PROTOKÓŁ NR LI/18
z LI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 10 września 2018 r.

Sesja rozpoczęła się o godz. 1405 i trwała do godz. 1410.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1.
Radni nieobecni:
- Małgorzata Rubczak
W posiedzeniu udział wzięli:
1. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn
2. Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński
3. Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Tomasz Miler
4. Sekretarz Miasta i Gminy Gryfino Ewa Sznajder
5. Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino Beata Blejsz
6. Radca prawny Krzysztof Judek
Ad. I. Sprawy regulaminowe.
1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
Otwarcia obrad dokonała Przewodnicząca Rady Miejskiej w Gryfinie Elżbieta Kasprzyk.
Przywitała wszystkich zgromadzonych na sesji. 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 2.
LI nadzwyczajna sesja została zwołana na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.
Wniosek burmistrza o zwołanie sesji nadzwyczajnej stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Na początku wszyscy zgromadzeni na sesji uczcili minutą ciszy pamięć zmarłego radnego
Rady Miejskiej w Gryfinie pierwszej i drugiej kadencji pana Edmunda Krysiaka.
Ad. II. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na
obszarze Gminy Gryfino, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji
wyborczych.
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał w niej głosu.
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk poddała pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy Gryfino,
ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
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 4.
UCHWAŁA NR LI/508/18 stanowi załącznik nr 5.

Ad. III. Wolne wnioski i informacje.
Przewodnicząca poinformowała o uroczystościach gminnych upamiętniających 79. rocznicę
agresji ZSRR na Polskę oraz Dniu Sybiraka w dniu 17 września na Golgocie Wschodu na
cmentarzu w Gryfinie, piśmie dotyczącym corocznego konkursu pn. „Nagroda Starosty
Gryfińskiego za promocję powiatu” (załącznik nr 6) oraz przypomniała radnym
o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych na koniec kadencji do dnia 17 września
2018 r.
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn – w dniu dzisiejszym z wielką
przyjemnością chciałbym złożyć podziękowania mieszkańcom Gryfina, pracownikom
urzędu, spółek komunalnych za zaangażowanie i pracę wykonaną przy zorganizowaniu
Dożynek Archidiecezjalnych. Oczywiście dziękuję również stronie kościelnej. Było to
wyjątkowe święto i ważne dla naszej całej społeczności. Dziękuję bardzo.
Radny Zenon Trzepacz – przejeżdżając przez miejscowość Wełtyń bardzo jestem
zadowolony, że poprawiła się infrastruktura, natomiast nie jestem zadowolony z faktu
postawionych tam dwóch kamieni na których uwieczniono „budowniczych” i nie ma nic
tam o naszej gminie Gryfino, a przypomnę państwu, że nasza gmina od kilkunastu lat
uczestniczyła w realizacji tego projektu. Dokonywaliśmy wykupów gruntów, robiliśmy
projekt, dokładaliśmy dużo pieniędzy, z tego co wiem to ponad milion złotych. Uważam, że
to jest skandal. Jakaś wzmianka powinna być również o gminie Gryfino dlatego, że
wypaczanie współpracy i teraz się zastanawiam, czy w przyszłości ma sens w ogóle taka
forma współpracy. Mieszkańcy są też bardzo niezadowoleni z tego faktu i proponują,
żebyśmy może my ustawili, oczywiście mówię to z przekąsem, dodatkowo jeszcze większe
ze trzy kamienie, żeby przysłoniły tych, którzy zapomnieli o działaniach śp. burmistrza
Piłata, burmistrza Sawaryna, radnych, którzy przez kilkanaście lat podnosili rękę i dawali
pieniądze nie pytając się dlaczego, tylko uważali, że ten problem należy rozwiązać.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk
zamknęła obrady LI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie.
Integralną część protokołu stanowią załączniki:
1. Lista obecności radnych - załącznik nr 1
2. Porządek obrad sesji – załącznik nr 2
3. Wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej - załącznik nr 3
4. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie utworzenia
odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy Gryfino, ustalenia ich numerów,
granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych - załącznik nr 4
5. UCHWAŁA NR LI/508/18 - załącznik nr 5
6. Pismo do Przewodniczącej Rady dotyczące corocznego konkursu pn. „Nagroda Starosty
Gryfińskiego za promocję powiatu” - załącznik nr 6.
Protokół sporządziła:
inspektor

Agnieszka Grzegorczyk

PRZEWODNICZĄCA RADY
Elżbieta Kasprzyk
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