
 

Interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na LV sesji Rady Miejskiej w Gryfinie 
w dniu 2 września 2010 r. 

 
 
Interpelacje i zapytania zgłosili: 
 
Radna Magdalena Chmura - Nycz  
1201/LV/10  – Komisja Rewizyjna zajmowała się skargą rozpatrywaną na Dyrektora 

Ośrodka Pomocy Społecznej, dotyczącą braku podjazdu dla osób 
niepełnosprawnych. Chciałabym dowiedzieć się na jakim etapie są prace  
i kiedy ten podjazd zostanie zamontowany. 

 
BMP/1201/264/LV/10                                                                               Gryfino, 25.10.2010 r. 

W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na sesji Rady Miejskiej informuję, że  
Gmina Gryfino opracowała projekt budowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku  
OPS w Gryfinie. W chwili obecnej trwa budowa podjazdu dla niepełnosprawnych. Termin 
zakończenia robót – 30 listopada 2010 r. 
                                                                                                  
                                                                                                    Zastępca Burmistrza                                      
                                                                                                     Maciej Szabałkin     
    
1202/LV/10 –  Panie Burmistrzu, zgłaszam do Pana wniosek o wprowadzenie zarządzenia 

dla dyrektorów szkół w naszej gminie w sprawie opieki nad dziećmi podczas 
uroczystości szkolnych odbywających się w miejscach świętych, m.in.  
w kościele, na cmentarzu przez osoby, które nie praktykują wiary 
chrześcijańskiej. 

 
BWS.0057-23/10                                                                    Gryfino, dnia 21 września 2010 r. 

 W odpowiedzi na interpelację, uprzejmie informuję, że przedmiotową sprawę 
regulują akty prawne wyższego rzędu i dlatego nie ma konieczności wprowadzania w tym 
zakresie zarządzenia Burmistrza. 
Pierwszą ustawą, która stanowi o tym przedmiocie to Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 2006 r., Nr 
97, poz. 674 ze zm. ). W art. 6 ust 1 cytowanego aktu prawnego ustawodawca zobowiązuje 
nauczycieli, aby: rzetelnie realizowali zadania związane z powierzonym im stanowiskiem 
praz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym 
zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych 
przez szkołę. 
Ponadto Obowiązek taki potwierdza również art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela, który stanowi: 
„… w ramach czasu pracy, o którym mowa w ust. 1, oraz ustalonego wynagrodzenia 
nauczycieli obowiązany jest realizować:… 
2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły,  w tym zajęcia 
opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów…” 
Należy tez przytoczyć art. 3 ust.2 ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz. 
u. z 2005r. Nr 231, poz. 1965 ze zm. ), który stanowi, że: korzystanie z wolności sumienia i 
wyznania nie może prowadzić do uchylania się od wykonywania obowiązków publicznych 
nałożonych przez ustawy. W tym przypadku należy wskazywać na obowiązki wynikające z 
ustawy – Karty Nauczyciela. 
Wobec tego, iż powyżej wykazane zostało, ze sprawa jasno i dokładnie uregulowana jest na 
poziomie ustaw jeszcze raz pragnę podkreślić, że nie ma potrzeby wprowadzanie 
uregulowań zarządzeniem Burmistrza. 

 
 
 



                                                                                                    BURMISTRZ  
                                                                                                    Miasta i Gminy  
                                                                                                    Henryk Piłat 
 
 
1203/LV/10 -  proszę o przedstawienie ilości godzin lekcyjnych oraz liczby osób 

zatrudnionych do prowadzenia lekcji etyki w szkołach podstawowych. 
 
 
 
 
BWS.0057-25/10                                                                           Gryfino, 28 września 2010 r. 

 Odpowiadając na Pani interpelację z dnia 2 września 2010 roku, informuję, że w 
roku szkolnym 2010/2011 w szkołach podstawowych Gminy Gryfino nie są prowadzone 
zajęcia z etyki. 
               Zgodnie z § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 
1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych 
przedszkolach i szkołach ( Dz. U. Nr 36, poz. 155 z póżn. zm.) w szkołach podstawowych 
zajęcia etyki organizuje się życzenie rodziców (opiekunów prawnych) uczniów. Obecnie 
rodzice ( opiekunowie prawni ) uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 
Gryfino nie wyrazili życzenia organizacji tych zajęć. 

                            
                                                                                                    BURMISTRZ                                                   
                                                                                                    Miasta i Gminy  
                                                                                                    Henryk Piłat 
    
 
1204/LV/10 -  zbliża się jesień. Pytałam o oświetlenie ulicy Łużyckiej. Świetliki zostały 

zamontowane przy przejściach dla pieszych na wysokości CW Laguna. 
Bardzo proszę o zamontowanie takiego świetlika przed okresem jesiennym na 
przejściu dla pieszych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 oraz przy 
Osiedlu Południe. Wiele dzieci jest dowożonych do szkoły, jest tam przystanek 
autobusowy, było wiele wypadków przy Osiedlu Południe. Myślę, że nowy 
Komendant Powiatowy Policji również tę sprawę poprze. 

 
BMP/1204/264/LV/10                                                                               Gryfino, 25.10.2010 r. 
            W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na sesji Rady Miejskiej informuję, że 
dokonano ustaleń montażu dodatkowego oświetlenia przejść dla pieszych na terenie miasta 
Gryfino. Dodatkowe oświetlenie zostanie zamontowane również na ulicy Łużyckiej w 
Gryfinie. Planowany termin montażu dodatkowego oświetlenia – do 15 listopada 2010r. 
 
                                                                                                 Zastępca Burmistrza                                         
                                                                                                  Maciej Szabałkin     
   
 
1205/LV/10 - w dniu 31 sierpnia br. odbyło się spotkanie z osobami, które posiadają garaże 

w pasie przyszłego zagospodarowania przestrzennego nabrzeża. Te osoby  
z dniem 31 sierpnia miały opuścić garaże i dokonać ich rozbiórki. Otrzymały 
decyzje administracyjne w tej sprawie. Bardzo proszę, aby Pan na piśmie 
przedstawił warunki przedłużenia z nimi umów do czasu negocjacji  
i wyłonienia nowego inwestora na tym terenie. Czy mogą być do zimy i czy 
pieniądze, które wpłacili jako opłaty za te garaże, zostaną im w jakikolwiek 
sposób zwrócone? 

 
 



BWG.057/15/10                                                                                Gryfino, dnia 23.09.2010 r.  
W odpowiedzi na interpelację informuję, że właściciele garaży zlokalizowanych na 

nabrzeżu przy ulicy Energetyków w Gryfinie, posiadali umowy dzierżawy do dnia 30.06.2009 
r. Od tego czasu, traktowani byli jako bezumowni użytkownicy co wiązało się z obciążeniem 
ich opłatą za bezumowne korzystanie z nieruchomości gminnej. 

W związku z wyznaczeniem dnia 31 sierpnia b.r. jako daty końcowej usunięcia garaży 
z działki gminnej, ich właściciele zostali wezwani do zapłaty należnego gminie 
odszkodowania za okres od 01 stycznia do 31 sierpnia.  
            Jednocześnie informuję, że na spotkaniu które odbyłem z właścicielami 
przedmiotowych garaży, ustalono, ze termin ich usunięcia zostanie przedłużony do czasu 
wejścia na teren nabrzeża wykonawcy wyłonionego w przetargu i rozpoczęcia przez niego 
prac budowlanych. 

 
                                                                                                            BURMISTRZ  
                                                                                                            Miasta i Gminy  
                                                                                                            Henryk Piłat 
 
1206/LV/10 - na spotkaniu w dniu 31 sierpnia br. wspominał Pan również o wale 

przeciwpowodziowym biegnącym od CW Laguna, poprzez ogródki działkowe  
i boksy rybackie przy ul. Czechosłowackiej. Sprawa powodzi w Polsce jeszcze 
się nie zakończyła, mamy nową na południu Polski. Jaki jest czas realizacji 
wartość robót i kiedy ruszą prace związane z wybudowaniem tego wału? 

 
BMP/1206/264/LV/10                                                                               Gryfino, 25.10.2010 r. 
             W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na sesji Rady Miejskiej informuję, że 
inwestorem  przedsięwzięcia pn ”Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta Gryfino” jest  
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Przedmiotem planowanej inwestycji 
jest zabezpieczenie i ochrona przeciwpowodziowa miasta Gryfino przed wodami wielkimi 
rzeki Odry, poprzez przebudowę istniejących wałów przeciwpowodziowych oraz budowę 
nowych. Przebudowa polegać będzie na przywróceniu parametrów technicznych istniejących 
wałów przeciwpowodziowych, które odpowiadać będą obecnie obowiązującym przepisom i 
faktycznie występującym stanom wody o określonym prawdopodobieństwie pojawienia się. 
Trasa projektowanego zabezpieczenia przeciwpowodziowego przebiega od km 718,25 rzeki 
Odry Wschodniej wzdłuż linii prawego brzegu do czoła nasypu ziemnego w formie ściany 
przeciwpowodziowej. Ścianę tworzyć będzie szczelna ścianka stalowa zagłębiona w grunt 
zwieńczona oczepem żelbetonowym. Dalej po trasie istniejącego wału 
przeciwpowodziowego odbudowany zostanie nasyp ziemny, który przy przystani żeglarskiej 
przejdzie w ścianę przeciwpowodziową i poprzecznie przetnie dwa kanały przystani 
wchodząc ponownie w nasyp ziemny. Dalej wał ziemny biegnie według prawego brzegu 
Kanału Ciepłego, który uchodzi do rzeki Odry Wschodniej w 717,7 km. Obecnie trwają prace 
projektowe związane z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę. Orientacyjny  termin 
realizacji robót – rok 2012-2013. 
 
                                                                                                  Zastępca Burmistrza                                         
                                                                                                  Maciej Szabałkin       
                                                                                                                                                                            
1207/LV/10 -  zwróciły się do mnie osoby, które prowadza działalność na targowisku. Proszę 

przedstawić alternatywę, gdzie przy opracowaniu zagospodarowania nabrzeża 
będzie znajdowało się targowisko? Na jakich zasadach będą rozwiązywane 
umowy najmu z tymi osobami, aby nie było takiej sytuacji, jak w przypadku 
osób wynajmujących garaże w pasie nabrzeża przy Odrze. 

 
BWG.057/16/10                                                                                Gryfino, dnia 23.09.2010 r.   

                       W odpowiedzi na ww. interpelację informuję, że, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w 
Gryfinie nr XXXVI/492/01 z dnia 15.11.2001 r. w sprawie uchwalenia zmiany planu ogólnego 



zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino – Stare Miasto 2, część terenu 
położonego w rejonie ulicy Rapackiego w Gryfinie, o powierzchni 1,1312 ha, oznaczony 
został na rysunku planu symbolem – 23.UC/ch, posiadającym zapis: „ usługi komercyjne w 
połączeniu z targowiskiem miejskim”. 

                       W związku z powyższym, przed likwidacją istniejącego „ rynku”, podjęte zostaną 
działania mające na celu realizację na tym terenie obiektu pełniącego funkcję targowiska, 
wspólnie z pozostałymi jego właścicielami oraz użytkownikami. 

 
                                                                                                         
                                                                                                        BURMISTRZ  
                                                                                                        Miasta i Gminy  
                                                                                                        Henryk Piłat 
 
Wiceprzewodniczący Rady Kazimierz Fischbach 
1208/LV/10 -   na ul. 9 Maja przed przejściem dla pieszych jest zarwana studzienka. 

Ponieważ jeździ tamtędy ciężki sprzęt, w każdej chwili może dość do 
poważnego wypadku. Proszę o interwencję w tej sprawie. 

 
BMP/1208/265/LV/10                                                                               Gryfino, 25.10.2010 r. 

                                    W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na sesji Rady Miejskiej informuję, że  
dokonaliśmy zgłoszenia do zarządcy drogi w sprawie  zarwanej studzienki na ul.9 Maja w 
Gryfinie, zobowiązując go do niezwłocznego usunięcia nieprawidłowości. 
 
                                                                                                  Zastępca Burmistrza                                         
                                                                                                  Maciej Szabałkin       
 
1209/LV/10 -  na ul. Wojska Polskiego przed wiaduktem kolejowym są takie muldy, że jadąc 

samochodem można pourywać wszystkie resory. Proszę o interwencję. 
 
BMP/1209/265/LV/10                                                                               Gryfino, 25.10.2010 r. 
            W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na sesji Rady Miejskiej informuję, że sprawę 
nierówności nawierzchni asfaltowej na ul. Wojska Polskiego w Gryfinie przekazaliśmy do 
zarządcy drogi z wnioskiem o jak najszybsze usunięcie nieprawidłowości. Dodatkowo 
informujemy, że zarządca drogi opracowuje projekt remontu i przebudowy drogi 
wojewódzkiej na tym odcinku. Planowane rozpoczęcie  robót –  rok 2011. Podjęcie prac 
remontowych drogi przyczyni się do istotnej poprawy nawierzchni drogi i infrastruktury 
technicznej drogi wojewódzkiej. 
                                                                                               
                                                                                                  Zastępca Burmistrza                                        
                                                                                                  Maciej Szabałkin      
               
 
1210/LV/10 - w naszym mieście jest plaga suchych drzew. Na ul. Armii Krajowej, z drugiego 

drzewa od ul. J. Słowackiego, na samochody poleciały drobne gałęzie. 
Jesienią, kiedy będą większe wiatry może dojść do tragedii. Podobnie jest na  
ul. A. Mickiewicza i ul. Wojska Polskiego, gdzie są trzy suche drzewa. 

 
BMK.0057-33/10                                                                              Gryfino, dnia 27.09.2010 r. 
            Odpowiadając na Pańską interpelację, zgłoszoną na LV sesji Rady Miejskiej w 
Gryfinie w dniu 2 września 2010 r. informuję, iż odpowiedzialność za stan zdrowotny drzew i 
wynikające z tego zapewnienie bezpieczeństwa w ich otoczeniu ponoszą posiadacze 
poszczególnych nieruchomości. W celu usunięcia drzew rosnących na ich 
nieruchomościach, posiadacze ci występują do Burmistrza z wnioskami o wyrażenie zgody 
na usunięcie drzew, co nie oznacza jednak, że Gmina ma możliwość przymuszania takich 
posiadaczy do wystąpienia ze stosownym wnioskiem. 



W chwili obecnej w tutejszym urzędzie rozpatrywany jest wniosek Zarządu Powiatu w 
Gryfinie dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie wspomnianego przez Pana w 
interpelacji suchego drzewa ( lipy), rosnącego w pasie drogowym ul. Armii Krajowej , będącej 
drogą powiatową. Projekt decyzji dotyczący zezwolenia na usunięcie przedmiotowego 
drzewa rosnącego w pasie drogi publicznej, w świetle znowelizowanych w lipcu br. 
przepisów ustawy o ochronie przyrody zostanie uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem 
Ochrony Środowiska, który w terminie 30 dni od otrzymania projektu decyzji wyraża swoje 
stanowisko w sprawie. 
Nadmieniam również, że wspomniane przez Pana trzy pozostałe drzewa przy ul. 
Mickiewicza i Wojska Polskiego rosną przy drogach, których zarządcami są odpowiednio: 
Zarząd Powiatu w Gryfinie i Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, 
Rejon Dróg Wojewódzkich w Chojnie. W przypadku zakwalifikowania wspomnianych drzew 
do usunięcia przez wskazanych zarządców, powinni oni wystąpić do Burmistrza ze 
stosownym wnioskiem o usunięcie drzew. 
Jednocześnie informuję, iż Gmina Gryfino na nieruchomościach stanowiących jej własność 
systematycznie dokonuje przeglądu drzewostanu i odpowiada na wnioski mieszkańców w 
tym zakresie. 
 
                                                                                                         Zastępca Burmistrza 
                                                                                                         Maciej Szabałkin        
 
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn  
1211/LV/10 - chciałbym zabrać głos na prośbę i w imieniu sołtysa miejscowości Pniewo 

Pana Jerzego Kostki. Panie Burmistrzu, na początku kadencji obiecywał Pan 
ścieżkę rowerową do Elektrowni Dolna Odra i chodnik wzdłuż przebiegu 
ciepłociągu. Mijają cztery lata, w tej sprawie nic się nie wydarzyło. Mieszkańcy 
alarmują, że nie mogą się poruszać wzdłuż drogi, pomiędzy dawnym 
sanatorium, a przystankami autobusowymi. Pomiędzy Pniewem, a tamtymi 
obiektami nie ma chodnika, jest zagrożenie dla dzieci, które tamtędy się 
poruszają, również na wózkach inwalidzkich. Proszę, aby Pan wreszcie 
sprecyzował, kiedy ta sprawa zostanie rozwiązana. 

 
BMP/1211/277/LV/10                                                                               Gryfino, 25.10.2010 r. 
            W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na sesji Rady Miejskiej informuję, że w 
sprawie budowy chodnika i ścieżki rowerowej w kierunku Elektrowni Dolna Odra informuję, 
że Gmina nie może podjąć działań związanych z zaprojektowaniem, uzyskaniem decyzji 
pozwolenia na budowę  i budową chodnika na tym odcinku drogi z uwagi na brak 
uregulowań związanych ze stanem prawnym gruntów w pasie tej drogi. Po uzyskaniu prawa 
do dysponowania gruntem, Gmina przystąpi do opracowania projektu budowy chodnika i 
ścieżki rowerowej, celem uzyskania wymaganych prawem uzgodnień i decyzji niezbędnych 
do rozpoczęcia robót budowlanych.   
 
                                                                                                         Zastępca Burmistrza 
                                                                                                         Maciej Szabałkin        
 
1212/LV/10 - Pan sołtys Pniewa podnosi kwestię jakości dróg tam wykonanych. Jedna 

została zakończona w ubiegłym roku, druga trochę wcześniej. Asfalt pęka 
tworzą się dziury, ich jakość jest bardzo słaba. Obiecano, że w ramach 
gwarancji zwrócicie się Państwo do wykonawcy o usunięcie wad. Czy 
zwróciliście się Państwo o usunięcie wad, które ewidentnie na tej drodze są? 

 
 
 
 



BMP/1212/277/LV/10                                                                               Gryfino, 25.10.2010 r. 
            W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na sesji Rady Miejskiej informuję, że Gmina 
wystąpiła do wykonawcy remontu dróg na terenie m. Pniewo o wykonanie niezbędnych prac 
związanych z poprawą stanu ich nawierzchni remontowanych dróg w ramach gwarancji. 
 
                                                                                                         Zastępca Burmistrza 
                                                                                                         Maciej Szabałkin        
 
 
1213/LV/10 - Panie Burmistrzu, grupa użytkowników garażów nad Odrą, gdzie planowana 

jest inwestycja, otrzymała od Pana Burmistrza pismo, w którym wzywa ich Pan 
do usunięcia tamtych obiektów pod rygorem rozebrania ich na ich koszt. Czy 
Pan Burmistrz rozmawiał z tymi mieszkańcami, czy uzgodnił to z nimi? Czy nie 
było możliwości umówienia się z użytkownikami, ustalenia terminu usunięcia 
garaży, bez straszenia ich usunięciem na ich koszt? Przypominam, że są to 
posiadacze i znajdują się pod ochroną prawa. Jeśli Pan będzie chciał ich 
obiekty w jakiś sposób usunąć, trzeba będzie przeprowadzić postępowanie 
sądowe o wydanie zajmowanych miejsc. 

 
BWG.057/17/10                                                                                Gryfino, dnia 23.09.2010 r. 

                       W odpowiedzi na ww. interpelację informuję, że właściciele garaży zlokalizowanych 
na nabrzeżu przy ulicy Energetyków w Gryfinie, posiadali umowy dzierżawy do dnia 
30.06.2009 r. Od tego czasu, traktowani byli jako bezumowne korzystanie z nieruchomości 
gminnej. Niejednokrotnie również informowani byli o tymczasowości posadowienia garaży na 
działce gminnej. 
W związku z wyznaczeniem dnia 31 sierpnia b.r. jako daty końcowej usunięcia garaży z 
działki gminnej, ich właściciele zostali wezwani do zapłaty należnego gminie odszkodowania 
za okres od 01 stycznia do 31 sierpnia. 
Jednocześnie informuję, że na spotkaniu, które odbyłem z właścicielami przedmiotowych 
garaży, ustalono, że termin ich usunięcia zostanie przedłużony do czasu wejścia na teren 
nabrzeża wykonawcy wyłonionego w przetargu i rozpoczęcia przez niego prac budowlanych. 

   
                                                                                                                      BURMISTRZ 
                                                                                                                      Miasta i Gminy 
                                                                                                                      Henryk Piłat 

 
Radny Tomasz Namieciński  
1214/LV/10 - w miesiącu marcu br. u Pana Burmistrza odbyło się spotkanie dotyczące 

koncepcji budowy świetlicy wiejskiej w Gardnie. Na tym spotkaniu były obecne 
osoby zainteresowane budową tej świetlicy, m.in. Panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich, przedstawiciel Klubu Sportowego Grot Gardno, Pan sołtys i ja. Na 
koncepcji, zadeklarował Pan pisemnie, że do 31 grudnia br. zostanie 
opracowany projekt budowy tej świetlicy. Na ostatniej sesji w wolnych 
wnioskach wystąpił Pan sołtys Gardna i pytał m.in. czy zostało zlecone 
wykonanie projektu świetlicy. Dopytują się o to także mieszkańcy Gardna. 
Chciałbym uzyskać odpowiedź na piśmie, czy zlecił Pan wykonanie projektu. 
Jeżeli tak, to kiedy? W jakim terminie można spodziewać się, że ten projekt 
będzie gotowy? 

 
BMP/1214/267/LV/10                                                               Gryfino, 25.10.2010 r. 
             W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na sesji Rady Miejskiej informuję, że prace 
projektowe związane z opracowaniem projektu budowlano-wykonawczego świetlicy w 
Gardnie są w trakcie realizacji. Termin zakończenia projektu i uzyskania decyzji pozwolenia 
na budowę –II/III kwartał roku 2011. Jednocześnie Gmina poszukuje źródeł dofinansowania 
budowy świetlicy w Gardnie ze źródeł pozabudżetowych. 



 
                                                                                                   Zastępca Burmistrza 
                                                                                                    Maciej Szabałkin        
 
 
Radny Zbigniew Kozakiewicz 
1215/LV/10 - alejki w parku rozmyły się, ponieważ były opady. Pora wieczorną w parku 

można połamać nogi. Uważam, że należałoby wyrównać dziury. 
 
BMP/1215/268/LV/10                                                                               Gryfino, 25.10.2010 r. 
             W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na sesji Rady Miejskiej informuję, że w 
sprawie poprawy nawierzchni ścieżek parkowych Gmina podejmie działania w I kwartale 
roku 2011 po zapewnieniu środków finansowych na zakup materiału i wykonanie robót w 
planie budżetu na rok 2011. 
 
                                                                                                    Zastępca Burmistrza 
                                                                                                    Maciej Szabałkin        
 
                                                                                                              
1216/LV/10 - mam propozycję, aby obok placu zabaw w parku postawić mały szalet typu toi 

toi. W parku są mamy z dziećmi, osoby starsze, biega tam sporo osób,  
a sprawy fizjologiczne nieraz są załatwiane „pod krzaczkiem”. W Stargardzie 
widziałem plac zabaw w centrum miasta, gdzie jest postawiony taki toi toi. 

 
BMP/1216/268/LV/10                                                                               Gryfino, 25.10.2010 r. 
             W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na sesji Rady Miejskiej informuję, że w 
sprawie zakupu kontenerów wc toi-toi z przeznaczeniem na ustawienie w okolicach placów  
zabaw i ustawienia ławek w pobliżu ścieżki rowerowej Gmina podejmie działania w I kwartale 
roku 2011, po zapewnieniu środków finansowych w planie budżetu na rok 2011. 
 
                                                                                                    Zastępca Burmistrza 
                                                                                                    Maciej Szabałkin        
 
 
1217/LV/10 - sporo osób przemieszcza się ścieżką rowerową, są to m.in. osoby starsze  

i matki z dziećmi. Uważam, że można byłoby postawić tam dwie ławki. 
 
BMP/1217/268/LV/10                                                                               Gryfino, 25.10.2010 r. 
             W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na sesji Rady Miejskiej informuję, że w 
sprawie zakupu kontenerów wc toi-toi z przeznaczeniem na ustawienie w okolicach placów  
zabaw i ustawienia ławek w pobliżu ścieżki rowerowej Gmina podejmie działania w I kwartale 
roku 2011, po zapewnieniu środków finansowych w planie budżetu na rok 2011. 
 
                                                                                                    Zastępca Burmistrza 
                                                                                                    Maciej Szabałkin        
 
1218/LV/10 - chciałbym podziękować Radzie Sołeckiej Borzymia oraz GDK-owi za 

przygotowanie, organizację i bezpieczeństwo na dożynkach w Borzymiu. 
Komendant Straży Miejskiej powiedział, że dawno nie widział tak spokojnej 
imprezy dożynkowej  jak ta, która miała miejsce w Borzymiu. 
 

Radny Ireneusz Sochaj  
1219/LV/10 - w tym roku oddaliśmy drugą kwaterę na składowisku odpadów. Ta kwatera 

dosyć gwałtownie się zapełnia. Chciałby dowiedzieć się, na ile nam ona 



wystarczy, czy nie musimy już przygotowywać się do budowy kolejnej 
kwatery? 

                   
L. dz./ZUK/5697/2010                                                            Gryfino, dnia 24 września 2010 r. 

                                   Odpowiadając na interpelację zgłoszoną na LV sesji Rady Miejskiej, informuję, że 
eksploatację kolejnej kwatery – nr 2A rozpoczęliśmy od 15.09. 20008 r. Zgodnie z 
dokumentacją kwatera powinna pomieścić 121 0000 ton odpadów. Obecnie zeskładowanych 
zostało około 21 200 ton. Tak więc przy obecnej ilości przyjmowanych odpadów ( rocznie ok. 
10 500 – 11 000 ton) kwatera teoretycznie może być eksploatowana do 2019 roku. Jednakże 
rzeczywistość pokaże czy wystarczy jeszcze na 9 lat. Stale zwiększająca się ilość 
produkowanych odpadów będzie czynnikiem decydującym o wystarczalności kwatery. 
                                                                                              
                                                                                                                  Prezes PUK  
                                                                                                                  Rafał Mucha  
 
1220/LV/10 -   czy i na jakim etapie są prace nad tzw. „podatkiem śmieciowym”. Chodzi o to, 

aby wreszcie doszło do porozumienia między spółdzielniami i innymi 
zarządcami nieruchomości, żeby wyeliminować sytuacje, że stoją dwa lub trzy 
pojemniki na odpady i każdy należy do kogoś innego. Ludzi to irytuje. Ten 
„podatek śmieciowy” tą sprawę by załatwił. Wszyscy płaciliby po równo i nie 
byłoby problemów z wysypywaniem odpadów do tego, czy innego pojemnika. 

 
 
BMK.0057-29/10                                                                              Gryfino, dnia 23.09.2010 r. 
            Odpowiadając na Pańską interpelację, informuję, iż powołując się na art. 6a, ustawy 
z dnia z 1 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Gminy może 
w drodze uchwały, na podstawie akceptacji mieszkańców wyrażonej w przeprowadzonym 
uprzednio referendum gminnym, przejąć od właścicieli nieruchomości wszystkie lub 
wskazane obowiązki w zakresie : 
 - wyposażenia nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych 
oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i 
technicznym; 
- pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz 
nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi: 
- uprzątnięcia błota , śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż 
nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej 
służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel 
nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika , na którym jest dopuszczony 
płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych; 
 Przejmując obowiązki, Rada Gminy ustala opłatę ponoszoną przez właścicieli 
nieruchomości za wykonywanie przejętych obowiązków. Opłata o której mowa, jest ustalana 
w sposób zryczałtowany za okresowe pozbywanie się określonej ilości wskazanego rodzaju 
odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych. 
Dotychczas Gmina nie rozważała wprowadzenia podatku gdyż prowadzone były działania 
przez samorządy odnośnie zniesienia obowiązku przeprowadzania referendum gminnego. 
Samo referendum wiąże się z dużym ryzykiem braku wymaganej frekwencji i wysokimi 
kosztami jego organizacji. 

 
                                                                                           Zastępca Burmistrza 
                                                                                           Maciej Szabałkin  
 

 
 
 
 



Radny Andrzej Kułdosz 
1221/LV/10 - rozpoczął się rok szkolny, a w Chlebowie zniknęła wiata przystankowa. W tej 

wiacie oczekiwały dzieci dojeżdżające do szkoły. Proszę o potraktowanie 
sprawy, jako pilnej. 

 
BMP/1221/269/LV/10                                                                               Gryfino, 25.10.2010 r. 
            W odpowiedzi na interpelację w sprawie ustawienia wiaty przystankowej w Chlebowie 
informuję, że Gmina podejmie działania w celu zakupu i montażu nowej  wiaty przystankowej 
w Chlebowie w miarę posiadanych środków finansowych w roku  2011. 
Dotychczasowa wiata została zdewastowana przez wandali w sposób uniemożliwiający jej 
naprawę. 
 

                                                                                           Zastępca Burmistrza 
                                                                                           Maciej Szabałkin 

 
Radny Paweł Nikitiński 
1222/LV/10 - moja interpelacja dotyczy ul. Łużyckiej. Chciałbym zwrócić uwagę Pana 

Burmistrza na zjawisko dosyć częstego wyłączania zasilania linii oświetlającej 
tę drogę. To nie są przypadki incydentalne, tylko to są bardzo częste zjawiska, 
które powodują, że główna ulica miasta jest pozbawiona energii elektrycznej  
w godzinach wieczornych i nocnych łącznie z nie doświetlaniem przejść dla 
pieszych. 

 
BMP/1222/278/LV/10                                                                               Gryfino, 25.10.2010 r. 
             W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na sesji Rady Miejskiej informuję, że 
problemy związane z zasileniem i oświetleniem drogi krajowej nr 31 na odcinku ul. Łużyckiej 
są znane. Wielokrotnie interweniowaliśmy u zarządcy drogi i w ENEOS celem przywrócenia 
zasilania i oświetlenia drogi krajowej. Do dnia dzisiejszego nie ustalono terminu przebudowy 
zasilania energetycznego celem zapewnienia ciągłego oświetlenia drogi. Na podstawie 
ustaleń pomiędzy gestorami sieci planuje się dokonać modernizacji sieci energetycznej i 
oświetleniowej drogi wraz z planowana przebudową ul. Łużyckiej, jednak brak jest 
ustalonego terminu tych prac, ponieważ zarządca drogi z uwagi na brak środków 
finansowych nie zadeklarował planowanego terminu przystąpienia do modernizacji ul. 
Łużyckiej. 
 

                                                                                           Zastępca Burmistrza 
                                                                                           Maciej Szabałkin  

                                                                                                           
1223/LV/10 - interpeluję także w sprawie oświetlenia wybudowanego w Gardnie ronda, 

które przynajmniej do niedawna, oświetlone nie było. Proszę o zajęcie się 
sprawą. 

 
BMP/1223/278/LV/10                                                                               Gryfino, 25.10.2010 r. 
             W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na sesji Rady Miejskiej informuję, że w 
sprawie braku oświetlenia ronda w Gardnie, Gmina podjęła rozmowy z zarządca drogi, 
celem doprowadzenia zasilania energetycznego do wybudowanych punktów 
oświetleniowych na  rondzie. Orientacyjny  termin realizacji – do 15 listopada 2010r. 
 

                                                                                           Zastępca Burmistrza 
                                                                                           Maciej Szabałkin  

 
1224/LV/10 - na środku Osiedla Południe na ul. Łużyckiej jest bardzo ważne przejście 

uczęszczane przez bardzo dużą liczbę osób, które po ostatniej wichurze  
w Gryfinie zostało pozbawione oświetlenia i w ogóle nie jest oświetlone. Są 
tam zupełne ciemności, stwarza to poważne zagrożenie. Podpowiadam Panu 



Burmistrzowi rozważenie doświetlenia tego miejsca, żebyśmy wyprzedzili 
ewentualne konsekwencje. 

 
BMP/1224/278/LV/10                                                                               Gryfino, 25.10.2010 r. 
             W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na sesji Rady Miejskiej informuję, że Gmina 
dokonała ponownego przeglądu oświetlenia przejść dla pieszych na swoim terenie. Na ul. 
Łużyckiej zamontowane są  3 naświetlacze i dodatkowo zostanie zamontowany naświetlacz 
na skrzyżowaniu ul. Łużyckiej z ul. Czechosłowacką w rejonie dojścia  do przystanków 
autobusowych. Montaż naświetlaczy w tym rejonie poprawi bezpieczeństwo osób 
korzystających z komunikacji publicznej. Gmina sukcesywnie będzie dokonywała przeglądu 
oświetlenia na swoim terenie i w miarę uzasadnionych potrzeb będzie uzupełniała 
oświetlenie w rejonie przejść dla pieszych.   
 

                                                                                           Zastępca Burmistrza 
                                                                                           Maciej Szabałkin  

 
1225/LV/10 - moja interpelacja dotyczy drogi gminnej od miejscowości Wełtyń do Jeziora 

Wełtyńskiego. Ta droga wielokrotnie utwardzana, wielokrotnie naprawiana  
i wielokrotnie przywracana do stanu możliwości przejazdu, obecnie znajduje 
się ponownie w stanie trudnym do pokonania dla kogokolwiek i stanowi 
poważną uciążliwość dla mieszkańców. 

 
BMP/1225/278/LV/10                                                                               Gryfino, 25.10.2010 r. 
             W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na sesji Rady Miejskiej informuję, że droga 
gminna od m. Wełtyń do Jeziora Wełtyńskiego zostanie cząstkowo naprawiona w terminie do 
30 listopada 2010. 
 

                                                                                           Zastępca Burmistrza 
                                                                                           Maciej Szabałkin  

 
Radna Wanda Kmieciak 
1226/LV/10 - mieszkańcy Czepina i Gryfina zwracają się z prośbą, aby wybudować chodnik 

w Czepinie od przystanku autobusowego, do ul. Pomorskiej przy 
przepompowni. Odcinek ten został pominięty podczas modernizacji drogi 
krajowej nr 31, a tym odcinkiem poruszają się często mieszkańcy. Jest to 
bardzo niebezpieczny odcinek przy takim natężeniu ruchu samochodów. 
Uważam, że sprawę tę należy przekazać do GDDKiA. 

 
BMP/1226/270/LV/10                                                                               Gryfino, 25.10.2010 r. 
            W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na sesji Rady Miejskiej informuję, że 
wystąpimy do zarządcy drogi krajowej nr 31 –Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i 
Autostrad w Szczecinie o budowę chodnika na odcinku Czepino-Gryfino/do ul. Pomorskiej 
przy Przepompowni/. 
 

                                                                                           Zastępca Burmistrza 
                                                                                           Maciej Szabałkin  

 
1227/LV/10 - moja interpelacja dotyczy Cmentarza Komunalnego w Gryfinie. Mieszkańcy 

często zapytują, czy jest możliwe przygotowanie, zaprojektowanie kwatery na 
pochówek urn z prochami. Czy jest zamysł, aby taką kwaterę urządzić? 
Bardzo proszę o informację w tej kwestii. 

 
Radny Marek Sanecki 
1228/LV/10 - Panie Burmistrzu naliczył Pan w swoim czasie znaczące podatki od PGE 

ZEDO S.A. One miały służyć wykonaniu wielu inwestycji,. Niektórzy z radnych 



dawali Panu gwarancje, że te pieniądze wpłyną, niestety lata lecą, a pieniędzy 
nie ma i wynikają stąd negatywne konsekwencje. Chciałbym zapytać jakie 
mamy koszty z tym związane, jakie poniósł Pan opłaty skarbowe i koszty 
doradztwa podatkowego? Mam prośbę, aby w tej sprawie odpowiedział Pan 
na koniec sesji, żeby wszyscy o tym wiedzieli. Kadencja zbliża się do końca, 
chciałbym, żeby ta sprawa była jasna, bo to wpływa na lata przyszłe. To jest 
bardzo istotna sprawa. 

 
 
 
SKP.0057/1228/LV/10                                                                      Gryfino, dnia 22.10.2010 r. 
            W odpowiedzi na zgłoszoną interpelację uprzejmie informuję, iż w związku z 
postępowaniami podatkowymi i egzekucyjnymi prowadzonymi wobec PGE ZEDO S.A. w 
Nowym Czarnowie w latach 2007 – 2010 poniesione zostały następujące wydatki: 
- koszty egzekucyjne 425 000 zł,  
- koszty wykonania opinii biegłych oraz koszty opinii prawnych, w ww. okresie wyniosły 
56 810 zł. 
 - koszty obsługi prawnej ukształtowały się na poziomie 614 502,50 zł. 
 

                                                                                                                      BURMISTRZ 
                                                                                                                      Miasta i Gminy 
                                                                                                                      Henryk Piłat 

     
 

1229/LV/10 - dokonaliśmy pewnego rodzaju reformy w zakresie oświaty. Wszyscy są z tego 
dumni, ale jednak ta reforma nie została sfinalizowana i brak postawienia 
„kropki nad i” w ramach tej reformy pociąga za sobą negatywne 
konsekwencje. Jakiś czas temu odebrał Pan Szkole Podstawowej nr 4 
budynek przy ul. Sprzymierzonych z taką argumentacją, że ten budynek nie 
nadaje się na potrzeby oświatowe, a później umieścił Pan tam przedszkole,  
a obecnie żłobek. Dla mnie jest to zdumiewające, że budynek nie nadaje się 
na potrzeby dzieci szkolnych, a nadaje się na potrzeby dzieci w wieku 
przedszkolnym.  

 
BWS.0057-24/10                                                                     Gryfino, dnia 21 września 2010r. 

 W odpowiedzi na zgłoszoną przez Pana interpelację, uprzejmie informuję, że w 
chwili obecnej w budynku przy ul. Sprzymierzonych 4 nadal odbywają się zajęcia klasy „0” 
uczniów szkoły Podstawowej Nr 4 w Gryfinie. W czasie wakacji w 2009 r. poczyniono prace 
adaptacyjne przystosowujące pomieszczenia dla zajęć dzieci w wieku przedszkolnym. W tym 
budynku mają zajęcia dzieci 4,5,6 letnie z Przedszkola Nr 2 w Gryfinie. 
Pragnę też wyjaśnić, że nie ma i nigdy nie było planów na utworzenie w tym miejscu żłobka. 
Trzeba wziąć pod uwagę, że brak jest przesłanek do tworzenia nowej jednostki budżetowej – 
przedszkola, ponieważ po obowiązkowym wprowadzeniu wszystkich 6 – latków do klas 
pierwszych od dnia 1 września 2012 r., w każdym z pięciu przedszkoli zwolni się miejsce dla 
25 osób, co łącznie da liczbę 125 dodatkowych miejsc, które będzie można wykorzystać dla 
młodszych roczników. W związku z tym przyjęto rozwiązanie doraźne, mające za zadanie 
zapewnienie większej liczby miejsc przedszkolnych w ciągu, kolejnych trzech lat. 
Wykorzystanie budynku przy ul. Sprzymierzonych dla potrzeb dzieci przedszkolnych należy, 
zatem traktować jako rozwiązanie tymczasowe.  

 
                                                                                                 BURMISTRZ 
                                                                                                 Miasta i Gminy 
                                                                                                 Henryk Piłat 
 



1230/LV/10 - w ramach zmian w oświacie proponowałem wybudowanie sali gimnastycznej 
wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej nr 4. Projekty takich sal były 
przedstawiane we „Wspólnocie” za 2,2 mln zł. Nie chciał Pan skorzystać z tej 
propozycji i jakie są konsekwencje? Dzisiaj przenosi Pan jeszcze jedną klasę 
z budynku przy ul. Sprzymierzonych do tej mini salki, w której odbywały się 
zajęcia wychowania fizycznego, a dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 4 mają 
chodzić do sali w Szkole Podstawowej Nr 1, co pociąga za sobą koszty 
finansowe i organizacyjne. Czy uważa Pan to za racjonalne? Czy te 2,2 mln zł 
są barierą, która jest nie do pokonania? 

 
 
 
BMP/1230/271/LV/10                                                                               Gryfino, 25.10.2010 r. 
             W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na sesji Rady Miejskiej informuję, że w 
sprawie budowy sali gimnastycznej przy SPnr 4 w Gryfinie Gmina Gryfino opracowała 
koncepcję funkcjonalno – przestrzenną budowy sali gimnastycznej wraz z kosztami budowy. 
O tym opracowaniu i kosztach wynikających z przyjętych rozwiązań projektowych 
poinformowałem zainteresowanych. Koszty budowy sali podawane przez Pana nie dotyczą 
budowy Sali gimnastycznej przy SP nr 4  zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego terenu dla tej części miasta. 
 

                                                                                           Zastępca Burmistrza 
                                                                                           Maciej Szabałkin  

 
1231/LV/10 - chciałbym przedstawić, jak Burmistrz przedstawiał koncepcję sfinalizowania 

finansowania hali widowiskowo - sportowej. Mówił Pan o sfinansowaniu tego  
z trzech źródeł: z budżetu gminy, z totalizatora sportowego i z Ministerstwa 
Sportu. W dniu 23 sierpnia br. wydane zostało nowe rozporządzenie Ministra 
Sportu i Turystyki w sprawie dofinansowania zadań ze środków funduszu 
rozwoju kultury fizycznej. Po przeanalizowaniu tego rozporządzenia dochodzę 
do wniosku, że nie ma możliwości sfinansowania hali z tego funduszu.  
W związku z tym pytam, jakie widzi Pan źródła finansowania, czy w ogóle 
widzi Pan możliwość sfinalizowania tej inwestycji.? Jakie poniósł Pan 
dotychczas koszty? Kwota 100.000 zł została wydana na koncepcję, a projekt 
ma kosztować 700.000 zł. Jeżeli jest inaczej, to proszę to zdementować  
i przedstawić, jakie to są koszty. 

 
BMP/1231/271/LV/10                                                                               Gryfino, 25.10.2010 r. 
             W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na sesji Rady Miejskiej informuję, że 
podtrzymuję swoje dotychczasowe stanowisko w sprawie konieczności poszukiwania 
pozabudżetowych źródeł sfinansowania budowy hali widowiskowo-sportowej przy ul. 
Niepodległości w Gryfinie. W chwili obecnej pojawiają się inne możliwości  ubiegania się o 
środki na budowę tego obiektu.  Sytuacja w zakresie pozyskiwania środków na realizację 
inwestycji jest dynamiczna i stąd  działania gminy zmierzające do uzyskania decyzji 
pozwolenia na budowę hali widowiskowo-sportowej, która umożliwi składanie wniosków o 
dofinansowanie projektu. Jednocześnie informuję, iż koszty projektu wynoszą 760 000zł 
brutto a wykonawcą projektu jest firma, która w wyniku postępowania konkursowego 
uzyskała najwyższa ocenę Sądu Konkursowego przedłożonej koncepcji projektowej budowy 
hali widowiskowo-sportowej.  
 

                                                                                           Zastępca Burmistrza 
                                                                                           Maciej Szabałkin  

 
1232/LV/10 - Panie Burmistrzu, interpelacje mają osiągnąć pewien cel. Często zadawane 

pytania są retoryczne, ale czemuś to ma służyć. Na poprzedniej sesji pytałem, 



kto jest właścicielem pomostu w Wirowie i nie uzyskałem odpowiedzi. 
Dlaczego? Czy to jest taka trudna sprawa, żeby stwierdzić, kto jest 
właścicielem, czy jest jakieś inne dno tej sprawy? 
Prosiłem o wyegzekwowanie dostępu do tejże plaży. Stoi tam płot, a tak nie 
powinno być. 5 metrów od linii brzegowej każdy ma prawo wejść i nikt nie 
może mu tego ograniczać. Nie wyegzekwował Pan tego. Jest co prawda 
otwierana bramka, ale w porach wieczornych jest zamykana. Tak nie może 
być. Proszę wyegzekwować tę sprawę. W porze jesiennej chcę  
pospacerować trochę wokół tego jeziora. 
 

 
L. dz.0002-86/10                                                                               Gryfino, dnia 20.09.2010r. 

 W dopowiedzi na interpelację w sprawie pomostu przy plaży w Wirowie, uprzejmie 
informuję, iż nie jest mi znany status prawny pomostu nad jeziorem Wirów. 
W związku z tym, że stanowi on jednak integralną część Ośrodka Wypoczynkowego „Pod 
Muszlami”, który jest własnością prywatną, należy przypuszczać, że pomostu jest również 
prywatny.  
 
                                                                                                          DYREKTOR OSiR 
                                                                                                          Tadeusz Samoń 
 
1233/LV/10 - sprawę MOS-u potraktował Pan jak grę w ping-ponga. Ja o coś pytam, Pan 

daje polecenie dla dyrektora, żeby mi odpowiedział, dyrektor odpowiada,  
a Pan w ogóle tego nie czyta i nie wyciąga wniosków. W związku z kończącą 
się kadencją nie spodziewam się, że w tym zakresie cokolwiek się zmieni, 
chcę tylko zauważyć i podkreślić Panu, że dyrektor odpowiada, że koszty 
roczne zatrudnienia koordynatorów sportu wynoszą ok. 27.000 zł brutto, a to 
jest naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Nie wiem, czy zwrócił Pan 
uwagę na pkt. 10 tejże odpowiedzi, w którym dyrektor na pytanie dotyczące 
wskazania dokumentu, z którego wynika powołanie Szkolnego Ośrodka 
Sportowego i jego zamiany na MOS odpowiada: „Mówimy tu o czasach już 
dość odległych. Te dokumenty zapewne istnieją, ale trzeba by ich szukać w 
archiwum miasta. Ja takimi materiałami nie dysponuję”. We wcześniejszej 
korespondencji, na ten dokument Pan dyrektor się powoływał. Nie rozumiem, 
jak można powoływać się na jakiś dokument i go nie mieć. Pan to czyta i nie 
wyciąga Pan wniosków. 
Pan Dyrektor MOS odpowiadając wydaje mi się, że przedstawia argumenty 
podzielające mój pogląd, a nie pogląd dyrektora i pański. Pan dyrektor pisze: 
„W regulaminie współzawodnictwa dzieci i młodzieży przyjętego przez Polską 
Federację Sportu Młodzieżowego, a aprobowanego przez Ministerstwo Sportu 
i Turystyki czytamy: w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci  
i młodzieży rozgrywane są, w dwóch niezależnych od siebie grupach, 
następujące zawody: dla ogółu dzieci i młodzieży szkolnej – uznawane za 
podstawę do naboru dla sportu kwalifikowanego”, a następnie dalej pisze, że 
„zawody dla ogółu dzieci i młodzieży szkolnej mogą być organizowane  
w formie: Igrzysk Młodzieży Szkolnej, organizowanych przez Szkolny Związek 
Sportowy”. Ja o tym właśnie cały czas mówię, że Szkolny Związek Sportowy 
ma to organizować, a nie jednostka budżetowa. W związku z tym, że nie 
oczekuję odpowiedzi, informuję tylko Pana, żeby był Pan świadomy. Sprawy 
sportu w gminie Gryfino dosyć dużo kosztują. Chciałbym poinformować, że  
25 czerwca 2010 r. została podpisana nowa ustawa o sporcie. Ona 
uprawomocni się 15 października i ta ustawa precyzyjnie reguluje sprawy 
sportu. 

 



Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – Panie Przewodniczący prosiłbym aby Pan radny 
Sanecki swoje interpelacje zgłosił na piśmie, bo ja nadal nie wiem o co chodzi. 
 
Radny Tadeusz Figas 
1234/LV/10 - interpeluję w imieniu właścicieli ogródków działkowych w rejonie IV i V. 

Wzdłuż drogi od strony wschodniej była położona kanalizacja i tam ludzie w tej 
chwili nie mogą dojechać do działek. Była tam taka droga polna wzdłuż tych 
działek. Ludzie stworzyli sobie alternatywę, ale okazało się, że zrobili sobie 
drogę na działce prywatnej, właściciel zaorał drogę i nie ma możliwości 
dojazdu. Prosiłbym, aby wykonawca tej inwestycji wyrównał ziemię, żeby 
dojazd do działek był możliwy. 

 
 
BMP/1234/272/LV/10                                                                               Gryfino, 25.10.2010 r. 
             W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na sesji Rady Miejskiej informuję, że droga 
w której układano kanalizację sanitarną - etap I budowy uzbrojenia terenów Parku 
Regionalnego w Gryfinie została  poprawiona  przez wykonawcę robót a przedstawiciele 
ogrodów działkowych potwierdzili przywrócenie możliwości dojazdu do ogródków 
działkowych w tym rejonie. 
 

                                                                                           Zastępca Burmistrza 
                                                                                                          Maciej Szabałkin 
 
Radny Paweł Nikitiński  
1235/LV/10 - mam interpelację dotyczącą dwóch ważnych problemów w tej samej kwestii, 

czyli garażowiska na Górnym Tarasie i garażowiska na Starym Mieście przy 
murach obronnych. Zostały wydane decyzje nakazujące użytkownikom 
opuszczenie miejsc i likwidację tych tymczasowych garaży. Czy Pan Burmistrz 
mógłby rozważyć podjęte przez siebie decyzje raz jeszcze, w kontekście 
zamiarów inwestycyjnych gminy? Jeśli jest tak, że nie ma faktycznych 
zamiarów inwestycyjnych w okresie dającym się przewidzieć, sugerowałbym 
Panie Burmistrzu, pozostawienie tych osób w miejscach, które do tej pory 
stanowiły miejsce garażowania ich pojazdów, także ze względu na bardzo 
trudną sytuację parkingową w całym mieście. 

 
Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – odbyło się spotkanie z użytkownikami garażów 
na Górnym Tarasie, a w ostatni wtorek z mieszkańcami, posiadającymi garaże na nabrzeżu. 
Dyskusja i ustalenia przebiegały zgodnie z tym, co Pan dzisiaj mi proponuje. Sprawa ta 
została już rozwiązana, te problemy zostały omówione. Na Górnym Tarasie zostało 
zaproponowane miejsce, gdzie mieszkańcy mogą garażować i pozostawiać swoje 
samochody. Te problemy były omawiane i są rozwiązywane. 
Radny Stanisław Różański - Panie Przewodniczący, zanim wygłoszę swoje interpelacje  
i zapytania chciałbym poczynić uwagę na bazie wystąpienia interpelacyjnego radnego 
Saneckiego. Szanowny Panie radny Sanecki, ja Pan się wczyta w § 28 Statutu, to zobaczy 
Pan, że interpelacje składa się nie w imieniu własnym, tylko w imieniu swoich wyborców  
i proponowałbym, żeby taką konwencję utrzymać. 
Panie Przewodniczący przy interpelacjach proponowałbym, żeby Pan utrzymał pewną 
dyscyplinę, zabieramy raz głos. Rozumiem, że każdy radny przygotowując swoje interpelacje 
solidnie się przygotował i tyle ma tylko do powiedzenia, natomiast to co mu przyjdzie na sali 
sesyjnej do głowy, niech jeszcze przemyśli w domu, po raz drugi. 
Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - Panie radny zwracam uwagę, że jeśli Pan 
Sanecki na siebie głosował sam, to jest również swoim wyborcą i może w swoim imieniu 
mówić. 
Radny Stanisław Różański - Panowie, Burmistrzowie, zbliża się koniec naszej kadencji,  
w związku z tym jest to znakomita okazja, żeby dokonać przy tej okazji „rachunku sumienia” 



własnego i naszej Wysokiej Rady. Przygotowując się do zdania sprawozdania ze swojej 
działalności przed własnymi wyborcami, będę rozliczał się ze swojej działalności przed 
własnymi wyborcami, a nie przed jakimiś gazetkami. W związku z tym dokonuje dzisiaj 
takiego małego resume i prosiłbym o uwzględnienie tych uwag, ponieważ ostatecznego 
rozliczenia swoich interpelacji dokonam na ostatniej sesji w naszej kadencji. 
Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - mam apel do wszystkich radnych. Jak Was 
obserwuje, kiedy inni się wypowiadają, większość mówi, że to nie jest interpelacja, po czym 
zdarza się tak, że inni radni popełniają te same błędy. Przypominam, że interpelacja to 
krótkie przedstawienie problemu i zadanie pytania. 
 
BWG.057/18/10                                                                                Gryfino, dnia 23.09.2010 r. 
             W odpowiedzi na interpelację informuję, że : 
właściciele garaży zlokalizowanych na nabrzeżu przy ulicy Energetyków w Gryfinie, posiadali 
umowy dzierżawy do dnia 30.06.2009 r. Od tego czasu, traktowani byli jako bezumowni 
użytkownicy co wiązało się z obciążeniem ich opłatą za bezumowne korzystanie z 
nieruchomości gminnej. 
W związku z wyznaczeniem dnia 31 sierpnia b.r. jako daty końcowej usunięcia garaży z 
działki gminnej, ich właściciele zostali wezwani do zapłaty należnego gminie odszkodowania 
za okres od 01 stycznia do 31 sierpnia. 
Jednocześnie informuję, że na spotkaniu które odbyłem z właścicielami przedmiotowych 
garaży, ustalono, że termin ich usunięcia zostanie przedłużony do czasu wejścia na teren 
nabrzeża wykonawcy wyłonionego w przetargu i rozpoczęcia przez niego prac budowlanych. 
Te same uzgodnienia zapadły z właścicielami garaży przy ulicy Krasińskiego.  
Właściciele podpisali stosowne oświadczenia o usunięciu swoich obiektów w terenie 
uzgodnionym z nabywcą gruntu gminnego. Ponadto został dla nich przygotowany teren na 
cele parkingowe w bezpośrednim sąsiedztwie.  
 
                                                                                                        BURMISTRZ 
                                                                                                        Miasta i Gminy  
                                                                                                        Henryk Piłat 
 
Radny Stanisław Różański  
1236/LV/10 -  17 czerwca zgłosiłem interpelację na prośbę 18 mieszkańców ul. Sosnowej  

w Pniewie. Otrzymuję wyjaśnienie od Pana Burmistrza Szabałkina, że ulica 
Sosnowa została naprawiona. Pani Lidio Karzyńska – Karpierz, jest to w Pani 
rankingu druga ulica do nazwania imieniem radnego. Mamy już  
ul. Kasztanową imienia radnego Różańskiego, proponuję, żeby ul. Sosnową 
mianować imieniem radnego Nikitińskiego, ponieważ on uważa się za 
właściwą reprezentację Pniewa. Niech ma tę satysfakcję. 

 
Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – Panie radny przypominam o zasadach 
zadawania interpelacji, proszę o krótkie przedstawienie problemu i zadanie pytania. 
 
Radny Stanisław Różański 
1237/LV/10 - drugie pytanie dotyczy sprawy kanalizacji w Pniewie i Żórawkach. Panie 

Burmistrzu  z pisma, które otrzymałem  w odpowiedzi na kolejną interpelację  
z dnia 19 sierpnia pisze Pan, że w miesiącu wrześniu będzie już wiadomość 
na temat dofinansowania z Funduszu Ochrony Środowiska tej inwestycji. Dziś 
jest 2 września, czy są jakieś dobre wiadomości w tej sprawie? Panie 
Burmistrzu, chcę powiedzieć, że to będzie bardzo gorący temat w kampanii 
wyborczej. Ludzie czekają na te wiadomości, a już najbardziej na tę 
inwestycję. 

 
 
 



BMP/1237/273/LV/10                                                                               Gryfino, 25.10.2010 r. 
             W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na sesji Rady Miejskiej informuję, że do 
chwili obecnej Gmina Gryfino nie otrzymała potwierdzenia o przyznaniu środków na zadanie 
inwestycyjne ”Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gryfino” -dotyczy budowy 
kanalizacji Pniewo-Żórawki. Planuje się przystąpienie do robót w roku 2011, w roku 2010 
ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy robót, podpisanie umowy na realizacje robót 
grudzień 2010-styczeń 2011.Termin realizacji robót 2011-2012rok. 
 

                                                                                           Zastępca Burmistrza 
                                                                                                          Maciej Szabałkin 
 
 
 
 
1238/LV/10 - trzecia sprawa to sprawa Pani Teresy Krukowskiej. Z pisma z 18 sierpnia 

dowiaduje się, że prowadzone były rozmowy z Zakładem Gazowniczym  
w sprawie podłączenia tego siedliska do sieci gazowej. Czy te rozmowy 
zostały zakończone i z jakim skutkiem? Nie jest do utrzymania dalej ta 
formuła, żeby ze względu tylko na złośliwość sąsiada, jako jedyny 
mieszkaniec, który ma pełne dane po temu, żeby korzystać z dobrodziejstwa 
sieci gazowej, nie korzystał. Proszę, aby tę sprawę w dalszym ciągu 
pilotować. 

 
BMP/1238/273/LV/10                                                                               Gryfino, 25.10.2010 r. 
             W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na sesji Rady Miejskiej informuję, że w 
sprawie doprowadzenia gazu do nieruchomości Pani Teresy Kurkowskiej w Pniewie, Gmina 
podjęła rozmowy z Zakładem Gazowniczym w Szczecinie, który poinformował nas o swoim 
stanowisku zawartym w piśmie z grudnia 2009  roku. Gmina podjęła rozmowy z 
zainteresowana osobą, która poinformowała ,że w chwili obecnej odstępuje od realizacji sieci 
gazowej dla potrzeb swojej nieruchomości do czasu opracowania i przyjęcia przez Radę 
Miejską miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu m. Pniewo, który 
będzie umożliwiał zrealizowanie sieci gazowej bez konieczności uzyskiwania zgody na 
dysponowaniem gruntami właścicieli działek sąsiednich, tylko budowę sieci poprzez działki 
gminne/regulacja stanu władania gruntami na podstawie uchwalonego m.p.z.p./  
 

                                                                                           Zastępca Burmistrza 
                                                                                                          Maciej Szabałkin 
 
 
1239/LV/10 - Panie Burmistrzu, niestety w sprawie Pana Karkochy do dnia dzisiejszego 

Inspektor Nadzoru Budowlanego nie zajął stanowiska w kwestii, czy rozebrać 
ten budynek, czy nakazać jego remont, czy jakieś inne zabezpieczenie.  
W dalszym ciągu sytuacja wymaga interwencji w tej sprawie. Coś musi się 
stać, aby u Ignacego Karkochy spowodować jakiekolwiek działania w tej 
sprawie. 

 
BMP/1239/273/LV/10                                                                               Gryfino, 25.10.2010 r. 
             W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na sesji Rady Miejskiej informuję, że w 
sprawie nieruchomości Pana Karkochy w Pniewie, Gmina podjęła działania w zakresie 
swoich możliwości formalno-prawnych. Jednak z uwagi na fakt, iż nieruchomość ta stanowi 
własność osób fizycznych, brak jest możliwości podjęcia działań przez Gminę w zakresie 
zabezpieczenia i remontu obiektu. 
 

                                                                                           Zastępca Burmistrza 
                                                                                                          Maciej Szabałkin 



 
1240/LV/10 - chciałbym zapytać Pana Burmistrza, jaki los spotkał wniosek Rady Sołeckiej  

z 19 marca 2009 roku na doprojektowanie wzdłuż ul. Przemysłowej w Pniewie 
sieci kanalizacyjnej? Proszę sobie wyobrazić, że na dzień dzisiejszy  szereg 
mieszkańców tej ulicy nie może korzystać z dobrodziejstwa sieci 
wodociągowej. W dzisiejszych czasach, żeby ludzie czerpali żurawiem wodę 
ze studni myślę, że jest to grubą przesadą. 

 
BMP/1240/273/LV/10                                                                               Gryfino, 25.10.2010 r. 
             W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na sesji Rady Miejskiej informuję, że w 
sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Przemysłowej w Pniewie podjęte 
zostaną działania na etapie budowy, poprzez opracowanie projektu i uzyskanie wymaganych 
prawem uzgodnień i decyzji budowy kanalizacji sanitarnej w tym rejonie Pniewa. Budowa 
wodociągu w tym rejonie  uwzględniona została w projekcie budowlano – wykonawczym 
opracowywanym przez PUK Sp. z o.o. w Gryfinie. 
 

                                                                                           Zastępca Burmistrza 
                                                                                                          Maciej Szabałkin 
 
Radna Elżbieta Kasprzyk 
1241/LV/10 -  Krajnik został pozbawiony całkowicie transportu publicznego. Odwołuję się do 

Pana wrażliwości, dbałości o dzieci, ludzi starszych i bardzo Pana proszę, aby 
spróbował Pan ten temat załatwił. Nie może być tak, żeby kolejna wieś była 
pozbawiona jakiegokolwiek transportu publicznego. 

 
BMK.0057-32/10                                                                    Gryfino, dnia 28 września 2010 r. 
             Odpowiadając na interpelację złożoną przez Panią na sesji Rady Miejskiej dnia 2 
września 2010 r., dotyczącą likwidacji kursów autobusowych obsługujących miejscowość 
Krajnik informuję, iż po otrzymaniu wniosku Sołectwa Krajnik w przedmiotowej sprawie 
wystąpiłem pismem z dnia 24 sierpnia 2010 r. do Przedsiębiorstwa Komunikacji 
Samochodowej w Szczecinie Sp. z.o.o. celem określenia przez Przedsiębiorstwo możliwości 
przywrócenia zlikwidowanych kursów. W chwili obecnej oczekują na odpowiedź Spółki, 
wskazującą ewentualnie możliwości przywrócenia lub zastąpienia zlikwidowanych połączeń.  
Nadmieniam jednocześnie, że zlikwidowane kursy, z uwagi na ich przebieg wykraczający 
poza teren Gminy Gryfino, nie były ujęte w realizowanej przez Przedsiębiorstwo Komunikacji 
Samochodowej w Szczecinie Sp. z. o.o. umowie z Gminą Gryfino na wykonywanie usług 
przewozowych. Oznacza to, że w odniesieniu do żadnego z tych kursów Burmistrz nie był 
organem wydającym zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym 
transporcie drogowym, za wykonywanie tych przewozów Przedsiębiorstwo nie otrzymywało 
również od Gminy wynagrodzenia. 
 
                                                                                                Zastępca Burmistrza 
                                                                                                Maciej Szabałkin 
 
1242/LV/10 - druga sprawa, którą zgłaszam po raz kolejny dotyczy przystanku dla dzieci 

dojeżdżających do szkół z miejscowości Wełtyń z okolic cegielni. Odpowiedź 
którą dostałam, można nazwać niemal skandaliczną. Od dwóch lat walczę  
o ten przystanek. Dzieci dzisiaj poszły do szkoły, oczekując na autobus stały  
w szczerym polu. Proszę, żeby ta sprawa była załatwiona. 

 
BMP/1242/276/LV/10                                                                               Gryfino, 25.10.2010 r. 
            W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na sesji Rady Miejskiej informuję, że Gmina 
Gryfino podejmie działania celem zakupu i montażu wiaty przystankowej w okolicach byłej 
cegielni w Wełtyniu w ramach posiadanych środków budżetowych  w I kwartale roku 2011. 
 



                                                                                                Zastępca Burmistrza 
                                                                                                Maciej Szabałkin 
 
1243/LV/10 - na interpelacje o drogę dojazdową do pól w Bartkowie były różne odpowiedzi, 

o braku środków w budżecie, o sprawdzeniu tego na wiosnę, a teraz 
otrzymuję odpowiedź, że droga została naprawiona w wymaganym zakresie. 
Obiecuję, że na następną sesję zrobię zdjęcia, pojadę tam z prasą i pokażę 
jaki to jest zakres, który pozwala na to, żeby maszyny rolnicze mogły 
korzystać z tej drogi, bo na dzień dzisiejszy nie ma żadnej możliwości. 

 
1244/LV/10 - działka 186 w obrębie Wirów, czyli ulica Polna w Wirówku została przejęta 

przez gminę od Agencji Własności Rolnej, mam tą informację ze Starostwa. 
Droga po opadach deszczu jest w ogóle niemożliwa do przejścia. Są tam dwa 
domy czteroklatkowe, mieszkają tam ludzie biedni, którzy przemieszczają się 
praktycznie na pieszo. Cała droga jest zalana, jest praktycznie jedna wielka 
kałuża, nie ma tam pobocza, a ludzie musza wchodzić w błoto, w wodę, żeby 
dostać się do swoich mieszkań. 

 
BMP/1244/276/LV/10                                                                               Gryfino, 25.10.2010 r. 
            W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na sesji Rady Miejskiej informuję, że Gmina 
dokona doraźnej naprawy drogi – ul. Polna w Wirówku w terminie do 15 listopada 2010r. 
 
                                                                                                Zastępca Burmistrza 
                                                                                                Maciej Szabałkin 
 
Radny Marek Sanecki - Panie Burmistrzu, mam nadzieję, że sprawy związane z podatkami         
Pan rozumie, z plażą i oświatą również, być może nie rozumie Pan spraw związanych  
z MOS-em, ale wynika to chyba z tego, że Pan nie czytał i nie zgłębiał tego zagadnienia. 
Jeżeli chodzi o składanie interpelacji na piśmie to pokażę interpelację, która złożyłem na 
piśmie, trzystronicową. Gdyby Pan się z tym zapoznał, to nie byłoby problemu. 
 
1245/LV/10 - Panie burmistrzu od dłuższego czasu mówiliśmy o windach dla 

niepełnosprawnych, które miały być wybudowane przy szkołach. W tym roku 
zostały wprowadzone pieniądze do budżetu i teraz Pan realizuje te inwestycje. 
Jest budowana winda przy Szkole Podstawowej Nr 1. Chciałbym zapytać 
dlaczego tak późno i dlaczego ta winda teraz stwarza zagrożenia dla 
bezpieczeństwa dzieci? Sytuacja wygląda w ten sposób, że na każdym 
korytarzu są zrobione przeszklone drzwi, które są niezabezpieczone. Jeżeli 
jedno dziecko wepchnie drugie dziecko na tą szybę i ono przez nią wypadnie 
to będzie tragedia. Mówiłem o tym na komisji, te drzwi miały być 
zabezpieczone, wczoraj sprawdzałem i nie były zabezpieczone. Dlaczego ta 
winda nie została wykonana w okresie wakacji? To nie jest inwestycja, którą 
wykonuje się latami. Dlaczego Pan jej nie zabezpiecza? Proszę  
o zabezpieczenie tych drzwi. 

 
BMP/1245/271/LV/10                                                                               Gryfino, 25.10.2010 r. 
             W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na sesji Rady Miejskiej informuję, że projekt 
związany z budową windy dla osób niepełnosprawnych w SP nr 1jest realizowany przez 
wykonawcę wyłonionego w postępowaniu o zamówienie publiczne zgodnie z ustawą Prawo 
zamówień publicznych. Roboty realizowane są pod nadzorem inspektora nadzoru 
budowlanego zgodnie z opracowanym projektem budowlano –wykonawczym i uzyskaną 
decyzja pozwolenia na budowę. Budowa została zabezpieczona i w chwili obecnej 
prowadzone prace nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowników obiektu. Termin realizacji 
robót został ustalony zgodnie z opracowanym projektem. Wakacje -2 miesiące są 
niewystarczającym okresem dla wykonania prac budowlanych, dostawy i montażu windy. W 



okresie wakacji wykonano roboty budowlane  i zabezpieczono plac budowy, celem 
umożliwienia korzystania z obiektu oraz montażu windy bez utrudnień i zagrożenia dla 
uczniów szkoły.  
 
                                                                                                Zastępca Burmistrza 
                                                                                                Maciej Szabałkin 
 
Radny Jacek Kawka 
1246/LV/10 - proszę o przedstawienie podstawy prawnej na której GTBS sprawuje zarząd 

we wspólnotach z udziałem majątku gminnego. Proszę o przedstawienie 
stosownych umów. 

 
BMK.0057-31/10                                                                            Gryfino, 28 września 2010 r. 

Odpowiadając na Pańską interpelację złożoną na sesji Rady Miejskiej dnia 2 
września 2010 r. dotyczącą zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi przez Gryfińskie 
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. informuję, iż zarząd nieruchomością 
wspólną w budynkach wspólnot mieszkaniowych był przekazywany Spółce na zasadach 
określonych w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 
2000 r. Nr 80 poz. 903 ze zmianami ), z chwilą wyodrębniania pierwszych lokali. 
Rozwiązanie takie gwarantowało nowopowstałym podmiotom ciągłość funkcjonowania, 
zapewniło ich formalizację poprzez uzyskanie numerów NIP i REGON, obsługę bankową, a 
także bieżące realizowanie zobowiązań w oparciu o zaliczki uchwalone w ramach planów 
gospodarczych na dany rok. Wszystkie wspólnoty zawarły ponadto z GTBS Sp. z o. o. 
umowy o zarządzanie nieruchomością wspólną. 
Powyższe oznacza, że zmiana samej formy zarządu nieruchomością wspólną, czy tez 
podmiotu zarządzającego, powinna wynikać z wioli właścicieli. To właściciele w formie 
uchwały powinni zdecydować, czy chcą, aby funkcje zarządcy pełnił dotychczasowy podmiot, 
czy może chcą zmienić formę zarządu. W celu uświadomienia właścicielom możliwości 
dokonania zmian w zakresie zarządu nieruchomością wspólną, na zebraniach wspólnot 
mieszkaniowych pełnomocnicy Burmistrza jako właściciela lokali komunalnych przedstawiają 
pozostałym właścicielom tryb i możliwości zmiany formy zarządu, w szczególności na tzw. „ 
zarząd właścicielski’’, określony w art. 20 ustawy o własności lokali.  
 
                                                                                                Zastępca Burmistrza                                           
                                                                                                Maciej Szabałkin 
 
1247/LV/10 – w imieniu 14 osób budujących domy przy ul. Jana Pawła II od nr 42, zwracam 

się o pisemną informacje o historii załatwienia przyłączy energetycznych dla 
tych Państwa i o planowanych w przyszłości działaniach w tym zakresie. 
Osoby te poprosiły mnie także o udział w planowanym przez Pana Burmistrza 
spotkaniu, na którym będą przedstawiciele Starostwa i Zakładu ENEA, w 
związku z tym proszę powiadomienie mnie o jego terminie. 

 
BMP/1247/266/LV/10                                                                               Gryfino, 25.10.2010 r. 
             W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na sesji Rady Miejskiej informuję, że 
sprawa zapewnienia zasilania w energie elektryczna terenów pod budownictwo 
jednorodzinne przy ul. Jana Pawła II -Wełtyń II jest realizowana przez Inwestora tj. ENEOS 
Grupa Enea  w Szczecinie, który wyłonił wykonawcę opracowania projektu pn. ”Stacje 
transformatorowe 15/04kV,linie kablowe 15KV,sieć rozdzielcza 0,4kV.Zasilanie w energię 
elektryczną działek budowlanych w m. Gryfino obręb Wełtyń II przy ul. Jana Pawła II”. W 
chwili obecnej wykonawca projektu dokonuje uzgodnień z właścicielami nieruchomości 
objętych projektem i wg jego oświadczenia w październiku złoży projekt celem uzyskania 
decyzji pozwolenia na budowę. Zainteresowani mieszkańcy zawarli umowy przyłączeniowe 
w których określono terminy i warunki realizacji przyłączenia do sieci energetycznej. Gmina 



Gryfino ze swej strony bez zbędnej zwłoki dokonuje niezbędnych uzgodnień przedkładanej 
przez ENEOS  dokumentacji projektowej w zakresie nas dotyczącym.  
 
                                                                                                Zastępca Burmistrza                                           
                                                                                               Maciej Szabałkin                                                 
 
1248/LV/10 - proszę o przedstawienie dokumentacji świadczącej o prawie własności węzła 

cieplnego w budynku przy ul. Krasińskiego 85-95 oraz zwrócenie się w tej 
sprawie do PEC-u. 

 
L.dz. /1731/2010                                                                             Gryfino, dnia 22.09.2010 r. 

  W odpowiedzi na interpelację uprzejmie informuję, że zgodnie z decyzją Wojewody 
Szczecińskiego PG.2.EL.0171-2/93 z dnia 21 czerwca 1993 roku węzeł został przekazany 
dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gryfinie i ujęty w środkach trwałych 
przedsiębiorstwa. 
 W załączeniu ksero z „ Książki środków trwałych’’ przedsiębiorstwa. 

                                                                   
PREZES PEC Sp. z o.o. 
Dariusz Bańka 

 
1249/LV/10 - przy posesji nr 17 na ul. Jana Pawła II od miesiąca leży góra gruzu złożona 

tam przez nieznane nikomu osoby. Mieszkaniec tej posesji czterokrotnie 
zwracał się w tej sprawie do Urzędu. Sprawa do dnia dzisiejszego jest 
niezałatwiona. Proszę o pilne zajęcie się tą sprawą. 

 
BMK. 0057-28/10                                                                             Gryfino, dnia 23.09.2010 r. 
              Odpowiadając na interpelację informuję, iż zgodnie z informacją Referatu Inwestycji 
wykonawca robót elektrycznych Elektrobudowa został zobowiązany do uprzątnięcia terenu 
do końca bieżącego miesiąca. 
 

             Zastępca Burmistrza                                 
                                                                                                          Maciej Szabałkin                                       
 
1250/LV/10 - proszę o naprawienie nawierzchni drogi dojazdowej do posesji nr 16 na  

ul. Jana Pawła II. 
 
BMP/1250/266/LV/10                                                                               Gryfino, 25.10.2010 r. 
             W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na sesji Rady Miejskiej informuję, że 
doraźna naprawa nawierzchni drogi ul. Jana Pawła II zostanie wykonana w terminie do 30 
października 2010r. 
 

            Zastępca Burmistrza                                 
                                                                                                          Maciej Szabałkin                                       
 
1251/LV/10 - jadąc ulicą Grunwaldzką i zjeżdżając obok budynku Sądu trudno w porze 

nocnej zauważyć wychodzące na jezdnię z jego strony osoby. Widoczność 
tam jest ograniczona z powodu braku odpowiedniego oświetlenia, być może 
świetlika. Podobna sytuacja występuje w Nowym Czarnowie, przy leśniczówce 
nr 35. 

 
BMP/1251/266/LV/10                                                                               Gryfino, 25.10.2010 r. 
             W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na sesji Rady Miejskiej informuję, że 
wskazany teren w rejonie parkingu przy sądzie zostanie oświetlony poprzez montaż 
dodatkowych punktów świetlnych  w terminie do 15 listopada 2010r. 
 



            Zastępca Burmistrza                                 
                                                                                                          Maciej Szabałkin                                       
 
Radna Lidia Karzyńska – Karpierz 
1252/LV/10 - w odpowiedzi na interpelację dotyczącą plaży w Steklnie uzyskałam 

informację, że Gmina Gryfino nie jest właścicielem tej plaży i że nie będzie  
w związku z tym ani inwestować, ani badać tam wody. Pytam więc, czy Gmina 
Gryfino jest właścicielem plaży w Wirowie? Na czyj koszt wykonane było 
badanie wody i na czyj koszt wykonany został remont pomostu na tej plaży  
w dniach 28 czerwca – 3 lipca? Sprzęt wypełniony drewnem jeździł z terenu 
OSiR-u na plażę w Wirowie. Czy utrzymanie pomostu, jego remont wynika  
z podpisanych umów? 

 
L. dz.0002-85/10                                                                              Gryfino, dnia 20.09.2010 r. 

W odpowiedzi na interpelację, w sprawie plaży w Wirowie i remontu pomostu, 
uprzejmie informuję, iż badanie czystości wody, które zostało wykonane przez sanepid w 
Gryfinie, zostało wykonane na zlecenie gminy. 
Obowiązek taki ciąży na organizatorze kąpieliska i wynika z przepisów prawa wodnego i 
porozumienia jakie gmina w 2009r. zawarła z właścicielem OW  „ Pod Muszlami” w Wirowie. 
Porozumienie to określa również zakres obowiązków stron i mówi, iż gmina corocznie przed 
rozpoczęciem sezonu letniego zobowiązana jest do wykonania określonego zakresu prac i 
remontów w skład, którego wchodzą również prace związane z naprawa pomostu. 
Takie prace w podanym przez Panią okresie wykonywane były przez pracowników OSiR w 
Gryfinie. 
  
                                                                                                       DYREKTOR OSiR 
                                                                                                       Tadeusz Samoń 
 
1253/LV/10 -  interpelację Pana Fischbacha chciałabym uzupełnić o zapytanie dotyczące 

utrzymania zieleni w mieście. Kto wykonuje te usługi? Czy na ich prowadzenie 
był ogłoszony przetarg? Chciałabym znać zakres i cenę zleconych prac oraz 
sposób kontroli ich wykonania. 

 
BMK. 0057-30/2010                                                                         Gryfino, dnia 22.09.2010 r. 

                          Odpowiadając na interpelację złożoną na sesji Rady Miejskiej w Gryfinie informuję, 
że zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawą o ochronie 
przyrody każdy właściciel odpowiada m. in. za stan drzewostanu na swojej nieruchomości, 
reguła prawna dotyczy również zarządców dróg. 

              Gmina Gryfino realizuje swoje obowiązki poprzez rozstrzygnięty przetarg nieograniczony i 
podpisaną umowę z firmą ELWI w Gryfinie, która złożyła najkorzystniejszą ofertę w 
przetargu. W zakres umowy z firmą ELWI wchodzi utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej na 
terenach gminnych. 

              Do zadań wchodzących w zakres utrzymania zieleni niskiej należy w szczególności : 
- pielęgnacja trawników, 
- pielęgnacja kwiatów, 
- pielęgnacja żywopłotów. 
Do zadań wchodzących w zakres utrzymywania zieleni wysokiej należy w szczególności :  
- cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów, 
- usuwanie wiatrołomów, 
- usuwanie drzew i krzewów,  
- nasadzania i podlewanie drzew i krzewów. 

              Łącznie wynagrodzenie w okresie obowiązywania umowy tj. 3 lat wyniesie brutto 203.800,64 
zł. Dodatkowo z wykonawcą została zawarta umowa w trybie zamówienia z wolnej ręki na 
okres od 06 do 11.2010 r. na kwotę brutto 59.920,00 zł. z zakresu usług nieujętych w 
umowie podstawowej. 



 
                                                                                                                        Zastępca Burmistrza 

                                                                                                           Maciej Szabałkin 
 
1254/LV/10 - remonty dróg, m.in. w Steklnie i w Wirowie prowadzone w czasie wakacji 

pozostawiały wiele do życzenia. Materiał użyty do ich utwardzania powodował 
uszkodzenia opon w samochodach przejeżdżających tymi drogami. 
Chciałabym znać ceny tych remontów i dowiedzieć się, kto je przeprowadzał? 

 
BMP/1254/279/LV/10                                                                              Gryfino, 25.10.2010 r.  
            W odpowiedzi na interpelację zgłoszone na sesji Rady Miejskiej informuję że,  
 remonty dróg gruntowych polegające na utwardzeniu gruzem betonowym pasa drogi o 
szerokości 3 mb. były przeprowadzane na zlecenie Gminy przez : 
1.Droga Wirów – MARKON Szczecin –  -zakres -700 m2 – koszt 11 000zł, 
2.Droga Steklno /przy domkach jednorodzinnych/-PZDR Usługi Budowlane Wełtyń- zakres 
945m2 – koszt 13 800zł. 
 

                                                                                                                        Zastępca Burmistrza 
                                                                                                           Maciej Szabałkin 
 
1255/LV/10 - mieszkańcy drogi gminnej, ul. Jana Pawła II, której stan w chwili obecnej jest 

fatalny, zwracają się z prośbą o poprawienie jej stanu. 
 
BMP/1255/279/LV/10                                                                              Gryfino, 25.10.2010 r.  
            W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na sesji Rady Miejskiej informuję że, Gmina 
Gryfino dokonała doraźnej naprawy nawierzchni drogi gruntowej ul. Jana Pawła II w Gryfinie.  
 

                                                                                                                         Zastępca Burmistrza 
                                                                                                           Maciej Szabałkin 
 
Radny Rafał Guga 
1256/LV/10 - Panie Burmistrzu, zostałem sprowokowany przez grupę mieszkańców  

ul. Opolskiej, którzy posiadają tam działki. Stan nawierzchni ul. Opolskiej 
bardzo mocno się zdegradował. Jest prośba o to, żeby uzupełnić podsypkę, 
bo jest dziura na dziurze. Przy okazji chciałbym powrócić do sprawy 
oświetlenia tej ulicy. Sytuacja jest taka, że sam blok ma oświetlenie,  
ul. H. Kołłątaja również, jest kwestia podłączenia może dwóch latarni, które 
oświetliłyby te dziury, żeby można było je wyminąć. 

 
BMP/1256/274/LV/10                                                                              Gryfino, 25.10.2010 r.  
             W odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na sesji Rady Miejskiej  w sprawie złego 
stanu nawierzchni ul. Opolskiej informuję, że dokonałem doraźnej  naprawy nawierzchni 
gruntowej ul. Opolskiej w Gryfinie. Ponadto w związku z pozyskaniem płytek chodnikowych, 
rozbiórkowych ,Gmina przekaże posiadane płytki na rzecz GTBS Sp. z o.o. w Gryfinie celem 
ich ułożenia jako tymczasowe dojścia do budynku przy ul. Opolskiej. 
Jednocześnie informuję, że projekt budowy nawierzchni wraz z infrastrukturą drogową  ul. 
Opolskiej w Gryfinie jest w trakcie opracowywania przez GTBS Sp. zo.o. w Gryfinie. Po 
uzyskaniu niezbędnych uzgodnień i decyzji pozwolenia na budowę ul. Opolskiej, Gmina 
Gryfino zapewni środki finansowe na budowę drogi w planie budżetu. 
 

                                                                                                                         Zastępca Burmistrza 
                                                                                                           Maciej Szabałkin  
 
1257/LV/10 - Panie Burmistrzu, kiedyś rozmawialiśmy już na temat chodnika na  

ul Opolskiej. Zbliża się jesień, jest coraz więcej opadów, ta droga zamienia się 



w jedno wielkie bagno, a niestety bardzo wiele osób tamtędy musi 
przemieszczać się pieszo. Jest tam bardzo dużo i będzie coraz więcej matek z 
wózkami. W momencie kiedy popada trochę deszcz albo jest zima, nie ma jak 
przejść z wózkiem tą drogą. Prosiłbym przyjrzeć się bliżej temu problemowi. 

 
BMP/1257/274/LV/10                                                                              Gryfino, 25.10.2010 r.  
             W odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na sesji Rady Miejskiej  w sprawie złego 
stanu nawierzchni ul. Opolskiej informuję, że dokonałem doraźnej  naprawy nawierzchni 
gruntowej ul. Opolskiej w Gryfinie. Ponadto w związku z pozyskaniem płytek chodnikowych, 
rozbiórkowych ,Gmina przekaże posiadane płytki na rzecz GTBS Sp. z o.o. w Gryfinie celem 
ich ułożenia jako tymczasowe dojścia do budynku przy ul. Opolskiej. 
Jednocześnie informuję, że projekt budowy nawierzchni wraz z infrastrukturą drogową  ul. 
Opolskiej w Gryfinie jest w trakcie opracowywania przez GTBS Sp. zo.o. w Gryfinie. Po 
uzyskaniu niezbędnych uzgodnień i decyzji pozwolenia na budowę ul. Opolskiej, Gmina 
Gryfino zapewni środki finansowe na budowę drogi w planie budżetu. 
 

                                                                                                                         Zastępca Burmistrza 
                                                                                                           Maciej Szabałkin  
 
1258/LV/10 - Panie Przewodniczący, po zebraniu z mieszkańcami w Wełtyniu, 

porozmawialiśmy o chodniku w Chwarstnicy i Pan zobowiązał mnie, żebym 
poprosił o przekazanie porozumienia, w ramach którego można byłoby ten 
chodnik współrealizować z Powiatem, albo wykonać go w większym zakresie. 
Pan powiedział, że jeżeli się o to zwrócę, to Pan mi je dostarczy. Miałbym 
tylko prośbę, żeby inni radni, a przede wszystkim radni BBS-u, taki dokument 
otrzymali. 

 
Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn 
1259/LV/10 - Panie Burmistrzu zwróciła się do mnie grupa wyborców, w większości Pana, 

reprezentujących właścicieli drobnych, małych sklepów osiedlowych  
w Gryfinie, firm transportowych, pracowników tych małych sklepów z 
pytaniem, czy prawdą jest, że przygotowuje Pan zmianę planu 
zagospodarowania i przy ul. Łużyckiej może powstać duże centrum handlowe 
po dawnej siedzibie POM-u. Czy prawdą jest, że po siedzibie betoniarni ma 
powstać inne centrum handlowe i czy takie mniejsze centrum powstanie za 
stacją paliw ORLEN? Ludzie pytają, nie wiem, czy jest to prawda. Czy ma Pan 
przygotowana jakąś alternatywę, bo w sytuacji wybudowania tych centrów ci 
ludzie boja się, że ich interesy upadną. Czy prowadził Pan z nimi konsultacje, 
jak maja egzystować w przyszłości? Czy w tym zakresie ma Pan dla nich 
propozycje? Jest to dosyć duża część mieszkańców Gryfina prowadząca 
własne interesy gospodarcze. Zawsze zapewniał Pan, że do Gryfina nie 
będzie Pan wpuszczał sieci handlowych, dzisiaj widzę, że takie 
prawdopodobieństwo zachodzi. Chciałbym, żeby przedstawił Pan swoje 
stanowisko w tej sprawie. 

 
BMP/1259/277/LV/10                                                                              Gryfino, 25.10.2010 r.  

 W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na sesji Rady Miejskiej informuję że, 
Zgodnie z podjętą na sesji Rady Miejskiej w dniu 27 sierpnia 2009 uchwałą o przystąpieniu 
do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. 
Łużyckiej w Gryfinie prowadzona jest procedura opracowania planu. Obszar planu obejmuje 
obszar ograniczony od północy terenami przystani oraz terenów dawnego POM, od wschodu 
ul. Łużycką, od południa ul. Czechosłowacką i od zachodu linią brzegową Odry.  
  W toku prac nad planem zbierane były wnioski do planu. Wśród złożonych wniosków 
jest wniosek właściciela terenu po byłym POM o wprowadzenie funkcji usługowej  



i mieszkaniowej na terenie będącym jego własnością. W chwili obecnej trwają prace 
zmierzające do opracowania projektu m.p.z.p. Projekt ten po zaopiniowaniu i uzgodnieniu z 
określonymi przepisami prawa instytucjami, zostanie poddany konsultacjom społecznym 
poprzez wyłożenie do publicznego wglądu. Wszyscy zainteresowani będą mogli zapoznać 
się z jego ustaleniami i złożyć uwagi do projektu planu. 
 Teren gminny zlokalizowany za stacją paliw Orlen przy ul. Bolesława Chrobrego 
został przeznaczony do sprzedaży. Dla terenu tego obowiązują ustalenia opracowanego w 
2001 roku mpzp, które wprowadzają funkcję usługową z dopuszczeniem funkcji 
mieszkaniowej. 
 

                                                                                                                         Zastępca Burmistrza 
                                                                                                           Maciej Szabałkin 
 
Radny Tomasz Namieciński 
1260/LV/10 - pod koniec kwietnia i na początku maja odbyła się dyskusja publiczna nad 

projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla  
ul. Słonecznej w m. Gardno. Podczas spotkań mieszkańcy wnieśli 16 uwag do 
tego projektu. Te uwagi zostały przedstawione Panu Burmistrzowi na piśmie  
i domniemam, że zostały przekazane osobom, które tworzą projekt planu.  
W imieniu mieszkańców proszę o informację, które z uwag do tego planu mają 
szansę być wprowadzone i których uwag wprowadzić nie można. Proszę  
o taką informację na piśmie. 

 
BMP/1260/267/LV/10                                                                              Gryfino, 25.10.2010 r.  
             W odpowiedzi na interpelację informuję, że w chwili obecnej trwają  uzgodnienia 
m.p.z.p. pod kątem możliwości uwzględnienia uwag  złożonych przez zainteresowanych 
mieszkańców gminy w tym między innymi uzgodnienia związane z układem drogowym z 
Zachodniopomorskim Zarządem Dróg Wojewódzkich. Po przeanalizowaniu złożonych uwag i 
możliwości ich uwzględnienia w m.p.z.p dla m. Gardno ,Gmina Gryfino poinformuje pisemnie 
zainteresowanych mieszkańców o sposobie załatwienia uwag zgłoszonych do miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Słonecznej w Gardnie i dokona 
ponownego wyłożenia planu po dokonanych zmianach. 
 
                                                                                                 Zastępca Burmistrza 
                                                                                                 Maciej Szabałkin 
 
Radny Artur Nycz 
1261/LV/10 - Panie Burmistrzu, chciałbym nawiązać do interpelacji radnego Rafała Gugi. 

Mówił on o ulicy Opolskiej, ja takich ulic mogę wymienić szereg. Znam  
ul. Jana Pawła II, ul. Czechosłowacką i inne ulice, których mieszkańcy 
wykonują te drogi na własny koszt, żeby były w ogóle w jakikolwiek sposób 
przejezdne. To są drogi gminne w związku z tym pytam, czy Pan Burmistrz 
przewiduje możliwość refundacji tego typu kosztów? Jeżeli Gmina jest 
niewydolna w tym zakresie być może warto, żeby mieszkańcy robili to 
wszystko na własny koszt, a Pan Burmistrz ewentualnie te koszty później 
zwracałby. Czy widzi Pan taka możliwość? W jaki sposób chce Pan zadbać  
o drogi dojazdowe, które są drogami gminnymi i które są udrażniane dzisiaj na 
terenie całej gminy, bo trudno mówić o ich remoncie. Byliśmy na ulicy 
Słonecznej w Gardnie, gdzie wysypywany był gruz z remontu domu, żeby 
ulica była w ogóle przejezdna, więc być może warto jest dać ludziom 
możliwość remontu tych dróg za ich własne pieniądze i później zwrotu tych 
kosztów. 

 
 
 



BMP/1261/275/LV/10                                                                              Gryfino, 25.10.2010 r.  
            W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na sesji Rady Miejskiej w sprawie 
możliwości refundacji kosztów remontu dróg wykonywanych przez mieszkańców Gminy 
Gryfino informuję, że nie ma takich możliwości. Gmina w ramach możliwości finansowych 
wynikających z  budżetu,  z przeznaczeniem na remonty dróg, dokonuje corocznie 
doraźnych, cząstkowych remontów dróg gminnych celem utrzymania przejezdności dróg i 
zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom. Obecnie Gmina wykonuje opracowania 
projektów budowy i przebudowy dróg na swoim terenie, celem zmniejszania środków 
finansowych na remonty dróg i podjęcia starań o pozyskanie środków pozabudżetowych na 
współfinansowanie budowy i przebudowy dróg. Należy zaznaczyć, że na terenie Gminy  
wiele jest inwestycji realizowanych przez inwestorów prywatnych, którzy oczekują, że Gmina 
wykona drogę do ich nieruchomości, jednak realizacja tych zamierzeń może się odbywać 
pod warunkiem zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadań statutowych w tym 
między innymi budowy dróg. Posiadamy również  projekty wraz z decyzjami pozwolenia na 
budowę dróg, jednak przystąpienie do ich realizacji nastąpi pod warunkiem pozyskania 
środków pozabudżetowych na współfinansowanie prac budowlanych. 
W latach 2008-2010 Gmina pozyskała znaczne środki finansowe na budowę kilku dróg na 
terenie naszej Gminy, w tym drogi Czepino, przebudowa mostu nad rzeką Tywa w pasie ul. 
Przemysłowej w Pniewie, przebudowa  ulic Mieszka Igo, Łokietka.  
 
                                                                                                 Zastępca Burmistrza 
                                                                                                 Maciej Szabałkin 
 
Radna Wanda Kmieciak 
1262/LV/10 - przed sesją otrzymaliśmy materiały pt. „Wypalacze mózgu”. Ponieważ z prasy 

lokalnej mamy informację, że w Gryfinie od wakacji działają dwa sklepy  
z dopalaczami mam pytanie Panie Burmistrzu, czy Gmina Gryfino, straż 
miejska, policja posiadają jakąś moc sprawczą, aby te sklepy zniknęły  
z gryfińskiego rynku? 

 
 
BSM – 1262/LV/10                                                                           Gryfino, dnia 28.09.2010 r. 

  W nawiązaniu do interpelacji, uprzejmie informuję, iż sklepy z dopalaczami 
funkcjonują dzięki luce w prawie a oferowane w nich substancje nie są na liście środków 
zakazanych. 
Służby mundurowe nie mają środków prawnych, by zapobiegać sprzedaży a jedynie 
przeprowadzać doraźne kontrole. Inaczej natomiast jest w przypadku sprzedaży małoletnim 
alkoholu czy wyrobów tytoniowych, gdyż w tych przypadkach są odpowiednie środki prawne, 
których właśnie brak w przypadku dopalaczy. W ostatnim czasie posłowie nowelizowali 
ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii, rozszerzyli listę zakazanych substancji. Jednak po 
zmianie prawa pojawiły się kolejne o zmienionym składzie. Reasumując obowiązujące prawo 
wiąże ręce służbom mundurowym. 
 
                                                                                                         BURMISTRZ 
                                                                                                         Miasta i Gminy  
                                                                                                         Henryk Piłat 
       
 
 
 


