ludzi. To jest bardzo dobra rada, proszę z niej
skorzystać. Natomiast co do prawa prasowego informuję panią, że żeby podać wszelkie
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szczegółowe dane co do wydawcy, to nazwa, która jest zastrzeżona w pierwszym numerze
jest podstawą do wydania decyzji przez sąd. Mówię to także z perspektywy wydawcy, który
wydawał prasę i ma w tym zakresie pełną wiedzę. Być może pani tej elementarnej w tym
zakresie zabrakło. Będą szczegółowe informacje o tym, kto będzie redaktorem
prowadzącym, kto będzie odpowiadał za poszczególne części, działy, itd. Jest to oczywiste
i wynika to z przepisów prawa. Mam nadzieję, że powściągnie pani emocje. Ja słucham
bardzo cierpliwie co pani mówi. Proszę też żebyśmy zachowali kulturę wypowiedzi. Mam
nadzieję, że stać na to panią. Życzę tego pani. Życzę pani także wesołych świąt, całemu
sejmikowi, wszystkim tym, którzy tak bardzo dbają o to, żeby podkreślać swoją rolę, a my
będziemy cieszyli się w Gryfinie swoim budżetem, sprawami, które są przed nami, tymi,
którymi już załatwiliśmy i tymi, które jeszcze załatwimy i celowo mówię „my”.
Radny Janusz Skrzypiński – dzisiaj jest taki wyjątkowy dzień, bo kilka godzin temu
uchwaliliśmy budżet na rok 2018. Jest to dobra wiadomość dla mieszkańców Gryfina, ale
też dla nas radnych. Padło tutaj wiele ciepłych słów wcześniej były życzenia świąteczne,
noworoczne, a skończyło się, jak się skończyło. Skończyło się niesmakiem. Z jednej strony
sobie życzymy, a z drugiej strony wbijamy sobie nóż w plecy. Szanowni państwo, czas na
kampanię jeszcze będzie, ja proponuję cieszyć się tym dniem, że w dniu dzisiejszym
uchwaliliśmy budżet, że gmina może normalnie funkcjonować, natomiast te wszystkie
niesnaski zostawmy sobie poza tą salą.
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński – panie przewodniczący
Skrzypiński, dziękuję panu za ten głos, ale też organ wykonawczy jest organem, który jest
wymieniony w ustawie o samorządzie gminnym i naszym obowiązkiem jest też dbać
o dobre imię gminy Gryfino zwłaszcza wtedy, kiedy próbuje się to dobre imię członków
organów, w tym także wysokiej rady i burmistrza podważać, w szczególności w zakresie
dokonań, które są za nami w przeszłości. Czuję się w obowiązku to zrobić z tego powodu,
że reprezentujemy, państwo i my 30 tysięcy dumnych ludzi i nie będziemy pozwalali na to,
żeby limitowano lub określano nam sposób procedowania nad naszymi sprawami. To jest
po pierwsze elementarnie niegrzeczne, po drugie, nie jest w zwyczaju politycznym, po
trzecie, jak pan sam zauważył, czas na kampanię wyborczą jeszcze przyjdzie. My cieszymy
się z tego budżetu, bo to jest także nasza praca i to jest wasza praca. Życzymy państwu
wesołych, zdrowych, pięknych świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku.
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk - ja tylko pragnę poinformować, że po dzisiejszej
sesji odbędzie się prezentacja projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji. Prezentacja
była planowana na godz. 13:00, ponieważ wszystko wskazywało na to, że zmieścimy się
w tym czasie. Proszę wziąć pod uwagę, że na korytarzu czekają również dzieci.
Radny Rafał Guga – ze swojej strony chciałbym podziękować pani radnej Ewie Dudar,
a także innym radnym wojewódzkim, którzy moim zdaniem godnie w tej kadencji
reprezentują Gryfino i dbają o dobro mieszkańców. Dziękuje za to serdecznie.
Wiceprzewodniczący Rady Zdzisław Kmieciak – ja chciałbym podziękować pani skarbnik
i jej ekipie za wspaniały, spięty budżet, panu burmistrzowi jednemu, drugiemu, trzeciemu,
nie będę wymieniał nazwisk, a panią przewodnicząca bardzo bym prosił o zakończenie
dzisiejszej sesji, bo to już wystarczy. Tyle ciepłych słów już się powiedziało.
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk - chciałabym poinformować, że kolejna sesja Rady
Miejskiej planowana jest na 30 stycznia 2018 r. Z okazji zbliżających się Świąt Bożego
Narodzenia w imieniu swoim oraz całej Rady Miejskiej w Gryfinie pragnę złożyć wszystkim
mieszkańcom najserdeczniejsze życzenia. Życzę państwu, aby święta upłynęły w spokojnej
i radosnej atmosferze wśród rodziny i przyjaciół i aby Nowy Rok był czasem, w którym
będą spełniać się nasze marzenia i najskrytsze życzenia wypowiedziane przy wigilijnym
stole.
Na sesji radni otrzymali do wiadomości następujące pisma:
- pismo Wicemarszałka Sejmu RP Stanisław Tyszki z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie
zmian Kodeksu wyborczego – załącznik nr 42,
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- pismo z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z dnia 30 listopada 2017 r. dotyczące
Krajowego Zasobu Nieruchomości – załącznik nr 43.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk
zamknęła obrady XLII 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 zmiany porządku obrad - załącznik nr 5
6. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem protokołu z XLI sesji - załącznik nr 6
7. Projekt budżetu Gminy Gryfino na rok 2018 - załącznik nr 7
8. Autopoprawki Burmistrza do projektu budżetu na 2018 rok - załącznik nr 8
9. Nowa wersja projektu uchwały projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Gryfino na rok 2018 - załącznik nr 9
10. Uchwała Nr CCCLXXVII.698.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Szczecinie z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy
Gryfino na 2018 r. - załącznik nr 10
11. Stanowiska komisji rady - załącznik nr 11
12. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Gryfino na rok 2018 - załącznik nr 12
13. UCHWAŁA NR XLII/424/17 - załącznik nr 13
14. Projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfino na lata 2018-2025 - załącznik
nr 14
15. Nowa wersja projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Gryfino na lata 2018-2025 - załącznik nr 15
16. Uchwała Nr CCCLXXVII.699.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Szczecinie z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie opinii do projektu uchwały
o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gryfino – załącznik nr 16
17. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie uchwalenia
zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfino na lata 2018-2025 – załącznik
nr 17
18. UCHWAŁA NR XLII/425/17 - załącznik nr 18
19. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu
pracy Rady Miejskiej w Gryfinie na rok 2018 – załącznik nr 19
20. UCHWAŁA NR XLII/426/17 - załącznik nr 20
21. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyjęcia
planów pracy Komisji Rady na 2018 rok – załącznik nr 21
22. UCHWAŁA NR XLII/427/17 - załącznik nr 22
23. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wystąpienia
z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę granic
administracyjnych miasta Gryfina – załącznik nr 23
24. UCHWAŁA NR XLII/428/17 - załącznik nr 24
25. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowych, położonych
w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II – załącznik nr 25
26. UCHWAŁA NR XLII/429/17 stanowi załącznik nr 26
27. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej przejazdu i przechodu
w działkach gminnych, oznaczonych numerem 222/58 i 222/57, położonych w obrębie
ewidencyjnym Wełtyń II – załącznik nr 27
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28. UCHWAŁA NR XLII/430/17 stanowi załącznik nr 28
29. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie uchylenia
uchwały Nr XXIV/209/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 czerwca 2016 r. – załącznik
nr 29
30. UCHWAŁA NR XLII/431/17 - załącznik nr 30
31. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany
uchwały Nr XXXIII/258/93 Rady Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia 5 stycznia 1993 r. –
załącznik nr 31
32. UCHWAŁA NR XLII/432/17 - załącznik nr 32
33. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany
uchwały Nr X/94/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2007 r. – załącznik
nr 33
34. UCHWAŁA NR XLII/433/17 - załącznik nr 34
35. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany
uchwały w sprawie utworzenia Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Gryfinie,
ul. Wodnika 1 i nadania statutu – załącznik nr 35
36. UCHWAŁA NR XLII/434/17 - załącznik nr 36
37. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany
uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym
Domu Senior-WIGOR w Gryfinie – załącznik nr 37
38. UCHWAŁA NR XLII/435/17 - załącznik nr 38
39. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmian budżetu
Gminy Gryfino na 2017 rok – załącznik nr 39
40. UCHWAŁA NR XLII/436/17 - załącznik nr 40
41. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
i z wykonania uchwał Rady - załącznik nr 41
42. Pismo Wicemarszałka Sejmu RP Stanisław Tyszki z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie
zmian Kodeksu wyborczego – załącznik nr 42
43. Pismo z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z dnia 30 listopada 2017 r.
dotyczące Krajowego Zasobu Nieruchomości – załącznik nr 43.
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