
Interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na VI sesji Rady Miejskiej w Gryfinie 
w dniu 26 marca 2015 r. 

 
Radny Jacek Kawka 
137/VI/15 – chciałbym się odnieść do dwóch wcześniejszych interpelacji, interpelacji 

w sprawie rady sportu, na którą dostałem odpowiedź, brakuje mi w tej 
odpowiedzi czy Burmistrz przewiduje utworzenie takiej rady sportu, a jeżeli 
przewiduje, to w jakim terminie? 

 
BWS.RS.0003.1.2015      Gryfino, dnia 27.04.2015 r. 
W odpowiedzi na zgłoszoną przez Pana interpelację uprzejmie informuję, że w bieżącym 
roku planowane jest powołanie Zespołu ds. sportu, który będzie pełnił funkcję doradczą 
w zakresie kultury fizycznej. 
        Z up. Burmistrza  
       Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński 
 
138/VI/15 – co do interpelacji 96/V/15 prosiłem o informację, co pan, panie Burmistrzu, 

osobiście zrobił w trakcie tej delegacji? Z odpowiedzi nie wynika też, czy pan 
tam osobiście był czy też wysłał delegację. Proszę o informację w tej sprawie.  

 
SEO.0003.5.2015                Gryfino, 10.04.2015 r. 
W związku z interpelacją z dnia 26 marca 2015 r. dotyczącą wskazania, co osobiście robiłem 
w trakcie trwania delegacji, informuje, że wypełniałem obowiązki wskazane we 
wcześniejszym piśmie, pełniąc dodatkowo funkcję kierowcy. 
Szanowny Panie, na pytanie, „co pan osobiście robił w trakcie tej delegacji” odpowiem 
osobiście - zapraszam na rozmowę. Pytanie jest bowiem nieprecyzyjne, ogólnikowe, 
poproszę więc o dokładne sprecyzowanie, jakie „czynności” Pana interesują.   
Jednocześnie proszę o zachowanie powagi w zadawaniu pytań i uszanowanie pracy 
Burmistrza, by udzielenie odpowiedzi na interpelacje zgłaszane przez Pana rzeczywiście 
służyło rzetelnemu informowaniu mieszkańców Gryfina.  
          Burmistrz Miasta i Gminy 
            Mieczysław Sawaryn 
 
139/VI/15 –   mieszkańcy Górnego Tarasu zgłaszają prośbę o te, żeby rozwiązać problem 

pojazdów parkujących wzdłuż ulicy Jana Pawła II. Ten problem jest znany, ale 
jak dotąd nikomu nie udało się go rozwiązać, więc proszę o dokonanie analizy 
i naprawę tej sytuacji. 

 
BMP/139,140/VI/15                   Gryfino, dnia 29.04.2015 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej wyjaśniam: 
Ad. 139 – w pierwszej kolejności Straż Miejska zostanie uczulona, by reagować na 
zachowania kierowców niezgodne z przepisami ustawy kodeks drogowy. Powinno to w 
znaczący sposób poprawić bezpieczeństwo na ul. Jana Pawła II bez konieczności 
całkowitego zakazywania parkowania na ulicy. Kwestia rozwiązania docelowo problemu 
polega na utworzeniu miejsc postojowych, co nie będzie możliwe bez przebudowy ulicy. W 
chwili obecnej takie działania nie są planowane. 
        Z up. Burmistrza  
       Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
140/VI/15 – zgłaszam interpelację w sprawie drogi Steklno-Zaborze, która jest 

w katastrofalnym stanie po zimie. Proszę o naprawę nawierzchni tej drogi. 
 
BMP/139,140/VI/15                   Gryfino, dnia 29.04.2015 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej wyjaśniam: 



Ad. 140 – w najbliższych dniach dokonamy przeglądu drogi Steklno-Zaborze i wykonamy 
niezbędne naprawy. 

Z up. Burmistrza  
       Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
141/VI/15 – następna interpelacja dotyczy ul. Flisaczej, tego odcinka, gdzie jest wykonany 

nowy chodnik oraz ulicy Wojska Polskiego, od wiaduktu do skrzyżowania 
z ul. Krasińskiego. Te odcinki nie są wyposażone w kosze na odpady, proszę 
o interwencję w tej sprawie.  

 
BMK.0003.13.2015.je                 Gryfino, dnia 14.04.2015 r. 
Interpelację przekazano do GDDKiA, ZDW. 
 
O.Sz.Z-1.4202.44.2015.dc               Szczecin, dnia 28.05.2015 r. 
W odpowiedzi na pismo w sprawie j.w., GDDKiA O/ Szczecin informuje, iż zleci ustawienie 2 
szt. dodatkowych koszy na ul. Flisaczej w m. Gryfino. 
         Z-ca Dyrektora Oddziału 
              Mariusz Mierzwa 
 
142/VI/15 – mieszkańcy zgłaszają do mnie problem polegający na tym, że nie mogą zgłosić 

dzieci w wieku przedszkolnym do zerówek w szkołach. Proszę o odpowiedź 
na interpelację w trakcie dzisiejszej sesji, jeśli to będzie oczywiście możliwe, 
lub w najszybszym terminie, kiedy będzie wyznaczony termin na takowe 
zgłoszenie i ile będzie oddziałów tego typu w szkołach na terenie gminy 
Gryfino.  

 
BWS.0003.9.2015       Gryfino, dnia 1.04.2015 r. 
W odpowiedzi na interpelację uprzejmie informuję, że podczas VI sesji Rady Miejskiej w dniu 
28 lutego 2015 r. została podjęta uchwała w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do 
publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla 
których gmina Gryfino jest organem prowadzącym. W uchwale zawarte są kryteria 
dodatkowe i odpowiadające im liczby punków dla potrzeb II etapu rekrutacji. Uchwała 
wejdzie w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Woj. Zach., tj. w dniu 8 
kwietnia br. Wówczas 9 kwietnia br. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino będzie mógł 
wprowadzić zarządzenie w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o przyjęcie dzieci do 
publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla 
których gmina Gryfino jest organem prowadzącym, który będzie zawierał kryteria i 
odpowiadające im liczby punktów. Od tego dnia może rozpocząć się rekrutacja do oddziałów 
przedszkolnych.  
Ponadto szacuje się, że w każdej szkole podstawowej z wyjątkiem szkoły Podstawowej nr 3 
w Gryfinie oraz w każdym przedszkolu, będzie po jednym oddziale przedszkolnym tj. łącznie 
11 oddziałów (6 w szkołach podstawowych i 5 w przedszkolach).       
                               Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński 
 
Radny Zenon Trzepacz 
143/VI/15 – przychodzi do nas wiosna i musze z przykrością stwierdzić, że obudziły się też 

demony, w moim środowisku, konkretnie w Daleszewie, które sieją nienawiść, 
niepokój wśród mieszkańców. Chodzi o świetlicę wiejską. Tradycyjnie, jest 
taka grupka osób, frustratów, którzy przegrywają zawsze wybory i nie mogą 
się pogodzić z tym, że ktoś inny za nich podejmuje decyzję, ale takie są prawa 
demokracji. Zarzucają moje skromnej osobie, panu Burmistrzowi, że my 
mamy chyba jakiś interes w tym, że chcemy sprzedać tą świetlicę, więc 
prosiłbym bardzo o jednoznaczne stanowisko Burmistrza, a ja byłbym 



ostatnim człowiekiem na tej ziemi, który podniósłby rękę czy przyczyniłby się 
do tego, żeby tą świetlicę zlikwidować.  

 
144/VI/15 – na wysokości firmy DAAF w Radziszewie była modernizowana linia 

energetyczna od Gryfina do Kostrzyna i dalej, został wykonany przepust. Ja 
w poprzedniej kadencji interpelowałem, kolejarze tylko ograniczyli się do tego, 
że nasypali trochę kamienia, natomiast ten przepust jest za wąski. Wczoraj był 
dosyć duży pożar, w którym uczestniczyło kilka jednostek ratowniczo-
gaśniczych. Na wysokości właśnie tej firmy z wielkim trudem udało im się 
wyjechać tam z tego terenu, natomiast wjazd do następnej akcji jest 
niemożliwy. Prosiłbym, żeby ta sprawę potraktować bardzo poważnie, 
ponieważ DAAF jest jedną z większych firm na naszym terenie, mówię 
o Radziszewie i również poprawia wizerunek naszych miejscowości.  

 
BMP/144/VI/15       Gryfino, dnia 29.04.2015 r. 
Interpelację przesłano do PKP PLK SA. 
 
145/VI/15 – zgłosili się do mnie mieszkańcy Daleszewa, firmy działające przy ul. Sportowej, 

Burmistrz zna ta ulicę, ona faktycznie jest sportowa, bo żeby przez nią przejść 
to trzeba być dobrym sportowcem, mieć nie lada umiejętności, żeby pokonać 
ten odcinek drogi. Chciałbym prosić Burmistrza i Radę, żeby ten problem 
rozwiązać, bo przymierzają się następni inwestorzy, którzy w tym terenie chcą 
stworzyć własne firmy, więc należałoby pomóc. 

 
BMP/145/VI/15       Gryfino, dnia 29.04.2015 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionej na sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie 
poprawy stanu ul. Sportowej informuję, że w najbliższych dniach dokonamy przeglądu i 
postaramy się poprawić jej stan.   

Z up. Burmistrza 
                 Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
146/VI/15 – w ostatnim czasie mieliśmy kilka wizyt państwa radnych w lokalach 

komunalnych, wiemy w jakim one są stanie, nie są one o najwyższym 
standardzie. Niektóre z państwa spostrzeżeń były zasadne, ja mówię we 
własnym imieniu, nie wypowiadam się w imieniu pana Prezesa. Natomiast 
chciałbym również, żeby państwo przy okazji tych wizyt nie tylko powodowali 
to, my będziemy wydawać większe środki z naszego budżetu, ale również, 
żeby wpływać na tych lokatorów, którzy proszą państwa o pomoc, ażeby oni 
zaczęli spłacać czynsz, bo w niektórych przypadkach to są należności rzędu 
kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu tysięcy. Żebyśmy mieli ta świadomość, że 
czasami ci lokatorzy mogą państwa wprowadzać w błąd. Apeluję o to, jestem 
za, żeby chodzić, szukać takich słabych punktów, ale żebyśmy zachowali w 
tym wszystkim zdrowy rozsądek.  

 
Radny Roland Adamiak 
147/VI/15 – mieszkańcy zgłaszają problem ze stanem chodnika u zbiegu ulic Brzozowej 

i Łużyckiej, w tamtym miejscy brakuje płyty chodnikowej, co w istotny sposób 
utrudnia poruszanie się, w związku z tym proszę o podjęcie działań w tym 
zakresie.  

 
BMP/147/VI/15       Gryfino, dnia 29.04.2015 r. 
Interpelację przesłano do GDDKiA. 
 
 
 



O.Sz.Z-1.4202.48.2015.dc      Szczecin, 1.06.2015 r. 
W odpowiedzi na pismo z dnia 29.04.2015 r. w sprawie j.w. GDDKiA O/Szczecin informuje, 
że remont chodnika u zbiegu ul. Brzozowej i Łużyckiej w m. Gryfino został wykonany w 
miesiącu maju bieżącego roku. 
         Z-ca Dyrektora Oddziału 
              Mariusz Mierzwa 
 
Radny Czesław Skonecki 
148/VI/15 – składam interpelację dotyczącą bezpieczeństwa, Komisja Spraw Społecznych 

i Bezpieczeństwa Publicznego spotkała się z przedstawicielami różnych 
stowarzyszeń i to spotkanie pokazało, w którym miejscu jesteśmy, jeśli chodzi 
o bezpieczeństwo, o oznakowanie. Osoby zaproszone na Komisję 
przedstawiły problematykę ustawiania znaków drogowych i słupów na środku 
chodnika, przecież są ludzie niedowidzący, na wózkach, mający problemy z 
poruszaniem się. Wskazane by było, aby te miejsca, jeśli chodzi o ustawianie 
znaków, doprowadzić do jakiegoś porządku. Takim jednym z miejsc jest 
skrzyżowanie ulicy Iwaszkiewicza w kierunku gimnazjum, na wysokości 
numeru 40. Na tym skrzyżowaniu jest wiele znaków, tam te znaki poustawiane 
są na chodniku, a jeden ze znaków „zakaz zatrzymywania się i postoju”, pod 
nim tabliczka: „nie dotyczy chodnika”, jest gdzieś na wysokości 1,5 m, także 
wiele osób, żeby tam przejść na pewno głową uderzyło. Bardzo proszę 
o zajęcie w tej sprawie stanowiska.  

 
BMP/148/VI/15                  Gryfino, dnia 29.04.2015 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionej na sesji Rady Miejskiej w sprawie znaku drogowego 
na ul Iwaszkiewicza wyjaśniam, że dokonamy korekty jego usytuowania tak by nie 
powodował on zagrożenia dla pieszych.  
        Z up. Burmistrza 
                 Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
Radna Ewa De La Torre 
149/VI/15  - chciałabym uzyskać odpowiedź, czy w tym roku jeśli chodzi o zabezpieczenie 

przez gminę miejsc dla dzieci w do lat 3 w oddziałach żłobkowych 
w przedszkolach, mamy szansę spełnić oczekiwania mieszkańców co do 
liczby miejsc, które zaspokoiłyby potrzeby? Wiemy z ubiegłego roku, że 
brakowało ok. 70 miejsc. Czy jakikolwiek podmiot niepubliczny zgłosił się do 
władz gminy z propozycją zaspokojenia potrzeb mieszkańców w tej 
dziedzinie? Czy ktokolwiek jest zainteresowany utworzeniem żłobka 
niepublicznego w naszym mieście?  

 
BWS.RE.0003.10.2015      Gryfino, dnia 2.04.2015 r. 
W odpowiedzi na zgłoszoną interpelację uprzejmie informuję, że Gmina Gryfino dokłada 
wszelkich starań, aby zapewnić jak najwięcej miejsc w oddziałach żłobkowych dla dzieci do 
lat 3. jednak na dzień dzisiejszy nie wiemy jakie będą ostatecznie skutki reformy, która 
wprowadza obowiązek szkolny dla dzieci sześcioletnich, a także obowiązek wychowania 
przedszkolnego dla dzieci pięcioletnich. Gmina w pierwszej kolejności ma obowiązek 
zapewnić miejsca dla tych dzieci. Ponadto Gmina musi zapewnić miejsca dla wszystkich 
czterolatków, których rodzice zdecydują, by posłać dziecko do przedszkola od września 2015 
r. Jednocześnie informuję, że prowadzone są rozmowy z niepublicznym podmiotem, który 
mógłby prowadzić żłobek w naszym mieście. 
         Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński 
   
150/VI/15 – chciałabym prosić, nie wiem juz po raz który, o interwencję władz gminy u 

zarządcy nieruchomości, jaką jest dworzec PKP z prośbą o to, aby winda dla 



osób niepełnosprawnych i matek z wózkami była uruchomiona? Żeby nie była 
tylko atrapą, która jest wiecznie zamknięta, która z różnych powodów, nie 
wiem, czy działa, czy nie działa, czy po prostu ma tylko zdobić, bo tak było w 
projekcie, natomiast niewątpliwie nie pełni funkcji, do których została 
wybudowana.     

 
BWG.0003.03.2015.TD      Gryfino, dnia 20.04.2015 r. 
Odpowiadając na interpelację informuję, że zgodnie z informacją jaką uzyskaliśmy od służb 
technicznych właściciela budynku tj. PKP SA, winda w budynku dworca przy ul. 
Sprzymierzonych w Gryfinie, faktycznie była wyłączona z eksploatacji przez okres trzech dni 
w związku z awarią zasilania elektrycznego w obiekcie.  
Jednocześnie zarządca nieruchomości ze strony PKP SA ponownie zapewnił, że żadnych 
ograniczeń co do możliwości korzystania z dźwigu przez użytkowników dworca nie ma i nie 
będzie. 
         Z-ca Burmistrza 
           Tomasz Miler                                 
 
151/VI/15 – chciałabym i poprosić i podziękować, za to, że kiedy interpelowałam w sprawie 

zieleni parkowej przy dworcu, ona została w pewnej części uporządkowana 
przez zarządcę, czyli przez PKP i wiem, że pośrednikiem była gmina. Czy 
nasz park musi być tak ubogi, jeżeli chodzi o krzewy, o kwiaty, czy to 
rzeczywiście musi być tylko ciąg komunikacyjny między jedną a drugą ulicą, a 
nie miejsce spacerowe, w którym są jakiekolwiek rośliny ozdobne. 

 
BMK.0003.16.2015.ML      Gryfino, dnia 17.04.2015 r. 
W odpowiedzi na Pani interpelację informuję, iż Gmina planuje wykonanie nasadzeń 
krzewów niskopiennych w Parku Miejskim jesienią bieżącego roku. Niemniej powyższe 
działania będą zależne od posiadanych środków finansowych.  
         Z up. Burmistrza   
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
152/VI/15 – wracam do tematu, ja juz otrzymałam odpowiedź i uważam, że sprawa nie jest 

do końca załatwiona, a może być załatwiona, dotyczy to miejsc do parkowania 
przy sali gimnastycznej przy ul. Łużyckiej, jest to tzw. mała sala gimnastyczna. 
Otrzymałam odpowiedź, że nie ma takie możliwości, gdyż gmina oczekuje na 
remont drogi krajowej nr 31. Chciałabym zapytać, czy teren położony 
bezpośrednio przed tą salą, to jest ogrodzony teren, gdzie jest, owszem, 
parkan, ale za nim nic nie ma, czy nie mógłby być ten parkan zlikwidowany, 
czy tam nie można byłoby, jeśli to jest działka gminna, utworzyć co najmniej 
kilku miejsc parkingowych? To co się tam dzieje miedzy salą gimnastyczna, a 
drogą krajową nr 31 wtedy, kiedy odbywają się zajęcia sportowe, to jest 
„wolna amerykanka”. Bardzo proszę, aby być może z wizją lokalną, przyjrzeć 
się sprawie możliwości parkowania w rejonie tej sali.     

 
BMP/152/VI/15       Gryfino, dnia 29.04.2015 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionej na sesji Rady Miejskiej w sprawie wykonania miejsc 
parkingowych w rejonie sali gimnastycznej SP 1 wyjaśniam, że teren o który Pani pyta jest 
terenem gminnym. Utworzenie w tym miejscu parkingu jest możliwe technicznie, jednak 
wiąże się z koniecznością wydatkowania znacznych środków finansowych, co w bieżącym 
roku z uwagi na napięty budżet nie jest niestety możliwe. 
         Z up. Burmistrza   
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
 
 



Radny Bogdan Jacek Warda 
153/VI/15 – w związku z tym, że ja już od kilku lat zgłaszam sprawę modernizacji sieci 

ciepłowniczych zarówno w przedszkolach jak i szkołach, gdzie wydaje się 
ogromne pieniądze na centralne ogrzewanie, gdzie te pieniądze można by 
było spożytkować na coś innego, a przynajmniej nie obniżać dotacji dla 
jednostek gminnych, czy to szkół, czy to przedszkoli, gdzie jedyną 
możliwością obniżenia temperatury jest otwarcie okna. Na pewno tą sprawę 
zna Burmistrz Sawaryn i bardzo dokładnie zna Burmistrz Miler, bo na ten 
temat tez dyskutowaliśmy. Zwracam się do Burmistrza Nikitińskiego, który jest 
odpowiedzialny za oświatę, czy będzie coś robione, bo nie ma 
w zamierzeniach Burmistrza żadnych sygnałów, że takie prace będą 
poczynione, natomiast uważam, że to powinno być zrobione. Dzisiaj, kiedy 
mamy możliwości i zmiany węzłów i zmiany wszystkiego, co się tyczy 
centralnego ogrzewania, to takie działania powinny być zrobione. Proszę 
o odpowiedź, czy takie prace są przewidywane w szkolnictwie 
i w przedszkolach, we wszystkich jednostkach budżetowych?    

 
BMP/153/VI/15       Gryfino, dnia 29.04.2015 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionej na sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie 
modernizacji systemów centralnego ogrzewania w budynkach oświatowych wyjaśniam, że 
analizowane są różne działania mające przynieść oszczędności w wydatkowaniu środków na 
ogrzewanie tych obiektów, a pewne rozwiązania możliwe są do sukcesywnego 
wprowadzenia w kolejnych latach. W bieżącym roku budżetowym z uwagi na 
niewystarczające środki budżetowe realizacja tych zadań jest niemożliwa. 

 Z up. Burmistrza   
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
Radny Zdzisław Kmieciak 
154/VI/15 – mieszkańcy Czepina, Żabnicy i okolic zwrócili się do mnie z prośbą, aby 

postawić tablice informacyjne o nieśmieceniu przy rzecze Regalica, która jest 
na wysokości przedłużenia ul. 1 Maja do Regalicy i drugie miejsce, to jest przy 
Gryfskandzie. Tam przy tej rzece jest wysypisko śmieci. Najprawdopodobniej 
zanieczyszczają ten teren wędkarze. Myślę, że dobrym pomysłem jest 
postawienie pojemników, oprócz tych tablic. Należało by to oczyścić 
i sprzątnąć, bo tam przy tej rzece jest niesamowity brud.    

 
BMK.0003.14.2015.nsz      Gryfino, dnia 17.04.2015 r. 
Odpowiadając na Pana interpelację informuje, że zarządcą wskazanego przez Pana terenu 
jest Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie. 
W związku z powyższym wskazane przez Pana w interpelacji zalecenia zostaną przekazane 
RZGW w szczecinie wraz ze sporządzoną w terenie dokumentacją fotograficzną. 
Jednocześnie informuję, iż odcinek ul. Zielnej od skrzyżowania z ul. Długą do rzeki, będący 
nieruchomością gminną, wzdłuż którego również pozostawione sa odpady komunalne, 
zostanie niezwłocznie wskazany do oczyszczenia PUK Sp. z o.o. w Gryfinie. 
                  Z up. Burmistrza  

Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
155/VI/15 – interpeluję w sprawie oczyszczenia rowów melioracyjnych między Czepinem 

a Żabnicą, od przejazdu kolejowego w kierunku Żabnicy. Zwrócił się do mnie 
mieszkaniec Czepina, tj. ul. Kolejowa 3, byłem w tym miejscu, wygląda to 
bardzo groźnie, bo rowy są zarośnięte. Była przycinka drzew, konary i krzaki 
leżą w rowach. Woda jest na wysokości drogi. Nie ma opadów, ale jak 
spadnie deszcz, to może wypłynąć na drogę. Jest to poważny błąd, że nie są 
te rowy czyszczone. Stojąc przy tej posesji, woda gruntowa podeszła pod 
drogę, że kiedy przejeżdża samochód, to czuję, jakbym był na barce,  pływa 



to wszystko. Tam jest nieprawdopodobne zagrożenie, trzeba się naprawdę 
natychmiast tym zająć. Niech odpowiednie władze, bo to jest droga 
powiatowa, tym się zajmą. 

 
BMK.0003.18.2015       Gryfino, dnia 17.04.2015 r. 
Interpelację przekazano do Zarządu Powiatu w Gryfinie. 
 
156/VI/15 – przy wjeździe do posesji ul. Kolejowa 3 jest zapadnięta droga, jest dziura. 

Dostarczę pani Przewodniczącej zdjęcia tej drogi na płycie DVD.  
 
BMP/156, 175/VI/15       Gryfino, dnia 29.04.2015 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej: 
Ad. 156 - w sprawie zapadnięcia się odcinka drogi ul. Kolejowej wyjaśniam, że dokonamy 
naprawy tego odcinka w najbliższym czasie; 

Z up. Burmistrza  
Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 

 
157/VI/15 – proszę o oświetlenie drogi do Starych Brynek, część mieszkańców przemieszcza 

się piechotą, nie dość, że nie ma poboczy, ta droga jest w ogóle nie 
oświetlona.  

 
BMP/157/VI/15       Gryfino, dnia 29.04.2015 r. 
Interpelację przesłano do Starostwa Powiatowego w Gryfinie. 
 
ZD.7134.1.40.2015.MI               Gryfino, dnia 6 maja 2015 r. 
W odpowiedzi na interpelację w sprawie remontu drogi powiatowej relacji Gryfino- Żabnica 
informujemy, że niniejsze zadanie nie było planowane do realizacji w bieżącym roku, ani w 
najbliższym okresie inwestycyjnym. Priorytetowymi inwestycjami na najbliższe lata w gminie 
Gryfino, do których dokumentacyjnie przygotowany jest powiat, to przebudowa drogi 
powiatowej Nr 1356Z Gryfino-Linie oraz modernizacja ciągu ulic w Gryfinie, pełniących 
funkcję drogi krajowej tj. Pomorskiej – Kolejowej – 9 Maja oraz Armii Krajowej. Nadmieniamy 
przy tym, że ciąg drogi Gryfino-Żabnica objęty jest, tak jak inne drogi powiatowe bieżącym 
utrzymaniem i w tym zakresie realizowane będą wnioski mieszkańców. 
W zakresie oświetlenia drogi powiatowej Nr 1357Z Daleszewo – Chlebowo do m. Stare 
Brynki wyjaśniamy, iż kwestia oświetlenia dróg gminnych uregulowana jest w następujących 
aktach prawnych:  
- art. 18 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy prawo energetyczne, 
- art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym. 
Mając na uwadze powyższe budowa oświetlenia ulicznego należy do kompetencji 
samorządu gminnego. 
       Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami       
                Arkadiusz Durma 
 
Radny Leszek Jaremczuk   
158/VI/15 – w imieniu sołtysów i swoim zwracam się z prośbą o umożliwienie 

bezkolejkowego przyjmowania wpłat z tytułu podatków i opłat za śmieci 
w kasie Urzędu  poprzez wywieszenie odpowiednich informacji. 

 
SKF.0003.1.2015          Gryfino, dnia 17 kwietnia 2015 r. 
W odpowiedzi na Pana interpelację informuję, że kasa Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie 
czynna jest w poniedziałki od godz. 9.00 do 15.45, a od wtorku do piątku od godz. 9.00 do 
14.00. Natomiast kasjerka Urzędu w okresie zmożonych płatności rat podatków i opłat 
lokalnych, przyjmuje wpłaty sołtysów od godz. 7.30. 
                 Burmistrz Miasta i Gminy  
         Mieczysław Sawaryn 



Radny Marcin Pazik 
159/VI/15 – w imieniu mieszkańców ul. Asnyka chciałbym podziękować za szybką reakcję 

odnośnie zaprowadzenia porządku przy tej ulicy. Mieszkańcy są bardzo 
zadowoleni, może daleko jest do ideału, ale zaszła poprawa.  

 
160/VI/15 – grono mieszkańców zwróciło się do mnie w sprawie ścieżki rowerowej, na końcu 

z lewej strony jest plac, który można by wykorzystać, gdyż nie ma żadnych 
ławek na całej długości. Nie są to duże koszty, a na pewno ułatwi to spacery. 

 
BWS.RS.0003.2.2015      Gryfino, dnia 27.04.2015 r. 
W odpowiedzi na zgłoszoną interpelację uprzejmie informuję, że w bieżącym roku planowany 
jest zakup i montaż ławek w momencie pozyskania zewnętrznych środków finansowych, 
bądź ich przesunięcia w budżecie gminy Gryfino. 
         Z up. Burmistrza  

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński 
 
Radny Piotr Zwoliński    
161/VI/15 – zgłosili się do mnie mieszkańcy z prośbą o wykonanie w trybie pilnym ok. 60mb 

chodnika łączącego odcinek od ul. Krasińskiego, wzdłuż ul. Asnyka do ul. 
Kochanowskiego. To jest inwestycja poczyniona za rządów poprzedniego 
Burmistrza, na tym odcinku brakuje chodnika. Sprawę proszę potraktować 
jako pilną z uwagi na bezpieczeństwo mieszkańców.    

 
BMP/161, 162, 163/VI/15      Gryfino, dnia 29.04.2015 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej wyjaśniam: 
Ad. 161 – na odcinku, który porusza Pan w swojej interpelacji nie brakuje chodnika. Chodnik 
od ul. Kochanowskiego wykonany jest do przejścia dla pieszych na ul. Asnyka i 
kontynuowany jest po drugiej stronie tej ulicy do skrzyżowania z ul. Krasińskiego, gdzie 
wykonane jest kolejne przejście dla pieszych na chodnik prowadzący dalej ul. Krasińskiego 
w kierunku ul. Mickiewicza. 

Z up. Burmistrza  
Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 

 
162/VI/15 – ponawiam interpelację dotyczącą zamontowania tzw. wyniesionych przejść dla 

pieszych na ul. Jana Pawła II, zaczął się okres wiosenny, za chwilę będzie 
okres letni i juz otrzymuję sygnały, że zwolennicy szybkiej jazdy niedługo 
rozpoczną wyścigi. Panie Burmistrzu, nie czekajmy na tragiczne zdarzenia na 
tej ulicy.  

 
BMP/161, 162, 163/VI/15      Gryfino, dnia 29.04.2015 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej wyjaśniam: 
Ad. 162 – przychylam się do Pana interpelacji w sprawie konieczności wprowadzenia 
rozwiązań, które wymuszą wolniejszą jazdę kierowców ulicą Jana Pawła II. W najbliższych 
dniach przedstawię Panu propozycję rozwiązań wraz z ich wyceną które zamierzamy 
zrealizować.  

Z up. Burmistrza  
Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 

 
163/VI/15 – mieszkańcy apelują do Burmistrza o wybudowanie chodnika łączącego ul. 

Żeromskiego z ul. Armii Krajowej. Jest to przejście, które znajduje się 
pomiędzy Przedszkolem nr 5 a prywatnymi posesjami. W tej chwili służy to 
jako publiczna toaleta „pod chmurką”. Myślę, że przy współpracy ze 
Starostwem Powiatowym można wypracować korzystne dla mieszkańców 
rozwiązania. Proszę pochylić się nad tym zagadnieniem. 

 



BMP/161, 162, 163/VI/15      Gryfino, dnia 29.04.2015 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej wyjaśniam: 
Ad. 163 – w sprawie wykonania chodnika wzdłuż Przedszkola nr 5 wyjaśniam, że dzikie 
przejście jest zlokalizowane na działce gminnej. Daje to możliwość, realizacji chodnika, 
jednakże wymaga to opracowania stosownej dokumentacji. W roku bieżącym z uwagi na 
ograniczone możliwości finansowe nie zakładamy realizacji tego zadania. 

Z up. Burmistrza  
Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 

 
Radna Małgorzata Wisińska 
164/VI/15 – interpeluję w sprawie zgłoszonej na poprzedniej sesji interpelacji dotyczącej 

drogi powiatowej Gryfino- Linie, wydaje mi się, że pan Starosta tamtędy nie 
jeździ, więc nie widzi, jak wyglądają te pobocza, a praktycznie tamta droga 
zagraża bezpieczeństwu, raz przez dziury, a dwa, niestety niszczy samochód, 
bo jeżeli mijają się dwa samochody, to musimy zjechać w krzaki. Myślę, że to 
jest ostatnia pora, żeby uporządkować te pobocza, bo takie rzeczy wykonuje 
się przede wszystkim na wiosnę. Gryfino rozrasta się właśnie w tamtym 
kierunku, powstaje dużo nowych domów, ale nie ma tam żadnego 
oznakowania. Jest to teren zabudowany, a tablica „teren zabudowany” kończy 
się zaraz na Grajdołku za Gryfinem. Tam jest mnóstwo wjazdów i wyjazdów 
dla samochodów i jest to bardzo niebezpieczny odcinek.  

 
Radna Jolanta Witowska 
165/VI/15 – mieszkańcy wspólnoty mieszkaniowej z ul. Krzywoustego proszą o rozwiązanie 

problemu aut parkujących na chodniku tuz przed wejściem do budynku. Są to 
głównie właściciele samochodów przywożący dzieci do przedszkola w 
pewnych porach dnia, trzy razy dziennie. Jest tam taka kumulacja pojazdów, 
że trudno wejść do budynku. Ja przypomnę, posiadam, wiadomości, że w 
poprzedniej kadencji powstał projekt wykonania kilku miejsc parkingowych 
właśnie w tym rejonie. Proszę rozważyć taką możliwość, być może ona w 
jakimś stopniu ten problem rozwiąże.  

 
BSM.0003.165/V/15       Gryfino, dnia 03.04.2015 r. 
W odpowiedzi na Pani interpelację uprzejmie informuję, że problem został przekazany  
Straży Miejskiej celem dokonywania częstszej kontroli zgodnie z przepisami prawa o ruchu 
drogowym.   
         Burmistrz Miasta I Gminy 
            Mieczysław Sawaryn 
 
BMP/165/VI/15       Gryfino, dnia 29.04.2015 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionej na sesji Rady Miejskiej w sprawie wykonania 
dodatkowych miejsc postojowych w rejonie ul. Krzywoustego potwierdzam, że w ubiegłych 
latach została wykonana stosowna dokumentacja, jednak z uwagi na ograniczone środki 
finansowe przeznaczone na remonty i bieżące utrzymanie dróg realizacja tego zadania w 
tym roku będzie bardzo trudna. 

Z up. Burmistrza  
  Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 

 
Przewodnicząca Elżbieta Kasprzyk 
166/VI/15 – chciałabym ponowić interpelację, na którą dostała odpowiedź, a dotyczyła ona 

przeglądu dróg dojazdowych do pól na terenie gminy Gryfino. Otrzymałam 
informację, że środki budżetowe pozwalają na utrzymanie zieleni niskiej i 
wysokiej tylko na terenie miasta i wsi, na pozostałe, czyli te moje 
wnioskowane drogi dojazdowe brakuje środków. Moja interpelacja zmierzała 
do tego, aby w pierwszej kolejności dokonać przeglądu tych dróg,  czyli to nie 



są jeszcze działania, które generują koszty. Wydaje mi się, że powinniśmy 
oszacować, jakie są potrzeby, aby dobrze zaplanować w budżecie pieniądze 
na kolejne lata. To jest sprawa, w której ja interpeluję kolejny rok, niezwykle 
ważna, bo rolnictwo to bardzo ważny dział w naszej gospodarce, rolnicy to 
przedsiębiorcy, to ludzie tworzący miejsca pracy dla członków swoich rodzin, 
ale również poza tym, w końcu płatnicy i rolnicy musza mieć możliwość 
dojazdu do swoich miejsc pracy. Proszę o objechanie naszych dróg, 
zgłoszeniu problemu do zarządu dróg powiatowych, bo wiele dróg, to są drogi 
tej kategorii, a następnie dopiero możemy zacząć rozmawiać o kosztach, jakie 
generowało by to zadanie. Myślę, że w wielu przypadkach byłyby to koszty 
niewielkie, bądź w ogóle by ich nie było, dlatego, że mam głosy od rolników, 
że sami bardzo chętnie wykonają ta pracę, ale chcą to zrobić zgodnie z literą 
prawa czyli mając na to zgodę zarządcy i stosowne pozwolenia.  

 
BMK.0003.15.2015.ML      Gryfino, dnia 17.04.2015 r. 
W odpowiedzi na Pani interpelację dotyczącą dokonania przeglądu dróg dojazdowych do pól 
na terenie gminy Gryfino, w zakresie dotyczącym podcięcia drzew i krzewów informuję, iż 
możliwym jest usunięcie podrostu drzew bądź podcięcie krzewów wchodzących w pas drogi 
gminnej, na pisemny wniosek osoby zainteresowanej, w tym przypadku rolnika, który wskaże 
utrudnienia w dojeździe do działki rolnej, której jest właścicielem.  
         Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler    
 
BMK.0003.17.2015                   Gryfino, dnia 17.04.2015 r. 
Interpelację przekazano do Zarządu Powiatu w Gryfinie. 
 
Radny Rafał Guga   
167/VI/15 – zwrócili się do mnie mieszkańcy ul. Flisaczej, ale tej części ul. Flisaczej, która 

nie stanowi drogi krajowej, tylko prowadzi w kierunku oczyszczalni ścieków, 
tam w tej chwili trwa intensywna rozbudowa, budują się nowe domy, tych 
domów powstało już przynajmniej kilka, teren jest bardzo zaniedbany i 
mieszkańcy proszą o to, żeby zamontować oświetlenie na tych ulicach, gdyż 
jest tam bardzo ciemno. Po zmroku nie da się tam poruszać, ponieważ drogi 
są w fatalnym stanie.  

 
BMP/167, 168, 169/VI/15      Gryfino, dnia 29.04.2015 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej wyjaśniam: 
Ad. 167 – wykonanie oświetlenia opisywanej przez Pana ulicy wymaga opracowania 
dokumentacji technicznej i uzyskania pozwolenia na budowę. W tegorocznym budżecie brak 
jest środków z przeznaczeniem na budowę nowych punktów oświetleniowych. 
Przeanalizujemy możliwości finansowe uwzględnienia tego zadania w konstrukcji 
przyszłorocznego budżetu. 
         Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler    
  
168/VI/15 – chciałbym wzmóc głos pana radnego Kawki i pana radnego Zwolińskiego 

a propos ul. Jana Pawła. Zgłosili się także do mnie mieszkańcy, tak naprawdę 
wyścigi juz się zaczęły, w tej chwili jeden pas jest zajęty przez zaparkowane 
samochody, na drugim kierowcy urządzają sobie wyścigi, co stanowi bardzo 
duże zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi poruszających się tam, 
a przypomnę, że wielu mieszkańców Gryfina porusza się tam w celach 
rekreacyjnych. Proszę o to, żeby zainterweniować, by poprawić tam stan 
bezpieczeństwa.  

 
 



BSM.0003.167/VI/15       Gryfino, dnia 03.04.2015 r. 
W odpowiedzi na interpelację informuje, że dnia 03.04.2015 r. zostało wystosowane pismo 
do Komendy Powiatowej Policji z prośbą o dokonywanie kontroli pomiaru prędkości na ul. 
Jana Pawła II. 
                Burmistrz Miasta i Gminy 
                    Mieczysław Sawaryn 
 
BMP/167, 168, 169/VI/15      Gryfino, dnia 29.04.2015 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej wyjaśniam: 
Ad. 168 – w pierwszej kolejności Straż Miejska zostanie uczulona, by reagować na 
zachowania kierowców niezgodne z przepisami ustawy kodeks drogowy. Powinno to w 
znaczący sposób poprawić bezpieczeństwo na ul. Jana Pawła II bez konieczności 
całkowitego zakazywania parkowania na ulicy. Kwestia rozwiązania docelowo problemu 
polega na utworzeniu miejsc postojowych, co nie będzie możliwe bez przebudowy ulicy. W 
chwili obecnej takie działania nie są planowane. 
         Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler    
 
169/VI/15 – ostatnio spotkaliśmy się na zebraniu wiejskim w Żabnicy i pan Burmistrz 

zakomunikował mieszkańcom, że rozpoczęły się prace związane z budową 
tzw. drogi technicznej, prowadzącej bezpośrednio do Gryfskandu, 
z ominięciem dróg przez Żabnicę. Chciałbym dowiedzieć się konkretnie, na 
czym polegają te rozwiązania, jak zaawansowane są rozmowy, kiedy można 
się spodziewać konkretnych działań i kiedy można się spodziewać realizacji w 
celu rozwiązania tego palącego problemu.    

 
BMP/167, 168, 169/VI/15      Gryfino, dnia 29.04.2015 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej wyjaśniam: 
Ad. 169 – W sprawie budowy drogi technicznej z Gryfskandu omijającej Żabnicę wyjaśniam, 
że doszło do porozumienia się trzech stron: Gminy Gryfino, Powiatu Gryfińskiego oraz firmy 
Gryfskand w celu wykonania opracowania zakładającego alternatywne rozwiązania 
przebiegu drogi technicznej. Po wykonaniu tego opracowania strony wybiorą 
najkorzystniejszy wariant i po uzgodnieniu zasad jego finansowania przystąpią do realizacji. 

Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler    
 
170/VI/15 – droga łącząca Gryfino z Żabnicą, rozpoczynająca się gdzieś w okolicy 

oczyszczalni ścieków, czas pokazał, że jest to jedyna alternatywa dla 
zablokowania ruchu na ul. Pomorskiej. Niestety, tragiczne wydarzenia to 
pokazały. Przejazd tą drogą w okresie natężonego ruchu jest de facto 
niemożliwy, ta droga jest za wąska, ma bardzo ostre zakręty, jest dziurawa, 
ma pousuane pobocza i w momencie, kiedy by doszło do jakiegokolwiek 
zablokowania ulicy Pomorskiej, to będzie cud, gdy nie dojdzie do kolizji czy 
wypadku. Prosiłbym zwrócić się do powiatu, ponieważ to jest droga 
powiatowa o wspólne rozwiązanie tej sprawy, nią poruszają się przede 
wszystkim mieszkańcy naszej gminy.  

 
BMP/170/VI/15       Gryfino, dnia 29.04.2015 r. 
Interpelację przekazano do Starostwa Powiatowego. 
 
ZD.7134.1.40.2015.MI               Gryfino, dnia 6 maja 2015 r. 
W odpowiedzi na interpelację w sprawie remontu drogi powiatowej relacji Gryfino- Żabnica 
informujemy, że niniejsze zadanie nie było planowane do realizacji w bieżącym roku, ani w 
najbliższym okresie inwestycyjnym. Priorytetowymi inwestycjami na najbliższe lata w gminie 
Gryfino, do których dokumentacyjnie przygotowany jest powiat, to przebudowa drogi 



powiatowej Nr 1356Z Gryfino-Linie oraz modernizacja ciągu ulic w Gryfinie, pełniących 
funkcję drogi krajowej tj. Pomorskiej – Kolejowej – 9 Maja oraz Armii Krajowej. Nadmieniamy 
przy tym, że ciąg drogi Gryfino-Żabnica objęty jest, tak jak inne drogi powiatowe bieżącym 
utrzymaniem i w tym zakresie realizowane będą wnioski mieszkańców. 
W zakresie oświetlenia drogi powiatowej Nr 1357Z Daleszewo – Chlebowo do m. Stare 
Brynki wyjaśniamy, iż kwestia oświetlenia dróg gminnych uregulowana jest w następujących 
aktach prawnych:  
- art. 18 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy prawo energetyczne, 
- art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym. 
Mając na uwadze powyższe budowa oświetlenia ulicznego należy do kompetencji 
samorządu gminnego. 
       Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami       
                Arkadiusz Durma 
 
171/VI/15 – stan bezpieczeństwa dróg w rejonie ulic Mazowieckiej, Śląskiej, Opolskiej, 

Kołłątaja jest zastraszający. W poprzednich latach zdarzały się włamania do 
samochodów, kradzieże, a ostatnio doszło prawdopodobnie do podpalenia 
samochodu, chociaż tak naprawdę wyjaśni to dopiero śledztwo. Jest to na 
uboczu naszego miasta, prosiłbym o to, aby pomyśleć o tym, jak można tam 
poprawić standardy bezpieczeństwa, z tymże chciałbym zaznaczyć, że 
wysyłanie tam większej ilości patroli straży miejskiej czy policji nie będzie 
wystarczającym działaniem. Kiedyś mieszkańcy dyskutowali o możliwości 
jakiegoś monitoringu, natomiast ja nie będę wkraczał w kompetencje, proszę 
o podjęcie działań w celu poprawy stanu bezpieczeństwa w tym rejonie.  

 
172/VI/15 – panie Burmistrzu, chciałbym wzmóc głos radnego Skoneckiego, który 

powiedział, że na Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego 
mieliśmy spotkanie z przedstawicielami środowisk osób niepełnosprawnych. 
Spotkanie było bardzo owocne i ciekawe, problemy są bardzo duże, mamy 
debatę w planie pracy Rady Miejskiej w sprawie osób niepełnosprawnych, ale 
mam też pytanie, czy Burmistrz spotkał się z przedstawicielami środowisk 
osób niepełnosprawnych, a jeżeli nie, to czy ma pan takie spotkanie odbyć 
właśnie w tym celu, żeby te wnioski, które my sobie zapisaliśmy, zacząć 
powoli realizować.  

 
BWS.RS.0003.3.2015      Gryfino, dnia 27.04.2015 
W odpowiedzi na zgłoszoną interpelację uprzejmie informuję, że dnia 5 maja br. planowana 
jest debata poświęcona sprawom osób niepełnosprawnych na terenie Gminy Gryfino. 
Ponadto w ramach bieżącej działalności referatu Spraw Społecznych utrzymywany jest stały 
kontakt z przedstawicielami osób niepełnosprawnych.  

Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński 
 
173/VI/15 – w przedwczorajszym wydaniu Gazety Gryfińskiej ukazał się artykuł o takim 

tytule: „Kolejny dziennikarz w administracji”. Opisuje on przypadek pani 
redaktor jednej z gazet, byłej redaktor, która zatrudniona została w GDK. Czy 
był przeprowadzony konkurs, na czym ma polegać ta współpraca i jaki to 
będzie koszt dla GDK w skali roku? Jaki będzie zakres obowiązków? 

 Pan jest bezpośrednim przełożonym pani Dyrektor, dlatego kieruję to do pana, 
nie śmiałbym zwracać się do pani Dyrektor, żeby pan się nie poczuł urażony. 
A w związku z tym, że dostałem odpowiedź na interpelację, że praca pana 
Korżaka na stanowisku z-cy dyrektora ma kosztować gminę 85.000 zł, trochę 
przerażają mnie wydatki, które są luźno rzucone.  

 
 



GDK/D/024/2015       Gryfino, dnia 15.04.2015 r. 
W odpowiedzi na ww interpelację uprzejmie informuje, że Pani Maria Kruszyńska została 
zatrudniona w GDK od 16 marca 2015 r. na umowę zlecenia. Pracuje w charakterze 
pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie strony internetowej jednostki, promowanie 
działalności, robienie fotoreportaży oraz uczestniczenie i pomoc w imprezach 
organizowanych przez nasza placówkę.  
Zatrudnienie to zostało przeprowadzone w związku ze zmianami organizacyjnymi w GDK, 
jakie mają nastąpić w najbliższym czasie tj. przejście CIT w struktury OSiR. Ww. CIT 
prowadził m.in. taką działalność na rzecz GDK. Na stanowiska instruktorów w instytucjach 
kultury nie obowiązują konkursy. Konkursem, zgodnie z ustawą o Prowadzeniu i 
organizowaniu działalności kulturalnej może, ale nie musi być objęte jedynie stanowisko 
dyrektora. Pani Maria Kruszyńska była juz kiedyś zatrudniona w GDK na umowę zlecenia. W 
związku z tym postanowiłem zatrudnić osobę sprawdzoną jeśli chodzi o umiejętności 
związane z działalnością fotoreporterską.  
Zarobki roczne Pani Marii będą zdecydowanie niższe od pracowników zatrudnionych 
obecnie w CIT.  
Jednocześnie przypominam, że instytucje kultury posiadają osobowość prawną a dyrektorzy 
odpowiadają osobiście za politykę kadrową jednostki. W związku z tym bardzo proszę 
o kierowanie jakichkolwiek pytań oraz interpelacji bezpośrednio do dyrektorów.  
          Dyrektor GDK 
         Maria Zalewska       
 
Radna Małgorzata Rubczak 
174/VI/15 – interpelacja sołectwa Krzypnica w sprawie poprawy bezpieczeństwa ruchu 

drogowego, w miejscowości Krzypnica znajduje się cmentarz wiejski, 
położony na końcu wioski, brakuje chodnika pomiędzy sklepem a tym 
cmentarzem, na ok. 30 m, piesi poruszają się po prawej stronie nieoświetlonej 
drogi. Proszę, aby położyć ten kawałek chodnika.  

 
BMP/ 174/VI/15       Gryfino, dnia 29.04.2015 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionej na sesji Rady Miejskiej w sprawie wykonania 
chodnika w m. Krzypnica w okolicach cmentarza informuję, że dokonamy wyceny i w miarę 
możliwości finansowych wykonamy ten odcinek chodnika. 

Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler    
 
Radny Zdzisław Kmieciak 
175/VI/15 – w grudniu zgłaszałem interpelację, na którą nie dostałem odpowiedzi, dotycząca 

zasuw w chodniku. Wiem, że tym się miał zając i PUK i GDDKiA i jest cisza, 
nie dostałem żadnej odpowiedzi. Rozmawiałem z przedstawicielem GDDKiA, 
który powiedział, że oni nie widzą u siebie winy i uważa, że to PUK powinien 
załatwić, ale nie mam tej odpowiedzi na piśmie. Bardzo proszę o załatwienie 
tej sprawy.                

 
BMP/156, 175/VI/15       Gryfino, dnia 29.04.2015 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej: 
Ad. 175 – oczekujemy na zajęcie stanowiska przez GDDKiA, do dziś nie otrzymaliśmy w tej 
sprawie odpowiedzi. Ponowimy wystąpienie w celu uzyskania jednoznacznego stanowiska 
GDDKiA. 

Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler    
 
 
 
        



 
 
 
   
  
 
               


