
Interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na XXXVI II sesji Rady Miejskiej w Gryfinie  
w dniu 29 czerwca 2017 r.  

 
Radny Piotr Zwoli ński  
912/XXXVIII/17 – na jakim etapie jest porozumienie z powiatem gryfińskim w sprawie 

remontu ul. Krasińskiego?  
 
913/XXXVIII/17 – proszę o weryfikację i dopisanie do przyszłorocznego harmonogramu 

wykaszania poboczy nowopowstałych ulic, bo rozbudowa miasta idzie 
do przodu, powstają nowe zabudowania, a czynności wykaszania przy 
tych nowych ulicach nie są wykonywane, nie są ujęte w harmonogramie. 

 
BMK.0003.12.2017.DE       Gryfino, dnia 10.07.2017 r. 
W odpowiedzi na Pana interpelację zgłoszoną na XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie 
w dniu 29 czerwca 2017 r. w sprawie weryfikacji i dopisywania do przyszłorocznego 
harmonogramu koszeń nowych pozycji wskazuje, iż informacje o konieczności koszenia 
terenów przy nowopowstałych zabudowaniach zbierane są na bieżąco. Informacje te 
pochodzą zarówno ze zgłoszeń mieszkańców, jak i z przeprowadzonych oględzin w terenie. 
Przyszłoroczny harmonogram koszeń zostanie zweryfikowany i zostaną w nim ujęte nowe 
pozycje.  
         Z up. Burmistrza  
         Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
914/XXXVIII/17 – trwa bardzo duża inwestycja – budowa oświetlenia na ulicach miasta 

Gryfina, w związku z tym proszę o zabezpieczenie środków finansowych 
na kolejny rok budżetowy, ewentualnie na kolejne lata, aby ująć w tym 
planie również oświetlenie przy ul. Letniej, Pogodnej i Wiosennej.  

 
BMI/914, 915/XXXVIII/17      Gryfino, dnia 05.09.2017 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej: 
Ad. 914 – w sprawie budowy nowych punktów oświetleniowych na drogach gminnych 
informujemy, że obecnie jesteśmy w trakcie realizacji inwestycji polegającej na budowie ok. 
180 lamp. W miarę bieżących potrzeb mieszkańców gminy oraz przy uwzględnieniu planów 
rozwoju i zagospodarowania przestrzennego gminy będziemy starali się zabezpieczyć środki 
na realizację nowego oświetlenia w kolejnych latach budżetowych.  

Z up. Burmistrza  
         Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
915/XXXVIII/17 – w poprzedniej kadencji w roku 2014 były burmistrz Gryfina współpracował 

z Eneą w sprawie skablowania linii wysokiego napięcia w rejonie 
ul. Artyleryjskiej, łączącej odcinek tej linii z ulicą Armii Krajowej. 
Z niewiadomych przyczyn, mam takie informacje od właścicieli tych 
nieruchomości, że te rozmowy zostały zerwane, nie wiem, dlaczego tak 
się stało. Moje pytanie na prośbę mieszkańców – czy aktualnie gmina 
Gryfino prowadzi jakieś rozmowy z firmą Enea odnośnie skablowania tego 
odcinka od ul. Artyleryjskiej do ul. Armii Krajowej?  

 
BMI/914, 915/XXXVIII/17      Gryfino, dnia 05.09.2017 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej: 
Ad. 915 – w sprawie skablowania linii wysokiego napięcia w rejonie ul. Artyleryjskiej 
informujemy, że stanowisko Gminy Gryfino w przedmiotowej sprawie zostało przekazane do 
Enea. Aktualnie oczekujemy w nadziei, że sprawa skończy się pomyślnie. 
                                                                Z up. Burmistrza  
         Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 



Radny Rafał Guga  
916/XXXVIII/17 – rozpoczęły się wakacje w szkołach, dzieci się cieszą, sądzę, że rodzice 

i nauczyciele też, ale dla gminy jest to bardzo gorący okres. Remonty, 
które się odbywają w szkołach, przygotowanie bazy. Natomiast ten rok 
jest szczególny, to burmistrz, jak wszyscy zresztą wiemy, doskonale sobie 
zdaje sprawę. Nie widziałem, najprawdopodobniej jest to wszystko 
„ogarnięte”, ale wolę zapytać - w przesunięciach środków budżetowych 
na dostosowanie placówek do wymogów reformy. Przyjęliśmy taką 
uchwałę, że np. otwieramy dużo oddziałów przedszkolnych i pierwszych 
klas w Zespole Szkół, trzeba te klasy dostosować. W szkołach 
podstawowych trzeba pracownie specjalistyczne, fizyczne, chemiczne 
gdzieś otwierać. Czy możemy być spokojni, że z dniem 1 września 
wszystko będzie w porządku? 

 
BWS.RE.0003.5.2017      Gryfino, dnia 18.07.2017 r. 
W odpowiedzi na zgłoszoną przez Pana na sesji Rady Miejskiej interpelację informuję, że 
wspólnie z dyrektorami jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Gryfino ustalono 
działania, jakie należy wykonać podczas przerwy wakacyjnej. Są to działania 
modernizacyjne oraz działania polegające na doposażeniu jednostek w celu ich 
prawidłowego działania w nowym roku szkolnym 2017/2018. Dyrektorzy jednostek 
przedstawili na piśmie wykaz najpilniejszych prac. Na powyższy cel zostały uruchomione 
dodatkowe środki z rezerw budżetowych gminy Gryfino. Jestem przekonany, że szkoły oraz 
przedszkola prowadzone przez Gminę Gryfino będą przygotowane na rok szkolny 
2017/2018, a dyrektorzy dołoża wszelkich starań aby prace zakończyły się przed jego 
rozpoczęciem. Należy także pamiętać, że to dyrektorzy podejmują decyzje mające na celu 
wyposażenie w niezbędne środki oraz elementy służące prawidłowej działalności statutowej 
mającej na celu realizację podstawy programowej, wynikającej z odrębnych przepisów prawa 
w oparciu o prawidłowe funkcjonowanie prowadzonej jednostki. 
         Burmistrz Miasta i Gminy 
            Mieczysław Sawaryn 
 
917/XXXVIII/17 – jakiś czas temu podejmowaliśmy uchwałę w sprawie wydzierżawienia 

kortów, wielu ludzi zwraca na to uwagę, ja też pooglądałem sobie trochę 
ten teren. Nic się tam nie dzieje, korty wyglądają po prostu fatalnie. Czy 
jest możliwość, czy jest kontakt z osobą, która dzierżawiła korty, żeby 
podjąć jakieś działanie, czy jest jakiś sposób wpłynięcia na to, żeby coś 
się zaczęło tam dziać, ponieważ te korty zostaną za chwilę całkowicie 
zdewastowane?  

 
l.dz.0002-94/2017         Gryfino, dnia 14.07.2017 r. 
W odpowiedzi na pismo dot. interpelacji Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie informuję, że 
w dniu 4 lipca 2017 r. wysłaliśmy do firmy Budowa Obiektów Sportowych Tomasz Kuligowski 
pismo rozwiązujące umowę zgodnie z § 6 zawartą w dniu 30.06.2017 r.  
Przyczyną rozwiązania umowy jest niewywiązanie się firmy z obowiązku poniesienia 
nakładów finansowych w 2016 roku – zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym 
stanowiącym załącznik nr 2 do umowy. 
                   Dyrektor   
               Eugeniusz Kuduk 
 
918/XXXVIII/17 – ostatnio KS Energetyk piłka nożna awansował, według wielu 

nieoczekiwanie, do klasy rozgrywkowej wyższej, do III ligi. Jest to 
wyzwanie, jest to dosyć poważna sprawa. Czy obiekt sportowy, na którym 
Energetyk gra mecze będzie mógł być dopuszczony do tych rozgrywek, 
ponieważ są  tam jakieś wymagania. A jeżeli są problemy, czy one 



zostaną w najbliższym czasie załatwione, żeby takie dopuszczenie mogło 
być w najbliższym czasie? 

 
L.dz.0002-90/2017        Gryfino, dnia 06.07.2017 r. 
W odpowiedzi na pismo dotyczące interpelacji Ośrodek Sportu i Rekreacji informuje, że 
z informacji uzyskanej w biurze KS Energetyk, stadion w Gryfinie zostanie zweryfikowany 
do rozgrywek III ligi po dokonaniu drobnych zmian. Aby poprawić warunki na obiekcie 
Ośrodek Sportu i Rekreacji zamówił wiatę medyczną, naprawił tablicę wyników, zlecił 
wymianę trawy ok. 100 m2 (głownie przed bramkami). 
               Dyrektor  
                  Eugeniusz Kuduk 
     
Radny Bogdan Warda  
919/XXXVIII/17 – przy ul. Piastów rosną ogromne lipy przy parkingu, nikt się tym nie zajmuje, 

nie dość, że zasłaniają okna, bo nie są w ogóle przycinane, to sypią się 
z nich suche gałęzie. Z tego co wiem, dwóch lokatorów interweniowało 
w tej sprawie w zarządzie dróg, bo to podlega pod Generalną Dyrekcję 
Dróg i nic nie mogą wskórać. Chciałbym prosić burmistrza, żeby pomógł 
w tej sprawie coś zrobić.  

 
BMP.ROŚ.0003.5.2017.ML      Gryfino, dnia 12.07.2017 r. 
Interpelację przesłano do ZDDW W Koszalinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Chojnie.  
 
RDW.2-d/423/34/2017      Chojna, dnia 7.08.2017 r. 
Rejon Dróg Wojewódzkich w Chojnie odpowiadając na pismo w sprawie interpelacji 
zgłoszonej podczas XXXVIII sesji Rady Miejskiej w dniu 29 czerwca 2017 r. przez Pana 
Bogdana Wardę w sprawie wykonania podcinki konarów drzew zlokalizowanych w ciągu ul. 
Piastów w m. Gryfino informuję, że ww prace zostaną wykonane w IV kwartale 2017 r. 
         Kierownik RDW 
         Krzysztof Ziętek 
 
920/XXXVIII/17 – interpeluję w sprawie wieczornego „ujeżdżania” ul. Piastów 

od ul. Chrobrego do mostu i dalej z mostu do ul. Chrobrego. Czy nie 
można by było tam zamontować chociaż jednego progu zwalniającego? 

 
BMI/920/XXXVIII/17       Gryfino, dnia 05.09.2017r. 
Interpelację przesłano do ZZDW w Koszalinie. 
 
ZZDW.3/SR/4085/163/17                Koszalin, dnia 06.10.2017 r. 
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie w odpowiedzi na pismo znak: 
BMI/920/XXXVIII/17 z dnia 05.09.2017 r. (data wpływu 11.09.2017 r.) przedstawiające 
interpelację w sprawie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w drodze wojewódzkiej nr 
120 w m. Gryfino (ul. Piastów) z uwagi na wieczorne „ujeżdżania” ul. Piastów na odcinku od 
ul. Chrobrego do mostu (w obu kierunkach) po dokonaniu wizji lokalnej w terenie i po 
zasięgnięciu opinii RDW w Chojnie przedstawia następujące stanowisko: 
1. Uważamy, że jedynie wzmożona oraz konsekwentna kontrola Policji i nieuchronna 
egzekucja zastosowania się kierowców do istniejących znaków ograniczających prędkość 
obowiązujących w całej miejscowości Gryfino z uwagi na zastosowanie znaków 
informacyjnych typu D-42 „obszar zabudowany” przyczyni się do obniżenia zagrożenia 
wobec wszystkich uczestników ruchu na tym odcinku drogi wojewódzkiej. Należy w związku 
z powyższym usilnie wnioskować do Policji aby zdecydowanie częściej egzekwowała od 
kierowców przestrzeganie obowiązującej prędkości na wzmiankowanym odcinku drogi 
wojewódzkiej szczególnie, że występują na nim trzy przejścia dla pieszych i dwa 
skrzyżowania oraz że usytuowany jest wzdłuż tej ulicy parking bezpośrednio przy krawędzi 
jezdni, co powinno obligować kierowców do zachowania szczególnej ostrożności.      



2. Pragniemy jednocześnie poinformować, że zgodnie z rozporządzeniem w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220 
poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.) progi zwalniające można stosować w obszarze 
zabudowanym na drogach lokalnych oraz dojazdowych i niedopuszczalne jest ich 
stosowanie na drogach krajowych i wojewódzkich.  
        Z-ca Dyrektora  ds. utrzymania 
        Mgr inż. Waldemar Wejnerowski 
  
Radny Zenon Trzepacz  
921/XXXVIII/17 – chciałbym podziękować w związku ze zdarzeniem, jakie miało miejsce 

w Radziszewie, gdzie w trakcie transportu drewna do Gryfskandu spadł 
duży kawał drzewa, stwarzając duże zagrożenie. Złożyłem interpelację nie 
czekając na sesję, tylko bezpośrednio do Komendanta Powiatowego 
Policji i bardzo szybko zostały podjęte zdecydowane działania mające na 
celu poprawę bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 31. Ukłony 
i podziękowania za bardzo szybką reakcję.      

 
922/XXXVIII/17 – chciałbym podziękować w sprawie interpelacji, którą złożyłem na ręce 

PUK-u, w ciągu 5 dni została interpelacja załatwiona od daty złożenia 
pisma, co mnie przekonuje jeszcze bardziej, że zgłaszanie takich 
porządkowych interpelacji na sesji nie ma sensu, bo można bezpośrednio 
zwrócić się do instytucji i temat rozwiązać.  

 
923/XXXVIII/17 – chciałbym apelować w imieniu pracowników PUK, bo pracuję 

w sąsiedztwie i mam bardzo duży kontakt z pracownikami PUK, żeby nie 
rozprzestrzeniać nieprawdziwych informacji odnośnie zagrożenia 
działalności spółki PUK, odnośnie pracowników, którzy tam pracują, nie 
wypowiadać niesprawdzonych, niewiarygodnych informacji. To powoduje, 
że ci ludzie są zagubieni, nie sprzyja to dobrej pracy i tworzy pewne 
napięcia. Apeluję o zdrowy rozsądek i umiar w wygłaszaniu niektórych 
opinii, które niczemu dobremu nie służą. 

 
924/XXXVIII/17 – jest dużo problemów z autobusem linii nr 1, z zastrzeżeniami co do kultury 

kierowców, natomiast są również pozytywne wydarzenia na tej linii. 
Chciałbym, żeby burmistrz podziękował przy okazji dyrekcji PKS, 
ponieważ kierowca, którym był obywatel Ukrainy, bardzo fachowo udzielił 
pomocy osobie, która zasłabła w autobusie linii nr 1. Są również i tutaj 
właściwe działania.  

 
925/XXXVIII/17 – chciałbym wrócić do tematu naszego informatora samorządowego, 

ponieważ uważam, że informator jest potrzebny, m.in. dlatego, żeby nie 
ukazywały się w różnych mediach informacje, które wprowadzają 
zamieszanie i dezinformację. Moja skromna osoba również była swego 
czasu przykładem, gdzie zmieniono mi nazwisko, czytam informację, że 
burmistrz powiedział, że wybuduje tysiąc miejsc parkingowych, oczywiście 
byłem na tym spotkaniu i burmistrz nie powiedział, że wybuduje, tylko, że 
istnieje potrzeba. A to jest duża różnica. Podejrzewam, że gdyby burmistrz 
miał tereny i pieniądze, to wybudowałby nawet więcej niż tysiąc. Apeluję 
o zachowanie umiaru, mówię to do tych, którzy próbują nas w jakiś sposób 
zdyskredytować. Chciałbym, żeby ten informator samorządowy się 
ukazywał, bo w miarę jest obiektywny, przekazuje informacje, a nie 
wszyscy mieszkańcy mają kontakt z mediami takimi, które piszą 
i przekazują fakty. 

 



Radny Ireneusz Sochaj  
926/XXXVIII/17 – mieszkańcy sygnalizują taki problem, że autobusy bardzo często się 

spóźniają, wypadają z kursu, że należy czekać na kolejny pojazd, który 
przyjeżdża z godzinnym opóźnieniem. Ja rozumiem, że to są urządzenia 
techniczne i mają prawo się zepsuć, ale te sytuacje powtarzają się zbyt 
często. Odrębną sprawą jest jeszcze dystrybucja biletów. Skoro kierowca 
ma sprzedać np. 15 biletów na przystanku, bo nigdzie indziej ich nabyć 
w mieście nie można, poza jednym czy dwoma punktami, to rodzi 
to opóźnienia. Nie wiem, czy w naszej teraźniejszości nie można wymusić 
na przewoźniku, żeby zainstalował automaty sprzedające bilety czy to 
w autobusach, czy to na niektórych przystankach. Jest już płatność sms-
em za bilet, nie wiem, czy tego wszystkiego nie można by wprowadzić 
w życie.       

 
BMK.0003.15.2017.MT       Gryfino, dnia 17.07.2017 r. 
Odpowiadając na interpelację złożoną przez Pana na sesji Rady Miejskiej dnia 29czerwca 
2017 r. w sprawie usług przewozowych realizowanych przez Przedsiębiorstwo Komunikacji 
Samochodowej Sp. z o.o. informuję, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie kursów 
autobusowych przez Przedsiębiorstwo podlega naliczeniu kar umownych. Zgodnie z zawartą 
29 grudnia 2016 r. umową o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 
zbiorowego, Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do składania codziennych raportów 
zawierających wykazy niewykonanych lub nienależycie wykonanych kursów autobusowych 
w poprzednim dniu – każdy wykazany kurs wiąże się z naliczeniem kary umownej; 
w przypadku otrzymania od pasażerów jakiegokolwiek zgłoszenia dotyczącego 
niewykonanego lub nienależycie wykonanego kursu, niewskazanego we wspomnianych 
raportach, Przedsiębiorstwu naliczana jest kara umowna podwyższona trzykrotnie. 
W kwestii dystrybucji biletów uprawniających do przejazdu autobusami 
informuję, iż Przedsiębiorstwo zostało zobowiązane do ustanowienia sieci sprzedaży biletów 
na terenie miasta i gminy, w ramach posiadanych możliwości. Niestety, z informacji 
uzyskanych od Przedsiębiorstwa wynika, że właściciele czy użytkownicy małych punktów 
handlowych nie są zainteresowani włączaniem do swojej oferty sprzedaży biletów 
przewoźnika. Dodatkowo, zwiększenie ilości biletów sprzedawanych bezpośrednio 
w autobusach jest efektem wprowadzenia ujednolicenia cen biletów sprzedawanych 
w kioskach z cenami biletów sprzedawanych przez kierowców – stan taki został wymuszony 
stanowiskiem Wojewody Zachodniopomorskiego, prowadzącego nadzór nad 
podejmowanymi uchwałami organów uchwałodawczych poszczególnych jednostek 
samorządu terytorialnego. Pomimo wskazanych niedogodności, Gmina będzie podejmować 
działania w celu rozszerzenia sieci punktów dystrybucji biletów autobusowych.  
Odnosząc się natomiast do możliwości ustawienia na terenie Gryfina, czy zamontowania 
w pojazdach tzw. biletomatów informuję, iż Gmina Gryfino jako członek Stowarzyszenia 
Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego uczestniczy w pracach mających na celu 
integrację taryfową i biletową stowarzyszonych samorządów w zakresie publicznego 
transportu zbiorowego. Jednym z elementów wspomnianej integracji ma być zlokalizowanie 
na terenie każdego członka Stowarzyszenia nowoczesnych biletomatów, umożliwiających 
m.in. sprzedaż biletów autobusowych zgodnych z przyjętą taryfą na obszarze danego 
organizatora. Urządzenia te powinny zostać zamontowane na terenach poszczególnych 
jednostek po przeprowadzeniu procedury udzielenia zamówienia publicznego. 
             Z up. Burmistrza             
            Z-ca Burmistrza Tomasz Miler  
 
927/XXXVIII/17 -  ochrona zabytków jest, jak wiemy, jednym z zadań gminy i o ile ochrona 

części zabytków wygląda jako tako, to zabytków świeckich wygląda źle. 
Proszę mi powiedzieć, kiedy wydaliśmy ostatnio złotówkę na ochronę, 
na podtrzymanie czy na odtworzenie stanu murów miejskich? Czy na 
poprawę Bramy Bańskiej? Albo już nie mówiąc o przepompowni, która już 



w zasadzie chyba zabytkiem nie jest, bo jest w tej chwili ruiną zagrażającą 
życiu. Zwracam się do burmistrzów, by temu problemowi się przyjrzeć 
i o mury nasze zadbać i inne zabytki zadbać.   

 
Radny Zdzisław Kmieciak  
928/XXXVIII/17 – w ubiegłym roku zostało zmodernizowane przez gminę Gryfino boisko 

sportowe, bieżnia, skocznia w dal przy szkole podstawowej w Żabnicy. 
Wydatkowano na ten cel spore środki finansowe. Boisko to nie jest 
utrzymywane w należytym stanie. Należy sukcesywnie kosić trawę 
i pobocza obiektu. Na dzień dzisiejszy skoczni w ogóle nie ma, bo jest 
zarośnięta. Nie wiem, jak korzystają z niej dzieci, czy w ogóle ćwiczą, bo 
jest w opłakanym stanie. Dochodzą mnie słuchy, że boisko będzie 
wykoszone po zamontowaniu piłkochwytów, czy zamontowaniu bramek. 
Nie widzę tu żadnego związku z utrzymywaniem porządku na tym terenie. 
Bardzo bym prosił o nadzór i interwencję w tej sprawie.  

 
BWS.RE.0003.4.2017              Gryfino, dnia 24 lipca 2017 r. 
W odpowiedzi na zgłoszoną przez Pana na XXXVIII sesji interpelację informuję, że nadzór 
nad boiskiem przy szkole podstawowej w Żabnicy sprawuje dyrektor szkoły. Do obowiązków 
dyrektora należy dbałość o szkołę oraz tereny i obiekty jej przyległe. W związku 
z powyższym zwrócono się z prośbą o wyjaśnienie opisanej przez Pana sytuacji przez Pana 
Sławomira Fuksa – dyrektora Szkoły Podstawowej w Żabnicy. W załączeniu przedkładam 
kopię przedmiotowej odpowiedzi.    
         Burmistrz Miasta i Gminy 
             Mieczysław Sawaryn 
 
SPŻ.071.29.2017       Żabnica, 20 lipca 2017 r. 
W odpowiedzi na pismo BWS.RE.0003.4.2017 dotyczące interpelacji 
Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Zdzisława Kmieciaka, dyrekcja Szkoły Podstawowej 
w Żabnicy wyjaśnia, co następuje: 
W związku z planowanym za miesiąc czerwiec rozpoczęciem prac przy wyrównywaniu 
boiska zleconych łącznie z montowaniem piłkochwytów, a finansowanych z funduszu 
sołeckiego Sołectwa Żabnica, podjęto w porozumieniu z wykonawcami decyzję 
o wykoszeniu boiska przy pomocy kosiarki rotacyjnej bezpośrednio przed wykonaniem 
zaplanowanych prac. Ponieważ rozpoczęcie prac opóźniało się, nie chcąc dodatkowo 
obciążać placówki wysokimi kosztami koszenia oczekiwaliśmy na sygnał ze strony 
wykonawców. Natychmiast po otrzymaniu sygnału o planowanym rozpoczęciu prac 
dokonano koszenia boiska kosiarką rotacyjną. Decyzja wstrzymująca koszenie wynika 
głównie z tego, że szkoła pomimo zamieszczenia stosownych uwag w projekcie budżetu, nie 
otrzymała żadnych dodatkowych środków na utrzymanie boiska. W tym roku dokonano 
montażu profesjonalnego monitoringu niezbędnego ze względu na koszty dewastacji 
i kradzieży, zakupiono dmuchawę i odkurzacz do usuwania zanieczyszczeń z bieżni, 
zakupiono kotwy do mocowania bramek oraz zaczepy do mocowania siatek. Wywieziono 
również 4 kontenery liści, które pozostały na boisku po okresie jesienno-zimowym. 
Zakupiono również nawóz do trawy oraz nasiona do uzupełnienia braków w trawiastej 
nawierzchni boiska. Znacznie też zwiększyły się koszty zakupu paliwa do kosiarek oraz 
części eksploatacyjnych, jak żyłki i głowice. Wszystkie wyżej wymienione wydatki placówka 
musiała ponieść sama, mimo, że jej budżet na rok 2017 nie został zwiększony. W związku 
z tym podjęto decyzję o wystosowaniu pisma do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, aby 
w miarę możliwości zlecił pomoc w nieodpłatnym koszeniu boiska kosiarką rotacyjną 
Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Gryfinie. Ta pomoc powinna ułatwić utrzymanie boiska 
w należytym stanie.        
Ponadto ze względu na występowanie deszczów w miesiącu lipcu i gwałtowny wzrost trawy 
na boisku podjęto decyzję o przerwaniu urlopu konserwatora szkolnego celem dokonania 
bieżącego koszenia obrzeży boiska, bieżni i skoczni. 



Wszystkie działania, które w ostatnim czasie podjęła dyrekcja szkoły powinny zapewnić 
właściwy wygląd boiska, lecz problemem pozostaną środki finansowe, które w praktyce są 
już w całości wykorzystane.   
               Dyrektor Szkoły 
                Sławomir Fuks  
        
Radny Piotr Zwoli ński    
929/XXXVIII/17 – w porządku obrad dzisiejszej sesji jest informacja na temat sytuacji 

w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych. Otrzymałem odpowiedź na moją 
interpelację z poprzedniej sesji, dotyczącą stanu taboru w PUK 
i rozumiem, że dzisiaj uzyskam odpowiedź, bo o ile mnie pamięć nie myli, 
były prezes pan Rafał Mucha stwierdził, że zostawia PUK w znakomitej 
kondycji. Odpowiedź na temat taboru zdecydowanie przeczy tym słowom.  

 
Radny Krzysztof Hładki  
930/XXXVIII/17 – chodnik przy ul. Kościelnej w samym centrum miasta, naprzeciwko 

kościoła – ok. 30 m starych, połamanych, poszczerbionych płytek. Reszta 
– zrobiono już polbruk, a to miejsce, najbardziej reprezentacyjne, gdzie 
odbywają się imprezy, wręcz woła o pomstę do nieba. Spotkałem 
niedawno wycieczkę Niemiec, w jednoznaczny sposób określili, jak to 
wygląda. Jeśli do tego dodamy, że fontanny dopiero w sezonie są robione, 
nie wspomnę, jaką mieli opinię. Proszę o zainteresowanie się ta sprawą.  

 
BMI/930/XXXVIII/17       Gryfino, dnia 5.09.2017 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionej na sesji Rady Miejskiej: 
Ad. 930 – w sprawie remontu części nawierzchni chodnika przy ul. Kościelnej informujemy, 
że uwzględnimy to zadanie w ramach remontów i bieżącego utrzymania dróg gminnych.  
         Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
Radny Zdzisław Kmieciak  
931/XXXVIII/17 – jeden z kolegów radnych wspomniał o remoncie przepompowni, czy jest 

prawdą, że w poprzedniej kadencji strona niemiecka wpłaciła jakieś 
pieniądze na remont tej przepompowni? 

 
Radny Czesław Skonecki  
932/XXXVIII/17 – chcę złożyć podziękowanie za reakcję na moją interpelację w sprawie 

znaków przy ul. Iwaszkiewicza, zostały one umieszczone na odpowiedniej 
wysokości i na poboczach, co ułatwia ludziom przejście.  

 
933/XXXVIII/17 – mieszkańcy Gryfina zwrócili się do mnie z prośbą o zajęcie stanowiska 

w sprawie cmentarza żołnierzy radzieckich. Byłem tam przedwczoraj, 
ładnie nasadzone na mogiłach róże, ale wszystko suche, chyba oczekuje 
się tylko na deszcz, wszystko jest zarośnięte chwastami, równo z tymi 
różami. Akurat kosili trawniki, ale tam jeszcze potrzebna jest praca na tych 
mogiłach. Jest to miejsce czci i powinno być właściwie zadbane. 

 
BMK.0003.13.2017.nsz       Gryfino, dnia 11.07.2017 r. 
Odpowiadając na Pana interpelację w sprawie pielęgnacji róż znajdujących się na kwaterach 
na Cmentarzu Wojennym Żołnierzy Armii Radzieckiej w Gryfinie informuję, że w związku 
z tym, iż róże są wieloletnie, w większości chore, a ich pielęgnacja jest niezwykle kosztowna 
i czasochłonna, Gmina za zgodą Wojewody Zachodniopomorskiego podjęła decyzję o ich 
usunięciu. Po likwidacji róż, która nastąpi w sezonie letnim, na kwaterach zostanie posiana 
trawa, która wpłynie na poprawę estetyki cmentarza wojennego. W kolejnym roku Gmina 
planuje również wykonanie w tym miejscu nasadzeń z roślin płożących. Utrzymanie 



cmentarza wojennego prowadzone jest na podstawie porozumienia zawartego 
z Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim oraz określonego dofinansowania jakie 
Gmina Gryfino otrzymuje na ten cel.  
                      Burmistrz Miasta i Gminy  
              Mieczysław Sawaryn
    
Radny Leszek Jaremczuk  
934/XXXVIII/17 – na ul. Jana Pawła II nie ma miejsc do parkowania, samochody parkują 

gdziekolwiek na poboczach, chociaż jest tam dużo miejsca po obu 
stronach jezdni, na których mogłyby powstać miejsca do parkowania.  
Proszę o rozpatrzenie tej sprawy. 

 
BMP/934/XXXVIII/17       Gryfino, dnia 05.09.2017 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionej na sesji Rady Miejskiej: 
Ad. 934 – w sprawie miejsc parkingowych wzdłuż ulicy Jana Pawła II informujemy, 
że dostrzegamy konieczność budowy nowych miejsc parkingowych na terenie miasta. 
Wskazana w interpelacji lokalizacja parkingu była w ubiegłym roku przedmiotem wniosku 
mieszkańców do budżetu obywatelskiego. WW zamierzenie inwestycyjne nie otrzymało 
jednak wystarczającej ilości głosów. Gmina Gryfino obecnie realizuje sięgacz przy szkole, na 
którym wygospodarowane zostanie ok. 16 miejsc parkingowych. Ponadto jesteśmy w trakcie 
procedury umożliwiającej dzierżawę terenu przy istniejącym kościele na potrzeby parkingu. 
         Z up. Burmistrza 
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
Radny Marcin Para  
935/XXXVIII/17 – powrócę do tematu wywołanego przez radnych, dotyczącego „jedynki”, 

do mnie też docierają sygnały mieszkańców tej treści. Ja miałbym prośbę, 
żeby przygotować informację, jakie w roku bieżącym i w roku poprzednim 
gmina nałożyła kary umowne na PKS w związku z niewykonywaniem lub 
niewłaściwym wykonywaniem tego zadania. 

 
BMK.0003.14.2017.MT               Gryfino, dnia 17 lipca 2017 r. 
Odpowiadając na interpelację złożoną przez Pana na sesji Rady Miejskiej w Gryfinie dnia 
29 czerwca 2017 r. w sprawie kar umownych nałożonych przez Gminę Gryfino 
na Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Sp. z o.o., przedstawiam 
poniżej wysokość kar umownych naliczonych od 2016 r. za niezgodną z umową w sprawie 
publicznego transportu zbiorowego realizację usług przewozowych: 
- 2016 r. 24.352,36 zł (kara za okres styczeń – listopad 2016 r.) 
- 2017 r. 22.233,27 zł (kara za okres grudzień 2016 - maj 2017 r.).   
         Z up. Burmistrza  
         Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
936/XXXVIII/17 -   w sprawozdaniu burmistrz napisał, że jest opinia techniczna dotycząca 

stanu technicznego Pałacyku pod lwami. Czy można byłoby nam 
przekazać tą opinię wraz z informacją, jakie w poprzednich latach były 
poczynione nakłady na remont tego Pałacyku, bo ten Pałacyk w chwili 
obecnej obrasta już legendą, a w kontekście słów wypowiedzianych przez 
burmistrza część mieszkańców myśli, że my ten Pałacyk rozbierzemy lada 
dzień. Mam nadzieję, że 7 lipca dotrą do nas pozytywne informacje, ale 
chciałbym poznać informację na temat stanu technicznego i nakładów 
w poprzednich latach.                 

 
Radny Jacek Kawka  
937/XXXVIII/17 – chciałbym przekazać informację od jednego z mieszkańców, bo być może 

istnieje w zakresie, o którym będę mówił, jakiś problem. Sytuacja 



przedstawia się następująco: nasz mieszkaniec sprzedał dom, którego był 
właścicielem na terenie naszej gminy, wymeldował się, dostarczył do 
urzędu odpowiedni akt notarialny i po pewnym czasie dostał 
zawiadomienie, że powinien zapłacić „do przodu” podatek od 
nieruchomości. Wydaje mi się, że należałoby zbadać, czy to jest jakaś 
luka prawna w naszym systemie, że takie sytuacje się zdarzają, czy to był 
przypadek incydentalny.  

 
            Gryfino, dnia 18 sierpnia 2017 r. 
Odpowiadając na złożoną przez Pana interpelację wyjaśniam, że z uwagi na roczny 
charakter zobowiązań podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości podatnicy otrzymują 
decyzje wraz z obliczoną kwotą zobowiązania na dany rok podatkowy. 
W sytuacji, kiedy właściciel nieruchomości sprzeda tę nieruchomość przed doręczeniem mu 
decyzji ustalającej roczny wymiar podatku otrzymuje decyzję, w której kwota zobowiązania 
jest obliczona jedynie za ten okres, w którym nieruchomość do niego należała (tj. 
proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek podatkowy np. za dwa 
miesiące). Natomiast w przypadku, gdy podatnik dokona zbycia nieruchomości już po 
otrzymaniu decyzji wymiarowej, organ podatkowy ma obowiązek wydania i doręczenia mu 
decyzji zmieniającej pierwotny wymiar podatku, uwzględniającej zdarzenie, które 
spowodowało wygaśniecie obowiązku podatkowego. W takich przypadkach kwota 
zobowiązania ulega obniżeniu, a podatek za zbytą nieruchomość jest obliczany 
proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego.  
Nadmieniam ponadto, że w treści decyzji zmieniających roczny wymiar zobowiązania 
podatkowego, wydawanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, skazywana jest kwota 
podatku jaka uległa odpisowi.  
         Burmistrz Miasta i Gminy 
             Mieczysław Sawaryn        
 
 
 
 
 
  
 
 


