
Interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na IV sesji Rady Miejskiej  w  Gryfinie 
w dniu 27 stycznia 2011 r. 

 
           Interpelacje i zapytania zgłosili : 
 
            Radny Jacek Kawka   

7/IV/11 –  zgłosił się do mnie mieszkaniec Gryfina, który prowadzi budowę w okręgu 5 na 
działce nr 126. Na początku stycznia w wyniku roztopów została zalana ta 
działka, a także wykonana przez tego właściciela droga dojazdowa do 
budowanej posesji. Z tego co mi przekazał mieszkaniec, prawdopodobnie 
przyczyniło się do tego też działanie spółki PUK. Chciałbym prosić  
o wyjaśnienie pisemne tej sprawy i propozycję rozwiązania problemu na 
przyszłość. 

 
BMP-PI.7/IV/1/11       Gryfino, dnia 25.02.2011 r. 

Działki budowlane powstałe z podziału m.in. działki nr 126 położonej w obrębie 5 m. 
Gryfino znajdują się na terenie podmokłym, a przy wysokim stanie wód w rzece Odrze jak 
również i wód gruntowych zalanie tych terenów w okresie roztopów jest bardzo 
prawdopodobne. Droga stanowiąca własność Gminy Gryfino, w której w roku 2010 była 
układana sieć wodociągowa, została przez PUK po tych robotach przywrócona do stanu 
pierwotnego wraz z częściowym utwardzeniem. W dniu  9.02.2011 r. dokonano przeglądu 
przedmiotowej drogi i nie stwierdzono zatopienia, podtopienia bądź uniemożliwienia 
przejazdu, widoczne były nieliczne zapadnięcia i nierówności, wynikające bardziej z 
prowadzonych w okolicach prac budowy domów, a tym samym transportu ciężkiego 
dowożącego materiały budowlane. Gmina dokona w miesiącu marzec-kwiecień ponownego 
przeglądu tej drogi i w przypadku jej nierówności dokona jej wyrównania i częściowego 
utwardzenia. 

Zastępca Burmistrza  
Maciej Szabałkin 

 
Radny Paweł Nikitiński 
8/IV/11 - Panie Burmistrzu, schody na Górny Taras zdaniem wielu mieszkańców 

wymagają gruntownego remontu. Proszę, aby zobowiązał Pan swoje służby 
do odpowiedniego przeglądu i podjęcia remontu. 

 
BMP-PI.8,9/IV/2/11       Gryfino, dnia 25.02.2011 r. 

Sprawa remontu schodów pomiędzy drogami powiatowymi tj. ul. 9 Maja, a Kolejową 
w Gryfinie. wielokrotnie poruszana była u zarządcy dróg powiatowych, jednakże z uwagi na 
podział pasa drogowego ul. Kolejowej realizowany przez Starostwo Powiatowe, zarządca 
drogi nie udzielił jednoznacznego stanowiska o możliwości naprawy i remontu 
przedmiotowych schodów. Biorąc pod uwagę będące na ukończeniu podziały 
przedmiotowych gruntów i fakt, że część pasa drogowego na którym zlokalizowane sa 
schody została wydzielona i stanowić będzie własność Gminy Gryfino, informujemy, że w 
najbliższym czasie zlecimy dokumentację projektową przebudowy i remontu 
przedmiotowego ciągu pieszego. 
 

Zastępca Burmistrza  
Maciej Szabałkin 

 
9/IV/11 - interpelacja dotyczy chodnika gminnego przy wspólnocie przy ul. Krasińskiego 

89-95. Wymaga on naprawy. Proszę o zdiagnozowanie problematyki  
i podjęcie działań naprawczych. 

 
BMP-PI.8,9/IV/2/11       Gryfino, dnia 25.02.2011 r. 



Na bieżąco dokonujemy napraw i remontów uszkodzonych ciągów pieszych w 
pasach dróg gminnych. Dokonaliśmy przeglądu chodnika wraz ze schodami przy budynku 
mieszkalnym ul. Krasińskiego 89-95 od strony ul. 11 Listopada i zleciliśmy dokonanie 
remontu, co rozpocznie się w najbliższym okresie przy sprzyjających warunkach 
pogodowych. 
 

Zastępca Burmistrza  
Maciej Szabałkin 

 
10/IV/11 -  interpelacja dotyczy nakładanych przez Straż Miejską mandatów karnych za 

nieodśnieżanie chodników przed własną posesją przez naszych mieszkańców. 
Jest to, co do zasady, zgodne z prawem, natomiast to twarde prawo musi być 
egzekwowane wobec wszystkich. Chciałbym zapytać w jaki sposób zamierza 
Pan na przyszłość równać szanse pojedynczej osoby fizycznej z osobami 
prawnymi, które wielokrotnie nie wywiązują się ze swoich obowiązków w tym 
zakresie? 

 
BSM.0003.10.IV.2011      Gryfino, dnia 9.02.2011 r. 

W związku z bardzo obfitymi i ciągłymi opadami śniegu oraz innymi trudnymi 
warunkami atmosferycznymi jakim był mróz, funkcjonariusze Straży Miejskiej w Gryfinie 
podczas kontroli odśnieżania ulic, placów i chodników nie stosowali mandatów karnych, a 
jedynie pouczenia i informowali o skutkach braku reakcji osób odpowiedzialnych za 
odśnieżanie. 

BURMISTRZ 
Miasta i Gminy 
Henryk Piłat 

 
11/IV/11 -  interpelacja dotyczy Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 1 Maja 19 – 22  

w aspekcie zakładanych w niej podzielników ciepła. Mimo podjętej uchwały 
przez właścicieli w tej wspólnocie i głosowaniu za tą uchwałą przez 
przedstawiciela Gminy, doszło do zahamowania procesu montowania 
podzielników. Proszę o przedstawienie powodów, przyczyn, dla których 
problemy z podzielnikami w tej wspólnocie panują i są uciążliwe. 

 
BMK.0003.02.2011.JM                                                                      Gryfino, dnia 22.02.2011r. 
             Odpowiadając na Pańską interpelację w sprawie Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 1 
Maja 19-22 w Gryfinie pragnę poinformować, iż temat montażu podzielników w lokalach 
mieszkalnych podjęty był na rocznym zebraniu właścicielskim w 2010r., a wobec braku 
wymaganej większości udziałów uchwała wspólnoty podjęta została w drodze 
indywidualnego zbierania głosów. W związku z tym, iż w trakcie realizacji uchwały przez 
zarząd wspólnoty wpłynął wniosek mieszkańców budynku poparty wieloma podpisami 
zarówno właścicieli, jak i najemców Gmina przekazała go mailem do administratora. 
Zgodnie z zawiadomieniem przesłanym Gminie w dniu 25.02.2011r. zwołane zostało 
zebranie wspólnoty na którym, jak zakładamy, również omawiana będzie kwestia 
podzielników ciepła.  
 

                                                                                                                                   BURMISTRZ 
                                                                                                                                   Miasta i Gminy 
                                                                                                                                   Henryk Piłat 

 
12/IV/11 - moja interpelacja pochodzi od mieszkańców, a dotyczy nawierzchni, którą 

wyłożone są alejki spacerowe w Parku Miejskim. Chciałbym, żeby Pan 
odpowiedział mi na pytanie, czy w najbliższej przyszłości zamierzamy, jako 
Gmina Gryfino wymienić obecną nawierzchnię, na taką, która wraz z wodą nie 
będzie spływała i wraz z wiatrem nie będzie odfruwała. 



 
13/IV/11 - kolejna interpelacja dotyczy zamontowanych w mieście przed dwoma, trzema 

laty pojemników na odchody zwierzęce. Chciałbym zapytać, co się z tymi 
pojemnikami stało? Czy możliwe jest ponowne ich zamontowanie, tak aby 
istniała przynajmniej szansa korzystania z nich dla tej części społeczeństwa, 
która potrafi zachowywać się racjonalnie wraz ze swoimi czworonogami, bo 
dzisiaj realnie takiej szansy nie ma. 

 
BMK.0003.01.2011.JM                                                                     Gryfino, dnia 22.02.2011r. 
             Odpowiadają na Pańską interpelację w sprawie pojemników na psie odchody pragnę 
poinformować, iż Gmina Gryfino w roku 2005 zakupiła 45 szt. pojemników na psie odchody 
za kwotę ponad 11 tys. zł. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. ustawiło 
pojemniki w miejscach użyteczności publicznej oraz zieleńcach. Oprócz tego Gmina zakupiła 
zakup zestawów higienicznych, które rozdysponowane były na okoliczne kioski tzw. RUCH-
u. Niestety wraz z upływem lat wskutek wandalizmu młodzieży pojemniki zostały zniszczone 
a Gmina zleciła uprzątnięcie pozostałości z terenu miasta. 
W związku z tym podjęto decyzję, iż zbieranie odchodów psich przez mieszkańców dalej 
odbywać się będzie w oparciu o ogólne betonowe kosze miejskie. W związku z czym 
zwiększono obsadę koszy betonowych na terenie miasta. 
Dodatkowo PUK Sp. z o.o. zakupił tzw. zakupił tzw. odkurzacz do psich odchodów, który 
wykorzystywany jest do realizacji usług oczyszczania. Gmina wzorem ubiegłego roku planuje 
w sezonie wczesnowiosennym zlecić PUK Sp. z o.o. oczyszczanie z psich odchodów 
terenów gminnych zwłaszcza zieleńców z wykorzystaniem odkurzacza. Również istnieje taka 
możliwość skorzystania z tej usługi przez innych właścicieli lub zarządców nieruchomości. 
 

                                                                                                                                   BURMISTRZ 
                                                                                                                                   Miasta i Gminy 
                                                                                                                                   Henryk Piłat 

 
14/IV/11 -  interpelacja dotyczy przeprowadzanej inwentaryzacji we Wspólnocie przy ul.  

1 Maja 19 – 22 i braku komunikacji pomiędzy władzami Wspólnoty, a Gminą  
Gryfino w procesie inwentaryzacyjnym ustalania składników majątku. 

 
15/IV/11 -  chciałbym zapytać, czy z Pańskich zapowiedzi z poprzedniej kadencji coś 

jeszcze zostało i czy możemy liczyć na to, że w Gryfinie faktycznie dojdzie do 
uwolnienia rynku zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi? 

 
BMK.0003.03.2011.JM                                                                      Gryfino, dnia 22.02.2011r. 
             Odpowiadając na Pańską interpelację w sprawie zarządzania wspólnotami 
mieszkaniowymi przez GTBS Sp. z o.o. pragnę poinformować, iż pracownicy urzędu 
posiadający moje pełnomocnictwo do reprezentowania Gminy Gryfino w zebraniach 
wspólnot mieszkaniowych uzyskali dyspozycje do informowania właścicieli lokali we 
wspólnotach o możliwościach prawnych regulacji sposobu zarządzania nieruchomością 
wspólną. Praktyka ta jest stosowana od 2005 r. a wspólnoty mieszkaniowe decydujące się 
na zmianę formy zarządzania nieruchomością wspólną i powołanie swojego zarządu, 
ewentualnie również powierzenie zarządzania wspólnotą innym podmiotom, mają pełne 
poparcie Gminy. 
 

                                                                                                                                   BURMISTRZ 
                                                                                                                                   Miasta i Gminy 

                                                                                                             Henryk Piłat 
 
Radny Zenon Trzepacz 
16/IV/11 –  chciałbym zapytać Pana Burmistrza, czy zgodnie z ustawą o poczcie polskiej, 

kiedykolwiek Burmistrz wydawał zgodę na postawienie skrzynek na 



korespondencję na terenach gęsto zaludnionych? Moja interpelacja jest 
związana z tym, że na terenach wiejskich te skrzynki stoją i są w 
katastrofalnym stanie, są nieczyszczone, zdewastowane, czas też zrobił 
swoje. Mieszkańcy twierdzą, że taka zgoda jest potrzebna ze strony Pana 
Burmistrza. Czy taka zgoda była kiedykolwiek przez nasz Urząd wydana? 

 
BWG.0003.1.2011.TD                                                                       Gryfino, dnia 17.02.2011r. 
         W odpowiedzi na ww. interpelację informuję, że Gmina Gryfino nie udostępniła Poczcie 
Polskiej żadnych gruntów pod posadowienie skrzynek pocztowych. 
         Jedynie w dniu 15.12.2009 r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek Poczty Polskiej Centrum 
Poczty Oddziału Rejonowego w Szczecinie, dotyczący wyznaczenia miejsca na 
zamontowanie skrzynek pocztowych w obrębie działki nr 62 w miejscowości Chlebowo oraz 
509/3 w Starych Brynkach. 
W odpowiedzi na ww. wniosek wystosowano pismo wyjaśniające możliwości realizacji 
zamierzeń poczty ze wskazaniem koniecznych do podjęcia działań, niestety żadne dalsze 
wnioski dot. lokalizacji ww skrzynek do tut. Urzędu nie wpłynęły. 
                          

                                                                                                                                   BURMISTRZ 
                                                                                                                                   Miasta i Gminy 
                                                                                                                                   Henryk Piłat 

 
17/IV/11 - w związku z coraz częściej zdarzającymi się zagrożeniami powodziowymi na 

naszym terenie chciałbym poprosić pana Burmistrza, żeby podjął działania  
w celu zorganizowania spotkania z fachowcami z tej dziedziny, ponieważ 
przyczyn, które powodują zagrożenie na naszym terenie jest bardzo wiele. 
Jest to sprawa bardzo złożona, więc uważam, że wybudowanie samego wału 
na wysokości Gryfina absolutnie nie rozwiązuje problemu. Ta woda gdzieś 
musi spłynąć. Woda płynie w dół, więc popłynie w stronę Daleszewa, 
Radziszewa i tam będzie stwarzać zagrożenie. Panie Burmistrzu, to jest 
bardzo ważny problem dla naszej gminy. 

 
BZK.5514.1.2011                                                                                 Gryfino, 09.02.2011 r. 
           W odpowiedzi na interpelację w sprawie zagrożenia powodziowego, informuję, że w II 
kwartale 2011 r. planowane jest posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 
w Gryfinie. Na posiedzeniu zostaną omówione działania przeciwpowodziowe z okresu 
zimowego 2010/2011 oraz przedsięwzięcia zmierzającego do poprawy bezpieczeństwa 
przeciwpowodziowego terenów nadodrzańskich Gminy Gryfino. Na posiedzenie zostaną 
zaproszeni m. in. przedstawiciele Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń 
Wodnych oraz Rejonowego Zarządu Gospodarki Wodnej. 

                                                                                                                                                                                                  
BURMISTRZ 

                                                                                                                                   Miasta i Gminy 
                                                                                                                                   Henryk Piłat 

 
Radny Eugeniusz Kuduk 
18/IV/11 -   na Górnym Tarasie przy sklepie „Bartek” stoi słup ogłoszeniowy. Ktoś go 

próbował wyrwać i stoi mocno przechylony. W pobliżu jest przedszkole, 
prosiłbym, aby służby to sprawdziły. 

 
BMK.0003.04.2011.JM                                                                      Gryfino, dnia 22.02.2011r. 
             Odpowiadając na Pańską interpelację w sprawie słupa ogłoszeniowego przy ul. 
Rejmonta w Gryfinie pragnę poinformować, iż w wyniku wandalizmu został on przesunięty i 
przechylony. Obciążenie umieszczone wewnątrz słupa nie pozwala na jego przewrócenie na 
chodnik. Nie mniej zleciłem PUK Sp. z o.o. w Gryfinie ponowne zamocowanie go i 
solidniejsze zabezpieczenie na przyszłość przed altami wandalizmu. 



 
                                                                                                                                  BURMISTRZ 
                                                                                                                                  Miasta i Gminy 
                                                                                                                                  Henryk Piłat 

 
Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn 
19/IV/11 - Panie Burmistrzu, stopniały śniegi, ujawniło się wiele dziur w drogach na 

terenie Gminy Gryfino. Chciałbym zapytać o sposoby rozwiązywania tego 
problemu. Panie Burmistrzu, w mojej ocenie nie może być tak, że po 
ujawnieniu wyrwy w drodze, funkcjonuje ona jeszcze przez długi czas. 
Dotyczy to zarówno dróg gminnych, powiatowych, jak i wojewódzkich  
i krajowych. Proszę o podanie sposobu na rozwiązanie tego problemu. 

 
BMP-PI.19/IV/3/11       Gryfino, dnia 25.02.2011 r. 

Informuję, że dokonaliśmy przeglądu dróg gminnych i zleciliśmy remonty cząstkowe, 
co realizowane jest przy sprzyjających warunkach pogodowych. jednocześnie nadmieniam, 
że współpracujemy ze wszystkimi zarządcami dróg publicznych na terenie miasta i gminy 
Gryfino, powiadamiając ich telefonicznie o stanie nawierzchni poszczególnych odcinków 
dróg powiatowych, krajowych, wojewódzkich wraz z jednoczesnym wezwaniem do naprawy. 

 
Z-ca Burmistrza 
Maciej Szabałkin 

 
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński 
20/IV/11 - moja interpelacja dotyczy sołectwa Steklinko. W ubiegłym roku Gmina 

wystąpiła o dofinansowanie do budowy drogi. Wniosek nie uzyskał akceptacji, 
znalazł się bodajże na 10. miejscu. Jest prośba Pani sołtys i mieszkańców tej 
miejscowości, aby działania ponowić i żeby w tym roku ponownie wystąpić  
o dofinansowanie. Stan prawny te drogi jest uporządkowany. Jest 
przygotowany projekt na budowę, dlatego mieszkańcy apelują o to. 
Niezależnie od tego, jest tez prośba, aby tą drogę po zimie naprawić, bo jest  
w fatalnym stanie. 

 
BMP-PI.20/IV/4/11       Gryfino, dnia 25.02.2011 r. 

Gmina Gryfino zamierza ubiegać się w roku bieżącym o dofinansowanie przebudowy 
drogi gminnej do m. Steklinko. W momencie ukazania się informacji o terminie składania 
wniosków w ramach programu umożliwiającego otrzymanie dofinansowania na przebudowę 
dróg, Gmina Gryfino przygotuje wniosek o dofinansowanie tego zadania ze środków 
pozabudżetowych. Jednocześnie informuję, że w okresie wiosennym dokonamy przeglądu 
przedmiotowej drogi i stwierdzone nierówności drogi zostaną usunięte w ramach udzielonej 
przez Wykonawcę gwarancji. 

Z-ca Burmistrza 
Maciej Szabałkin 

 
Radna Elżbieta Kasprzyk 
21/IV/11 -  Panie Burmistrzu, podczas prac Komisji Budżetu, albo Rewizyjnej radni zostali 

powiadomieni, że dla kilkunastu sołectw powstały dokumenty, które są planem 
odnowy miejscowości. Chciałabym prosić o informację, dla których 
miejscowości te dokumenty powstały, jakie procedury zostały zastosowane 
przy tworzeniu tych dokumentów. Czy sołectwa zostały zaproszone do prac 
związanych z powstaniem tego dokumentu? 

 
BMP-PI.21,22/IV/5/11      Gryfino, dnia 25.02.2011 r. 

Plany Odnowy Miejscowości powstają dla następujących miejscowości: Bartkowo, 
Borzym, Chwarstnica, Daleszewo, Dołgie, Gardno, Krajnik, Mielenko Gryfińskie, Parsówek, 



Pniewo, Sobiemyśl, Sobieradz, Steklinko, Włodkowice, Wirów. W chwili obecnej trwa 
weryfikacja dokumentów sporządzonych przez firmę zewnętrzną przez wydziały i jednostki 
merytoryczne gminy.  
W miesiącu marcu 2011 planowane jest przekazanie przygotowanych dokumentów dla 
zainteresowanych sołectw i społeczności lokalnych celem zapoznania się z opracowaniami i 
wniesienia uwag w zakresie dotyczącym danej miejscowości. Następnie w miesiącu kwietniu 
planuje się cykl spotkań na terenie miejscowości objętych opracowaniami z udziałem 
doradców z firmy opracowującej Plany Odnowy Miejscowości, celem prezentacji 
przygotowanego materiału i wniesienia wniosków danej społeczności w zakresie 
planowanych kierunków rozwoju i zamierzeń inwestycyjnych, remontowych, społecznych, 
kulturalnych i sportowych. 

Zastępca Burmistrza 
Maciej Szabałkin 

 
22/IV/11 -  zgłosili się do mnie mieszkańcy Pniewa. Pytają co z inwestycją dotyczącą 

budowy kanalizacji w miejscowości. Proszę o informację w tej sprawie. 
 
BMP-PI.21,22/IV/5/11      Gryfino, dnia 25.02.2011 r. 

Inwestycja związana z budową kanalizacji sanitarnej w m. Pniewo i Żórawki znajduje 
się na liście rezerwowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W chwili 
uzyskania przez Gminę Gryfino informacji o przyznaniu środków na ten cel, przystąpimy do 
procedury wyboru Wykonawcy robót. 

 
Zastępca Burmistrza 
Maciej Szabałkin 

 
Radny Rafał Guga 
23/IV/11 -  Panie Burmistrzu, prosiłbym o interwencję w GDDKiA, bo próba wyminięcia 

dziur na ul. Szczecińskiej jest na dzień dzisiejszy po prostu niemożliwa. 
Proszę, żeby przystąpiono do jakiegoś łatania tych dziur, bo naprawdę nie da 
się tamtędy jeździć. 

 
BMP-PI.23,24/IV/6/11      Gryfino, dnia 25.02.2011 r. 
 Współpracujemy ze wszystkimi zarządcami dróg publicznych na terenie miasta i 
gminy Gryfino, informując ich o stanie nawierzchni poszczególnych odcinków dróg 
powiatowych, krajowych, wojewódzkich, co jest realizowane przy sprzyjających warunkach 
pogodowych. Sprawa remontu cząstkowego m.in. ul. Szczecińskiej w Gryfinie została 
zgłoszona do zarządcy drogi krajowej. 

Zastępca Burmistrza 
Maciej Szabałkin 

 
24/IV/11 - chciałbym złożyć interpelację w imieniu mieszkańców kamienicy na  

ul. Piastów, przy moście. Mieszkańcy poprosili mnie o interwencję, z tego 
względu, że wejście do ich posesji jest w tej chwili w strasznym stanie. Tam 
mieszkają ludzie starsi, nie maja jak wejść, czy wyjść z domu. Proszę 
uporządkować i naprawić doraźnie ten teren. 

 
BMP-PI.23,24/IV/6/11      Gryfino, dnia 25.02.2011 r. 
 Teren wejścia m.in. do kamienicy przy ul. Piastów przy moście jest objęty projektem 
budowlanym związanym z budową nabrzeża część północna, co jest przewidziane do 
realizacji w latach 2011-2013 łącznie z całym zagospodarowaniem przyległego terenu. 

Zastępca Burmistrza 
Maciej Szabałkin 

 
 



Interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na IV sesji Rady Miejskiej w Gryfinie 
w dniu 10 lutego 2011 r. 

 
           Interpelacje i zapytania zgłosili : 
 

Radny Ryszard Radawiec   
25/IV/11 –  chciałbym złożyć interpelacje w związku z rosnącą potrzebą sortowania 

odpadów oraz potrzebą rozwoju w naszej gminie zachowań proekologicznych. 
Wnioskuję o umieszczenie w miejscowości Wełtyń na odcinku ul. Gryfińskiej 
oraz wzdłuż ul. Leśnej pojemników umożliwiających sortowanie odpadów – na 
odpady szklane i plastikowe. W chwili obecnej na w/w obszarze nie ma tego 
typu kontenerów, a konieczność ich postawienia wynika z potrzeby lokalnej 
społeczności oraz faktu iż drogi te prowadzą do plaży i terenów 
zlokalizowanych nad jeziorem. W okresie letnim przemieszcza się nimi duża 
liczba pojazdów, rowerzystów i osób pieszych. Postawienie tego typu 
pojemników znacząco obniżyłoby liczbę nieposortowanych odpadów 
nierzadko wyrzucanych bezpośrednio do lasu. 

 
L.dz./ZUK/1075/2011      Gryfino, dnia 21 lutego 2011 r. 

Spółka PUK dokonała zakupu pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki,  
w związku z podpisaniem Umowy o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe 
usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. Do końca 
kwietnia br. pojemniki zostaną rozstawione na terenach wiejskich. Z uwagi na fakt, iż 
większość obecnie eksploatowanych pojemników jest w znaczącym stopniu zniszczona, w 
pierwszej kolejności nastąpi ich wymiana na nowe. Zabrane pojemniki zostaną 
wyremontowane i przekazane do ponownej eksploatacji. Po ustaleniu ilości pojemników, 
którymi będziemy dysponować, rozważymy możliwość dostawienia dodatkowych 
pojemników w miejscowości Wełtyń. 
 

PREZES PUK 
Rafał Mucha 

 
26/IV/11 - mam zapytanie do Pana Burmistrza w związku z ulicą Grunwaldzką i drogą 

dojazdową o dł. ok. 200 metrów do posesji Pana Kiełczewskiego. Tydzień 
temu na drodze został wysypany gruz i nie został on w ogóle rozwieziony, 
ponieważ ciągniki na niej ugrzęzły. Na dzień dzisiejszy nie można tam nawet 
dojechać po pojemniki na odpady. Chciałbym, żeby ta sprawa została 
załatwiona. Mieszkaniec prosił o rozsypanie gruzu kiedy były mrozy. Niestety 
został on zsypany na końcu ulicy i do dziś nie można podjechać pod górkę. 

 
BMP-PI.26/IV/7/11       Gryfino, dnia 25.02.2011 r. 

Ul. Grunwaldzka w Wełtyniu z uwagi na stan techniczny została przewidziana do 
utwardzenia kruszywem, w taki sposób aby mieszkańcy okolicznych posesji mogli sprawnie  
i funkcjonalnie dojechać do swoich domów. Sytuacja jaka opisał Pan w interpelacji miała 
miejsce w trakcie prowadzenia robót w okresie bardzo dużych mrozów co uniemożliwiało 
realizację prac. Obecnie droga została wykonana i zgłoszona do odbioru. 

 
Z-ca Burmistrza 
Maciej Szabałkin 

 
Radna Jolanta Witowska 
27/IV/11 - moja interpelacja dotyczy Cmentarza Komunalnego w Gryfinie, a konkretnie 

braku na nim prostych rozwiązań organizacyjnych. Nierzadko zdarza się, że 
przyjezdni, a także mieszkańcy Gryfina mają problem z dotarciem do miejsca 
pochówku swoich bliskich lub znajomych. Problem nasila się w okolicy Święta 



Zmarłych, ludzie krążą, błądzą i jest to denerwujące. W sytuacji, gdy  
w bieżącym projekcie budżetu przewidziana jest rozbudowa cmentarza, 
zasadnym jest postawienie pytania – czy przewiduje się prace porządkujące 
cmentarz, tzn. prace polegające na wydzieleniu kwartałów, alejek, 
oznakowanie ich? 

 
L.dz./ZUK/1075/2011      Gryfino, dnia 21 lutego 2011 r. 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Gryfinie odpowiada za bieżące 
utrzymanie cmentarzy komunalnych na terenie gminy Gryfino, zgodnie z zawarta umową.  
W roku 2008 w celu umożliwienia osobom odwiedzającym groby odszukania miejsc 
pochówku bliskich, Spółka zleciła wykonanie „Systemu ewidencji miejsc pochówku z 
internetową wyszukiwarką” dostępnej w internecie w domenie cmentarze.gryfino.pl. Aplikacja 
ewidencyjna obejmuje m.in. rejestry cmentarzy, wejść na cmentarze, kwater, grobów, 
zmarłych. Dodatkowo planujemy wykonanie tabliczek informacyjnych z oznaczeniem 
numerycznym poszczególnych kwater. 
 

PREZES PUK 
Rafał Mucha 

 
28/IV/11 - czy przewiduje się zorganizowanie kolumbarium, tj. wydzielenie specjalnego 

miejsca na pochówek urn z prochami? 
 
L.dz./ZUK/1075/2011      Gryfino, dnia 21 lutego 2011 r. 

Rozbudowa cmentarza, wydzielanie kwater, alejek, wymiana nawierzchni chodników 
oraz budowa kolumbarium nie wchodzi w zakres zadań wynikających z obowiązującej 
umowy z Gminą Gryfino. 
 

PREZES PUK 
Rafał Mucha 
 

29/IV/11 - chciałabym zwrócić uwagę na schody prowadzące do biura cmentarza  
i chodnik biegnący przy budynku w którym znajdują się cmentarne kwiaciarnie. 
Pokruszone cegły, powyrywane płyty, odpadający tynk nie robią dobrego 
wrażenia i tak naprawdę zagrażają bezpieczeństwu użytkowników. Proszę 
Panie Burmistrzu, aby gospodarz tego obiektu dokonał przeglądu i podjął 
działania, które poprawią ten stan. 

 
 
L.dz./ZUK/1075/2011      Gryfino, dnia 21 lutego 2011 r. 

W związku ze sprawowaniem funkcji zarządcy cmentarzy Spółka czyni wszelkie 
starania, aby utrzymać obiekty cmentarne w stanie niepogorszonym. W ostatnim czasie 
Spółka przeprowadziła remont pomieszczeń biurowych i socjalnych na cmentarzu 
komunalnym w Gryfinie oraz zleciła wykonanie projektu budowlanego przebudowy kostnicy 
wraz z aranżacja wnętrz. Przedmiotowy projekt budowlany został zatwierdzony przez 
Starostę Gryfińskiego i uzyskaliśmy pozwolenie na wykonanie robót budowlanych 
obejmujących przebudowę i remont pomieszczeń kostnicy w budynku położonym na terenie 
cmentarza komunalnego w Gryfinie na terenie działki nr 163 obręb 2. Koszt realizacji 
modernizacji kostnicy wraz z wyposażeniem tj. komorami chłodniczymi do przechowywania 
zwłok i profesjonalnym stołem sekcyjnym szacuje się na 250.000 zł. Dokonanie gruntownej 
modernizacji kostnicy wybiega poza zakres bieżącego utrzymania, jednakże uważamy, iż 
jest to zadanie priorytetowe do realizacji w br. 

 
PREZES PUK 
Rafał Mucha 

 



 
30/IV/11 - moja interpelacja dotyczy tematu zasygnalizowanego na poprzedniej części 

sesji przez Wiceprzewodniczącego Nikitińskiego. Waga problemu jest bardzo 
istotna, bardzo liczne sygnały mieszkańców skłoniły mnie do powrotu do tego 
tematu. Byliście Państwo świadkiem, że odwilż obnażyła prawdę o naszych 
polskich drogach i o psich odchodach. Skupię się na tym drugim problemie. 
Mówienie o temacie powraca w zasadzie każdej wiosny, ale tak naprawdę 
niewiele robimy, aby ten stan zmienić. Tylko niewielki procent właścicieli 
czworonogów sprząta po swoim psie. To jest pewne, również jak to, że część 
właścicieli nie odrobacza swoich psów, zatem odchody są skażone. Psie 
odchody są wszędzie, zalegają na placach zabaw, skwerach, chodnikach. 
Chcę uzmysłowić Państwu, że problem psich odchodów, to nie jest tylko 
problem natury estetycznej, to przede wszystkim problem zagrożeń, jakie one 
niosą dla zdrowia mieszkańców. Sanepid ostrzega, że leżące w słońcu 
odchody pylą salmonellą, toksoplazmozą, toksokarozą, są źródłem zakażeń 
gronkowcem, tasiemcem itd. Zasadne jest postawienie pytania - czy my 
jesteśmy skazani na taki stan? Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości  
w gminach nakłada na właścicieli czworonogów obowiązek sprzątania po nich, 
a na władze gminy utrzymania miejsc publicznych w porządku, w czystości,  
a także zapewnienia warunków do utrzymania tego stanu. Zatem moje 
pytanie, nie tylko w moim imieniu, ale przede wszystkim w imieniu większości 
mieszkańców naszego miasta brzmi - Panie Burmistrzu, jakie działania 
zamierza Pan podjąć, aby wywiązać się z nałożonych na siebie obowiązków? 

 
 
BMK.0003.05.2011.JM                                                                     Gryfino, dnia 22.02.2011 r. 
             Odpowiadając na Pani interpelację odnośnie sprzątania psich odchodów pragnę 
poinformować, iż zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach którą Pani 
przytoczyła w swojej interpelacji rady gmin uchwalają regulaminy utrzymania czystości i 
porządku na swoim terenie. Zgodnie z zapisami regulaminu przyjętego w drodze Uchwały nr 
LII/633/06 właściciele psów zobowiązani są m.in. do natychmiastowego usuwania 
zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na innych terenach 
przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach 
placach, parkingach, terenach zielonych, itp.; a nieczystości te, zebrane przy pomocy 
specjalnych zestawów higienicznych, winny być umieszczane w komunalnych urządzeniach 
do zbierania odpadów. Postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z 
psów-przewodników. Egzekucję zapisów regulaminu powierzono Straży Miejskich. 
             Gmina Gryfino w roku 2005 zakupiła 45 szt. pojemników na psie odchody za kwotę 
ponad 11 tys. zł. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. ustawiło pojemniki w 
miejscach użyteczności publicznej oraz zieleńcach. Oprócz tego Gmina rozpoczęła zakup 
zestawów higienicznych, które rozdysponowane były na okoliczne kioski tzw. RUCH-u. 
Niestety wraz z upływem lat wskutek wandalizmu młodzieży pojemniki zostały zniszczone a 
Gmina zleciła uprzątnięcie pozostałości z terenu miasta. 
              W związku z tym podjęto decyzję, iż zbieranie odchodów psich przez mieszkańców 
dalej odbywać się będzie w oparciu o ogólne betonowe kosze miejskie. W związku z czym 
zwiększono obsadę koszty betonowych na terenie miasta. 
               Dodatkowo PUK Sp. z o.o. zakupił tzw. odkurzacz do psich odchodów, który 
wykorzystywany jest do realizacji usług oczyszczania. Gmina wzorem ubiegłego roku planuje 
w sezonie wczesnowiosennym zlecić PUK Sp. z o.o. oczyszczenie z psich odchodów 
terenów gminnych zwłaszcza zieleńców  z wykorzystaniem odkurzacza. Również istnieje 
taka możliwość skorzystania z tej usługi przez innych właścicieli lub zarządców 
nieruchomości. 

                                                                                                                                
                                                                                                                                  BURMISTRZ 
                                                                                                                                  Miasta i Gminy 



                                                                                                                                  Henryk Piłat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


