
Interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na XXXIII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie 
w dniu 23 lutego 2017 r. 

 
Radny Piotr Zwoliński 
802/XXXIII/17 – w lokalnych mediach pojawiły się informacje dotyczące kontroli CBA 

w urzędzie. Proszę o sprecyzowanie informacji, czego dotyczy ta kontrola.  
 
803/XXXIII/17 – zdaję sobie sprawę z wagi różnych zadań, jakie podejmowane są w temacie 

poprawy infrastruktury drogowej, cieszy fakt, że zgodnie z zapisami 
harmonogramu budowy dróg rozpoczynają się realizacje kolejnych zadań, 
mam tu na myśli budowę ul. Staszica, Limanowskiego, Mazurskiej. Proszę 
tylko mieć na uwadze utwardzenie i utrzymanie przejezdności 
na pozostałych drogach, które będą oczekiwały w kolejce na realizację 
w kolejnych etapach.  

 
BMP/803, 804, 806/XXXIII/17      Gryfino, dnia 28.03.2017 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej: 
Ad. 803 – w sprawie inwestycji w zakresie infrastruktury drogowej informuję, że działamy 
zgodnie z harmonogramem budowy dróg. 
          Z up. Burmistrza 
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
804/XXXIII/17 – podczas wielu rozmów mieszkańcy pytają mnie o dokończenie budowy 

ścieżki rowerowej biegnącej przez las, łączącej ulicę Jana Pawła II 
z miejscowością Wirów. Czy istnieje realna szansa, by ta inwestycja miała 
swój finał w tej kadencji? 

 
BMP/803, 804, 806/XXXIII/17      Gryfino, dnia 28.03.2017 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej: 
Ad. 804 – w sprawie budowy ścieżki rowerowej łączącej ul. Jana Pawła II z miejscowością 
Wirów informuję, że w bieżącym roku planujemy wspólnie z Zachodniopomorskim Zarządem 
Dróg Wojewódzkich w Koszalinie realizację ścieżek po nieczynnych torach kolejowych od 
Szczawna do Borzymia i od Małego Boirzymia do granicy z gminą Banie, łącznie ok. 10 km. 
Realizacja kolejnych odcinków ścieżek rowerowych będzie przedmiotem analiz po 
zakończeniu ww inwestycji. 

Z up. Burmistrza 
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
805/XXXIII/17 – w ostatnim okresie międzysesyjnym otrzymałem wiele zapytań dotyczących 

utrzymania porządku w Gryfinie. Na chodnikach, drogach, zalega duża 
ilość piachu. Proszę o interwencję w tej sprawie.  

 
BMK.0003.4.2017.nsz      Gryfino, dnia 13.03.2017 r. 
Odpowiadając na Pana interpelację nr 805/XXXIII/17, w sprawie zalegającego 
na chodnikach oraz drogach gminnych piachu informuję, że zgodnie z ustaleniami zawartymi 
pomiędzy Gminą Gryfino a Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o., które 
świadczy dla Gminy usługi oczyszczania oraz zimowego utrzymania terenów gminnych 
informuję, że uprzątnięcie pozostałości mieszanki piaskowo – solnej następuje w terminie 
30 dni od zakończenia sezonu zimowego. Przewidywany termin obowiązywania sezonu 
zimowego trwa od 1 listopada do 30 marca, z jednoczesną możliwością przesunięcia 
terminów na skutek wystąpienia korzystnych lub niekorzystnych warunków atmosferycznych. 
Z uwagi na panujące obecnie korzystne warunki atmosferyczne, Przedsiębiorstwo 
rozpoczęło uprzątanie pozostałości mieszanki przed zakończeniem sezonu zimowego. 
         Z up. Burmistrza 
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 



 
806/XXXIII/17 – cieszę się i dziękuję, że na wiele spraw patrzy pan globalnie, np. 

w kontekście budowy oświetlenia na nowopowstałych osiedlach domów 
jednorodzinnych. Złożone zamówienie publiczne dotyczące wyboru 
wykonawcy tego zadania, napawa optymizmem i poczuciem poprawy 
bezpieczeństwa mieszkańców. W związku z tak ważną inwestycją 
mieszkańcy proszą, aby wybrany wykonawca niezwłocznie przystąpił 
do realizacji zadania.  

 
BMP/803, 804, 806/XXXIII/17      Gryfino, dnia 28.03.2017 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej: 
Ad. 806 – w sprawie budowy nowych punktów oświetleniowych informuję, że wykonawca 
przystąpi do robót budowlanych po rozstrzygnięciu postępowania o zamówienie publiczne i 
podpisaniu umowy. 

Z up. Burmistrza 
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
Radny Zenon Trzepacz 
807/XXXIII/17 – moja interpelacja dotyczy miejscowości Chlebowo, ukazała się w prasie 

informacja, że w Chlebowie została w 2015 r. wybudowana siłownia. 
Mieszkańcy i sołtys chodzą po Chlebowie i nie mogą tej siłowni znaleźć. 
Jeżeli to jest nieprawda, to uważam, że należy sprostować i poinformować 
mieszkańców Chlebowa, bo to wywołało niezdrową atmosferę i sołtysa 
„czepiają się” mieszkańcy, gdzie jest siłownia. 

 
BWS.RS.0003.2.2016      Gryfino, dnia 21.03.2017 r. 
W odpowiedzi na zgłoszoną interpelację uprzejmie informuję, że Gmina Gryfino nie 
realizowała inwestycji pn. Budowa siłowni zewnętrznej w m. Chlebowo, podana informacja, 
na którą powołuje się Pan Przewodniczący była pomyłką, za którą uprzejmie przepraszam. 
         Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński 
 
808/XXXIII/17 – moja interpelacja związana jest z bezpieczeństwem mieszkańców 

Radziszewa i Daleszewa, dotyczy poruszania się po chodniku,  
szczególnie dotyczy to ludzi młodych, którzy chodzą ze szkoły do sali 
gimnastycznej. Jesteśmy chyba jedyną szkołą i miejscowością w Polsce, 
gdzie młodzież porusza się przy drodze krajowej, gdzie w ciągu doby 
przejeżdża około 10 tys. samochodów, chodnikiem o szerokości 1 m. 
Opatrzności zawdzięczamy, że nic się nie dzieje, ale po ostatnich 
wydarzeniach, jakie miały miejsce w Szczecinie, gdzie czwórka naszych 
dzieciaków ucierpiała i państwo może wiecie, w ostatnim czasie 
zatrzymano przemytnika czy handlarza narkotyków, który też uszkodził 
policyjny samochód, mieszkańcy bardzo poważnie boją się o swoje dzieci 
i zwracamy się do Burmistrza i do Rady Miejskiej – to jest na razie prośba 
– o przyspieszenie prac związanych z budową sali gimnastycznej 
w Radziszewie. W związku z tym, że powstanie 7 i 8 klasa, ilość 
młodzieży przemierzającej to pobocze niebezpieczne zdecydowanie 
wzrośnie. Mieszkańcy są otwarci, chcą pomóc w wielu działaniach 
związanych z tą sprawą. Przypomnę tylko, że sołtys, rada sołecka 
i mieszkańcy wykonali projekt budowy sali gimnastycznej i oczekujemy 
realizacji w możliwie najbliższym czasie.    

 
BMP/812/XXXIII/17                 Gryfino, dnia 28.03.2017 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej: 



Ad. 808 – w sprawie budowy hali gimnastycznej w Radziszewie informuję, że w bieżącym 
roku nie mamy zabezpieczonych środków finansowych na realizację zadania. W zależności 
od sytuacji finansowej gminy oraz podjętych decyzji budowa hali sportowej w Radziszewie 
może być uwzględniona w kolejnych latach budżetowych.  
         Z up. Burmistrza 
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
Radny Tomasz Namieciński  
809/XXXIII/17 – w październiku 2016 r. złożyłem interpelację za pośrednictwem urzędu 

do starostwa powiatowego w sprawie przycięcia gałęzi nad jezdnią przy 
ulicy Niepodległości w Gardnie. Rośnie tam 6 topoli, gałęzie zwisają nad 
samą jezdnią. Są to drzewa, które mają kilkanaście lat, przy silnych 
wiatrach, przy burzach, część tych mniejszych gałęzi spada na jezdnię. 
Otrzymałem odpowiedź, że sprawa będzie załatwiona przez starostwo 
w miesiącach zimowych, z tego względu, że od 1 marca nie możemy 
przycinać gałęzi ani wycinać drzew ze względu na sezon lęgowy. Przy 
okazji wycinki drzew na odcinku Gardno-Wysoka Gryfińska, gdzie 
z wnioskiem zwróciła się osoba prywatna, ten temat zostanie załatwiony. 
Niestety, do chwili obecnej te drzewa na odcinku Gardno-Wysoka 
Gryfińska zostały wycięte, w mojej ocenie one nie zagrażały 
bezpieczeństwu, natomiast ja nie mówiłem o wycince tylko o przycięciu, 
pozostawiono ten stan taki jaki jest. W związku z tym ponownie interpeluje 
w tej sprawie i ponownie proszę, aby taką interpelację przekazać 
do starostwa powiatowego.  

 
BMP.ROŚ.0003.1.2017.ML      Gryfino, dnia 20.03.2017 r. 
Interpelację przekazano do Zarządu Powiatu w Gryfinie.  
 
810/XXXIII/17 – prowadzone są prace ziemne przy budowie hali Zalando. Na odcinku 

od ronda Gardnie do boiska, to jest tez ulica Niepodległości, dziennie 
przejeżdża kilkanaście samochodów ciężarowych. Stan nawierzchni tej 
jezdni uległ znacznemu pogorszeniu. Utworzyły się dziury, zrobię zdjęcia i 
dostarczę je do urzędu, jak ta droga w chwili obecnej wygląda. Jest to 
droga powiatowa w związku z powyższym przy zakończeniu tych prac 
bardzo proszę, aby przeprowadzić inspekcję i zinwentaryzować tą drogę, 
porobić zdjęcia. Ja rozumiem, że trwają prace, skoro firma przyczyniła się 
do zniszczenia nawierzchni, to dobrze by było, żeby przywróciła ją 
do stanu pierwotnego.  

 
BMI/810, 832, 834, 835, 836/XXXIII/17    Gryfino, dnia 28.03.2017 r. 
Interpelację przesłano do Starostwa Powiatowego. 
 
811/XXXIII/17 – zgłaszają się do mnie kierowcy korzystający z tego odcinka drogi pomiędzy 

rondem a osiedlem oraz pomiędzy wiaduktem a rondem w strefie, 
mówimy o drodze wojewódzkiej nr 120. Przy okazji prac nawożone jest 
błoto na jezdnię. Wiadomo, że firma jeśli prowadzone są jakiekolwiek 
prace, ma obowiązek sprzątania tego, niestety, nie jest tak do końca. Przy 
„powiatówce” próbują sprzątać, gorsza sytuacja jest przy drodze nr 120, 
od wiaduktu na S3 do ronda. Proszę o interwencję w tej sprawie.    

 
BMP/811/XXXIII/17       Gryfino, dnia 28.03.2017 r. 
Interpelację przesłano do ZZDW w Koszalinie. 
 



812/XXXIII/17 – mieszkańcy Gardna zgłaszają się do mnie z zapytaniami, czy w Gardnie 
bądź też w strefie powstanie hotel? Jeżeli jest taki zamiar inwestycyjny, 
burmistrz wie o takim zamiarze, to bardzo proszę o taką informację.  

 
BMP/812/XXXIII/17               Gryfino, dnia 28.03.2017 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej: 
Ad. 812 – w sprawie budowy hotelu w Gardnie informuję, że w bieżącym roku budżetowym 
nie ma przeznaczonych środków na realizację takiej inwestycji.  
                     Z up. Burmistrza  

        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
  
813/XXXIII/17 – na konferencji PSL pan wicemarszałek chwalił się jedną rzeczą, stwierdził, 

że Sejmik Zachodniopomorski przygotował program grantów sołeckich 
z pulą środków pół mln zł. Nabór ruszy w marcu w Urzędzie 
Marszałkowskim. Sołectwa będą mogły ubiegać się o środki do 10.000 zł 
na inwestycję, na poprawę infrastruktury np. place zabaw czy siłownie 
„pod chmurką”. Czy jako gmina będziemy w tym programie uczestniczyć?  

 
BWS.RS.0003.4.2017         Gryfino, dnia 20 marca 2017 r. 
W odpowiedzi na interpelację uprzejmie informuję, że dnia 07.02.2017 r. został ogłoszony 
przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego konkurs pn. „Granty sołeckie 2017”. 
Celem konkursu jest wspieranie rozwoju demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego 
oraz wzmacnianie tożsamości i integracji społeczności lokalnej z inicjatywy sołectw 
w województwie zachodniopomorskim. W konkursie mogą uczestniczyć gminy 
reprezentujące sołectwa działające na obszarach wiejskich. Zgłoszenia mogą zawierać 
wyłącznie projekty zaproponowane do realizacji przez sołtysów danej gminy.  Nagrodą w 
konkursie jest możliwość otrzymania pomocy finansowej w wysokości maksymalnej 10.000 
zł na sfinansowanie zgłoszonego do realizacji projektu o charakterze inwestycyjnym. Projekt 
zgłoszony do konkursu musi spełniać przynajmniej jedno z kryteriów określonych w 
Regulaminie Konkursu „Granty sołeckie 2017”.  Pomoc przyznana zostanie gminom w 
drodze uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.  
Informacje o możliwości przystąpienia do konkursu zostały przekazane sołtysom 
niezwłocznie  droga  mailową,  telefonicznie  oraz  listownie. Pismem  z  dnia  02.03.2017 r.  
Referat Spraw Społecznych przekazał sołtysom formularz zgłoszenia do konkursu  wraz  
z wytycznym w postaci regulaminu, wyznaczając przy tym termin składania sporządzonych 
projektów do Referatu do dnia 23.03.2017 r.  

Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński   
 
Radna Małgorzata Rubczak 
814/XXXIII/17 – w imieniu sanatorium Nowego Czarnowa, jak również sołtysa wsi Nowe 

Czarnowo wnoszę o udzielenie następujących informacji: proszę 
o wyjaśnienie kwestii zwrotu podatku z funduszu sołeckiego za rok 2015. 
Na jaki cel zostały przeznaczone te środki? Proszę o przedstawienie 
dokładnego wykazu prac z dokumentami potwierdzającymi wykonanie 
tych prac w miejscowościach, których nazwy pojawiły się w reportażu 
w Gazecie Gryfińskiej. Dlaczego nie skonsultowano wydatków 
pochodzących ze zwrotu z funduszu sołeckiego z sołtysami z terenów 
gminy Gryfino, pomimo tego, iż takie konsultacje były wcześniej obiecane 
wzorem konsultacji przeprowadzonych w związku ze zwrotem podatku 
za rok 2014.  

 
BWS.RS.0003.5.2017         Gryfino, dnia 20 marca 2017 r.  
W odpowiedzi na zgłoszoną interpelację uprzejmie informuję, iż środki finansowe 
przeznaczone na fundusz sołecki w danym roku budżetowym w całości pochodzą 



z dochodów własnych Gminy. Zgodnie z art. 3 ust. 7 ustawy z dnia 21.02.2014 r. o funduszu 
sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301 z póxn. zm.) – na wniosek, którego termin składania 
upływa z dniem 31 maja następnego roku „Gmina otrzymuje z budżetu państwa zwrot, 
w formie dotacji celowej, części wydatków wykonanych w ramach funduszu (30%). Zwrot 
obejmuje wydatki wykonane w roku poprzedzającym rok budżetowy. Ponadto na podstawie 
ustawy przytoczonej powyżej – fundusz sołecki to fundusz wyodrębniony w budżecie gminy 
i przez cały czas pozostaje jego częścią.    
Zwrot środków za 2015 rok stanowił dochód gminy roku 2016, który został przeznaczony 
w uchwale budżetowej na częściowe pokrycie funduszu sołeckiego w roku 2016. 

Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński   
 
815/XXXIII/17 - mieszkańcy sanatorium Nowe Czarnowo proszą o uzasadnienie istniejącego 

harmonogramu remontu dróg gminnych na terenach wiejskich. Na jakiej 
podstawie został sporządzony i jakie czynniki decydowały o kolejności 
remontu dróg w poszczególnych miejscowościach?  

 
BMP/815, 816, 817, 818/XXXIII/17             Gryfino, dnia 28.03.2017 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej: 
Ad. 815, 816 – w sprawie harmonogramu budowy dróg informuję, że podstawowe kryteria 
brane pod uwagę przy opracowywaniu ww dokumentu to m.in. długość, liczba mieszkańców, 
znaczenie tranzytowe, posiadana dokumentacja projektowa. Nie istniały środki finansowe 
„pozostałe z budowy gryfińskiego nabrzeża”. Gmina Gryfino otrzymała zwiększone 
dofinansowanie dla tej inwestycji. Środki te w wysokości 300 tys zł zostały decyzją Rady 
Miejskiej przeznaczone pod budowę dróg na terenach wiejskich. O wyborze dróg do remontu 
i przebudowy decydował harmonogram.  

   Z up. Burmistrza  
          Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 

 
816/XXXIII/17 – mieszkańcy Nowego Czarnowa z prasy dowiedzieli się, że istniały środki 

finansowe pozostałe z budowy gryfińskiego nabrzeża. Proszę 
o potwierdzenie lub zaprzeczenie takiej informacji, a w przypadku 
potwierdzenia proszę o pisemne wyjaśnienie, jakie czynniki zadecydowały 
o wyborze tych miejscowości, na terenie których zostały zainwestowane 
ww środki finansowe?  

 
BMP/815, 816, 817, 818/XXXIII/17             Gryfino, dnia 28.03.2017 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej: 
Ad. 815, 816 – w sprawie harmonogramu budowy dróg informuję, że podstawowe kryteria 
brane pod uwagę przy opracowywaniu ww dokumentu to m.in. długość, liczba mieszkańców, 
znaczenie tranzytowe, posiadana dokumentacja projektowa. Nie istniały środki finansowe 
„pozostałe z budowy gryfińskiego nabrzeża”. Gmina Gryfino otrzymała zwiększone 
dofinansowanie dla tej inwestycji. Środki te w wysokości 300 tys zł zostały decyzją Rady 
Miejskiej przeznaczone pod budowę dróg na terenach wiejskich. O wyborze dróg do remontu 
i przebudowy decydował harmonogram.  

Z up. Burmistrza  
       Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 

817/XXXIII/17 – proszę o informację, dlaczego pomimo realnie istniejącego zagrożenia 
zawalenia się budynku po byłym sanatorium w Nowym Czarnowie 
w pierwszej kolejności nie przeznaczono środków finansowych na tenże 
właśnie cel, który w mniemaniu mieszkańców tej części Nowego 
Czarnowa jest priorytetowy? Czy osoby odpowiedzialne za taki stan 
rzeczy biorą odpowiedzialność również za zdrowie i życie dzieci 



i młodzieży przebywających na terenie gruzowiska niezabezpieczonego 
przed dostępem osób postronnych? 

 
BMP/815, 816, 817, 818/XXXIII/17             Gryfino, dnia 28.03.2017 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej: 
Ad. 817 – Gmina Gryfino systematycznie zabezpiecza budynki byłego sanatorium. 
Systematycznie również zabezpieczenia (taśmy, tabliczki) są dewastowane. W marcu br. 
znaczna część terenu, na której znajdują się budynki w najgorszym stanie została 
wydzierżawiona dla spółek: Szpitala Powiatowego oraz Flieger Textilservice. Pozostała 
część nie objęta umową dzierżawy została po raz kolejny zabezpieczona, tym razem siatką 
ochronną zamocowaną na nowych słupach drewnianych. Straż Miejska wzmoże kontrole  
w tym terenie, aby uchronić zabezpieczenia przed kradzieżą i dewastacją ze strony 
przebywających na tym terenie osób. Uniemożliwiają one bowiem postronnym wstęp do 
niszczejących budynków. 

Z up. Burmistrza  
       Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 

 
818/XXXIII/17 – kolejne pytanie podnoszone przez mieszkańców Nowego Czarnowa dotyczy 

kwestii uruchomienia świetlicy wiejskiej na terenie byłego sanatorium, 
powołując się na kolejne ustalenia jakie zapadały na zebraniach wiejskich 
oraz spotkaniach z wiceburmistrzami. W lutym 2016 wiceburmistrz na 
spotkaniu wiejskim obiecał udostępnienie jednego z pomieszczeń zespołu 
szkół specjalnych, które mogłoby pełnić funkcję świetlicy wiejskiej. Padł 
wówczas termin kwietnia. W lipcu 2016 r. odbyło się kolejne zebranie 
wiejskie i zapewnienia zostały ponowione. Padały kolejne terminy: 
września później listopada jako terminu uruchomienia świetlicy. Wobec 
braku decyzji na początku grudnia 2016 r. odbyło się kolejne spotkanie 
mieszkańców Nowego Czarnowa i pani sołtys wraz z wiceburmistrzem 
i padły kolejne obietnice i zapewnienia, że do uruchomienia świetlicy 
dojdzie może w styczniu. Na dzisiaj, a jest koniec lutego, mieszkańcy 
Nowego Czarnowa są rozgoryczeni i czują się wręcz oszukani, oczekują 
na podjęcie ostatecznej decyzji.  

 
BMP/815, 816, 817, 818/XXXIII/17             Gryfino, dnia 28.03.2017 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej: 
Ad. 818 – w sprawie świetlicy wiejskiej w Nowym Czarnowie informuję, że w ramach środków 
przewidzianych na realizację zadań z funduszu sołeckiego w bieżącym roku zostanie 
opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa na rozbudowę i modernizację 
przedmiotowej świetlicy.  

 Z up. Burmistrza  
       Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 

 
819/XXXIII/17 – w imieniu wszystkich sołtysów bardzo proszę o informację, kiedy 

zaplanowano spotkanie burmistrza z sołtysami z terenu naszej gminy? 
Ostatnie takie spotkanie miało miejsce ponad rok temu i mimo 
wcześniejszych obietnic przeprowadzenia cyklicznych spotkań, kolejne 
spotkanie nie odbyło się.  

 
SEO.0003.3.2017         Gryfino, dnia 17.03.2017 r. 
W odpowiedzi na Pani interpelację zgłoszoną na sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 
23 lutego 2017 r. w sprawie zaplanowanych spotkań Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino 
z sołtysami z terenu Gminy Gryfino informuję, że spotkania będą odbywały się co kwartał 
w ustalonym wspólnie terminie. Ponadto informuję, że w niedługim czasie pracownicy 
Referatu Spraw Społecznych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie planują zorganizowanie 



spotkania z sołtysami z zakresu m.in. zasad funkcjonowania i wykorzystywania środków 
finansowych w ramach przyznanego funduszu sołeckiego. 
         Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński   
 
Radny Zdzisław Kmieciak 
820/XXXIII/17 – mieszkańcy nowego osiedla w Starych Brynkach zwracają się z prośbą 

o zamontowanie oświetlenia tego terenu przynajmniej w minimalnym 
zakresie. Panują tam egipskie ciemności. Zdajemy sobie sprawę, 
że osiedle w zasadzie dopiero powstaje, proces inwestycyjny trwa, 
ale potrzeba oświetlenia jest niezbędna.  

 
BMP/820/XXXIII/17       Gryfino, dnia 28.03.2017 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej: 
Ad. 820 – w sprawie budowy oświetlenia na nowym osiedlu w Starych Brynkach informuję, 
że w ramach środków z funduszu sołeckiego będziemy realizować II etap związany 
z budową oświetlenia na nowym osiedlu. 

Z up. Burmistrza  
       Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 

   
821/XXXIII/17 – ponawiam interpelację za pośrednictwem urzędu odnośnie budowy 

chodnika przy drodze krajowej nr 31 na odcinku Czepino - piekarnia 
do Gryfina – ul. Pomorska przepompownia. Proszę o przekazanie 
powyższej sprawy do administratora GDDKiA Oddział w Szczecinie. 

 
BMP/821, 822, 844, 848/XXXIII/17     Gryfino, dnia 28.03.2017 r. 
Interpelację przesłano do GDDKiA. 
 
822/XXXIII/17 – proszę o wymianę nawierzchni asfaltowej ściernej odcinek Czepino-Nowe 

Brynki. Powstały koleiny, tworzą się kałuże, stwarza to niebezpieczeństwo 
użytkowników. To zadanie miało być wykonane przez GDDKiA, więc 
zgłaszam tą sprawę ponownie do GDDKiA Oddział Szczecin.  

 
BMP/821, 822, 844, 848/XXXIII/17     Gryfino, dnia 28.03.2017 r. 
Interpelację przesłano do GDDKiA. 
 
823/XXXIII/17 – otrzymałem sygnał od mieszkańca Gryfina, który zwraca uwagę na bardzo 

zły stan drzewa tuż obok sądu w Gryfinie przy ul. Grunwaldzkiej. Drzewo 
może stanowić realne zagrożenie dla przechodniów, ponieważ ma bardzo 
spróchniały pień. Przy silnych wiatrach drzewo może upaść na chodnik lub 
ulicę. Proszę o interwencję odpowiednie instytucje.  

 
BMP.ROŚ.0003.2.2017.ML      Gryfino, dnia 20.03.2017 r. 
Interpelację przesłano do ZZDR w Koszalinie - RDW w Chojnie. 
 
Radna Jolanta Witowska 
824/XXXIII/17  - interpeluję w sprawie stanu nawierzchni drogi – rozwidlenie ulic Słowiańska, 

Targowa i Garbarska. Pozimowe uszkodzenia drogi są tak rozległe, że 
droga wygląda jak sito, oczywiste jest, że ten stan wymaga naprawy, 
zagraża użytkownikom drogi. Bardzo proszę o podjecie działań.   

 
BMP/824, 825/XXXIII/17      Gryfino, dnia 28.03.2017 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej: 
Ad. 824 – w sprawie stanu nawierzchni drogi na rozwidleniu ulic Słowiańskiej, Garbarskiej 
i Targowej informuję, że przeprowadzimy remont cząstkowy ww dróg masą bitumiczną.  



Z up. Burmistrza  
       Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 

 
825/XXXIII/17 – interpeluję w sprawie fragmentu ul. Słowiańskiej, wzdłuż tej ulicy jest 

chodnik, część tego chodnika jest wybrukowana, natomiast pozostała 
część, ok. 100 m, jest w fatalnym stanie. Tam nie ma oświetlenia, więc 
w pewnych porach roku jest po prostu niebezpiecznie. 

 
BMP/824, 825/XXXIII/17      Gryfino, dnia 28.03.2017 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej: 
Ad. 825 – w sprawie nieprawidłowego stanu technicznego chodnika przy ul. Słowiańskiej 
informuję, że uwzględnimy to zadanie do wykonania. 

Z up. Burmistrza  
       Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 

 
826/XXXIII/17 – zwracam uwagę na bałagan w okolicy stacji paliw Orlen oraz 

na sąsiadującej nieruchomości. Zalegają tam liście jeszcze nie zgrabione 
z jesieni, gałęzie, śmieci, to niestety nie jest dobra wizytówka dla naszego 
miasta. 

 
BSM.0003.826/XXXIII/17      Gryfino, dnia 17.03.2017 r. 
W odpowiedzi na Pani interpelację uprzejmie informuje, że teren został uprzątnięty przez 
właścicieli nieruchomości. 
            Z up. Burmistrza 
          Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński 
 
827/XXXIII/17 – nasze miasto jest wręcz masakrycznie zanieczyszczone psimi odchodami. 

Czy my jesteśmy skazani na taki stan? Ustawa o utrzymaniu czystości 
i porządku nakłada na właściciela psa obowiązek sprzątania po nim, 
a na władze gmin utrzymania czystości i porządku miejsc publicznych. 
Jakie działania zamierza pan podjąć, żeby wywiązać się z tego 
obowiązku? 

 
BMK.0003.5.2017.nsz      Gryfino, dnia 13.03.2017 r. 
Odpowiadając na Pani interpelację nr 827/XXXIII/17, dotyczącą zanieczyszczenia terenu 
miasta Gryfino psimi odchodami informuję, iż Gmina na przestrzeni ostatnich lat, 
z roku na rok zakupuje coraz większą ilość specjalistycznych woreczków „Pucek”, służących 
zbieraniu przez mieszkańców naszej Gminy nieczystości po swoich pupilach. Zarówno 
w ubiegłym jak i w bieżącym roku zamówienia obejmowały po 150 tysięcy sztuk woreczków. 
Woreczki te umieszczane są w 14 dystrybutorach, posadowionych w różnych lokalizacjach 
na terenie miasta, w miejscach gdzie mieszkańcy najczęściej spacerują ze swoimi psami. 
W miarę możliwości, w każdym tygodniu woreczki dostarczane są do poszczególnych 
dystrybutorów. Gmina przewiduje również w budżecie zakup kolejnych dystrybutorów 
i w przyszłości planuje zwiększenie ilości zamawianych woreczków. 

Obowiązek każdego właściciela wynikający z posiadania psa, polega na 
bezwzględnym sprzątaniu po nim nieczystości. Ponadto, zgodnie z ustawą o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach, do zadań zarządców i właścicieli, należy utrzymanie 
czystości i porządku na poszczególnych ich terenach. Gmina Gryfino na podstawie umowy 
z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o., wprowadziła dodatkowy sprzęt  
tj. odkurzacz do psich odchodów, w celu poprawy estetyki terenów gminnych. 

        Z up. Burmistrza  
       Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 

 
 
 



Radna Małgorzata Wisińska  
828/XXXIII/17 – chciałabym nawiązać do interpelacji radnego Tomasza Namiecińskiego, 

faktycznie powiat nie dba o pobocza dróg, nie dba o drzewa stojące 
wzdłuż nich, a dla uzupełnienia – cięcia sanitarne można wykonywać 
przez cały rok. Bardzo proszę, żeby zainteresować odpowiednie władze 
w powiecie topolami na drodze Gryfino-Dołgie. 

 
BMP.ROŚ.0003.3.2017.ML      Gryfino, dnia 20.03.2017 r. 
Interpelację przekazano do Zarządu Powiatu w Gryfinie. 
 
829/XXXIII/17 – moja interpelacja dotyczy skrzynek energetycznych, jakie zostały w sierpniu 

2016 r. z funduszu sołeckiego założone w Mielenku Gryfińskim 
i Sobiemyślu. Niestety, do dzisiaj gmina nie podpisała umowy z zakładem 
energetycznym, więc ani nie mamy skrzynek, ani nie możemy korzystać 
z energii elektrycznej na boisku, a zbliża się okres wiosenny 
i najprawdopodobniej zaraz zacznie się coś dziać i prąd będzie potrzebny. 

 
830/XXXIII/17 – w 2012 r. gmina, czyli poprzedni burmistrz podpisał umowę z PUK 

na sprzątanie ulic gminnych po zimie, czyli oczyszczania ulic nie tylko 
w mieście, ale i na wsiach, z zalegającego piachu i błota. Czy nie można 
by było wrócić do tej umowy i zrobić porządek, nie tylko na ulicach 
miejskich, ale i wiejskich.  

 
BMK.0003.6.2017.nsz      Gryfino, dnia 13.03.2017 r. 
Odpowiadając na Pani interpelację numer 830/XXXIII/17, informuję, iż do dnia 
28 lutego 2017 r., pomiędzy Gminą Gryfino a Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych 
Sp. z o.o., obowiązywało czteroletnie Porozumienie Wykonawcze zawarte w zakresie 
wykonywania przez Przedsiębiorstwo usług oczyszczania oraz zimowego utrzymania 
terenów gminnych, które obejmowało utrzymanie obszarów zarówno miejskich jak 
i wiejskich. Nowa umowa, obowiązująca do 31 grudnia 2017 r., obejmuje ten sam zakres 
czynnościowy jak i terytorialny, uwzględniona w niej zatem została usługa uprzątnięcia 
pozostałości mieszanki piaskowo – solnej również gminnych ulic wiejskich, w terminie 30 dni 
od zakończenia sezonu zimowego, który przewidywalnie trwa od 1 listopada do 30 marca, 
z ewentualną możliwością przesunięcia tych terminów na skutek wystąpienia korzystnych lub 
niekorzystnych warunków atmosferycznych. Z uwagi na panujące obecnie korzystne warunki 
atmosferyczne, Przedsiębiorstwo rozpoczęło uprzątanie pozostałości mieszanki przed 
zakończeniem sezonu zimowego. 
         Z up. Burmistrza 
          Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
831/XXXIII/17 – nie dostałam odpowiedzi na interpelację z listopada, czekam na nią. 
 
Radny Czesław Skonecki 
832/XXXIII/17 – skrzyżowanie ulic 9 Maja – Kolejowa dopiero po remoncie, porobione 

są wysepki, ludzie zastanawiają się po co. Są tam trudności  w pokonaniu 
tego odcinka – zawracania z ulicy Kolejowej w ulicę 9 Maja. Sadzę, że 
fachowcy ruchu drogowego powinni rozważyć i zmodernizować 
to skrzyżowanie, tak aby można było tam łagodnie poruszać się. 

 
BMI/810, 832, 834, 835, 836/XXXIII/17    Gryfino, dnia 28.03.2017 r. 
Interpelację przesłano do Starostwa Powiatowego. 
 
833/XXXIII/17 – na ul. 9 Maja po remoncie pasy były chyba malowane wapnem tylko, żeby 

były widocznie przy odbiorze. Po krótkim okresie czasu tych przejść nie 



ma, są tam przedszkole i szkoła. W zimę nie było możliwe wykonanie 
tego, ale pora już chyba w tym kierunku podjąć czynności.   

 
BMI/810, 832, 834, 835, 836/XXXIII/17    Gryfino, dnia 28.03.2017 r. 
Interpelację przesłano do Starostwa Powiatowego. 
 
834/XXXIII/17 – po ul. Kolejowej poruszał się ciężki sprzęt, przy garażach była składowana 

ziemia, materiały i po tym remoncie pozostał duży bałagan. Użytkownicy 
garaży zwracają się z prośbą, aby ten teren został uporządkowany, gdyby 
zostało nawiezione jakieś kruszywo, żużel, to nawet ludzie są w stanie 
sami to rozplantować. W tym rejonie też jest drzewo, które wymaga 
pielęgnacji, niedużo czasu zostało, żeby przyciąć te gałęzie. Część gałęzi 
została połamana przez ciężki sprzęt.  

 
BMK.0003.8.2016.WM      Gryfino, dnia 20.03.2017 r. 
W odpowiedzi na Pana interpelację dotyczącą drzewa rosnącego przy garażach 
zlokalizowanych przy ul. Kolejowej informuję, że dokonano oględzin przedmiotowego 
drzewa. Gmina Gryfino zleci firmie specjalistycznej podcięcie drzewa, niemniej jest to 
uzależnione od posiadanych środków budżetowych. Z uwagi na duży zakres prac 
przewidziany do wykonania w najbliższych miesiącach, w pierwszej kolejności zostaną 
wykonane prace zwiążane z usuwaniem i podcinaniem drzew i krzewów stanowiących 
zagrożenie dla bezpieczeństwa (suchych, obłamanych). 

         Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 

BMI/810, 832, 834, 835, 836/XXXIII/17    Gryfino, dnia 28.03.2017 r. 
Interpelację przesłano do Starostwa Powiatowego. 
 
835/XXXIII/17 –  do tunelu od strony ulicy Kolejowej przy takich warunkach atmosferycznych, 

jakie wczoraj były, trzeba chyba wejść z parasolem. Zadaszenie jest 
po remoncie, ale są nieszczelności, woda cieknie, ludzie omijają kałuże, 
cały tunel jest zalany. Schody od ulicy Sprzymierzonych też wymagają 
remontu.     

 
BMP/835, 836/XXXIII/17      Gryfino, dnia 28.03.2017 r. 
Interpelację przesłano do PKP O/Szczecin. 
 
BMI/810, 832, 834, 835, 836/XXXIII/17    Gryfino, dnia 28.03.2017 r. 
Interpelację przesłano do Starostwa Powiatowego. 
 
Radny Krzysztof Hładki 
836/XXXIII/17 – chciałabym poruszyć temat przejścia dla pieszych przez przejazd kolejowy 

na ul. Armii Krajowej. Jest nowo wybudowane rondo, porządny asfalt, ale 
projektant i zainteresowani urzędnicy, zatwierdzający projekt, mieli zbyt 
mało wyobraźni. Mieszkańcy Górnego Tarasu aby dostać się na Dolny 
Taras, przykładowo do urzędu, muszą dojść najpierw do przejazdu, 
w przypadkach, kiedy nie ma samochodów, przejść swobodnie na drugą 
stronę ulicy, ale kiedy jadą samochody, to niekiedy jest to droga przez 
mękę. Pas pieszy ma około półtora metra i trzeba znowu przejść na druga 
stronę. Jeżeli samochody nie jadą – a trzeba przyznać, że tam jest duże 
natężenie ruchu samochodów, samo doświadczyłem tego, że było ostre 
hamowanie niejednego samochodu. Znowu przejście na drugą stronę 
ulicy, kilkanaście metrów trzeba wrócić i dopiero poprzez stare schody iść 
przykładowo do urzędu miasta. Oczywiście, że to jest teren PKP, 
burmistrza proszę  jedynie o interwencję w tej sprawie, z drugiej strony są 



wymalowane po drugiej stronie torów kolejowych skośne pasy, które 
okazuje się, są szersze od przejścia dla pieszych. Tylko na ostatnim 
odcinku od strony Górnego Tarasu przy starej rozdzielni, zawęża się do 
około 1 metra. Jest bardzo proste rozwiązanie – przesunięcie słupa 
szlabanu o 1 metr. Trzeba wystąpić do PKP z taką propozycją, 
to rozwiązuje sytuację, można uruchomić drugi ciąg komunikacyjny ruchu 
pieszego. Proszę o zajęcie się tą sprawą. Zainteresowanych publicystów 
gazety także proszę o wsparcie tej inicjatywy.  

 
BMP/835, 836/XXXIII/17      Gryfino, dnia 28.03.2017 r. 
Interpelację przesłano do PKP O/Szczecin. 
 
BMI/810, 832, 834, 835, 836/XXXIII/17    Gryfino, dnia 28.03.2017 r. 
Interpelację przesłano do Starostwa Powiatowego. 
 
Radny Janusz Skrzypiński 
837/XXXIII/17 – proszę o podjęcie działań, mających na celu wycięcie drzew z gatunku 

topole rosnących na pl. Solidarności, którego częścią jest plac zabaw dla 
dzieci. Rosnące drzewa topoli stwarzają zagrożenie dla przebywających 
na tym terenie osób dorosłych i dzieci, z powodu łamiących się przy 
dużym wietrze konarów drzew oraz z powodu pylenia, które występuje 
w okresie letnim, tak, że ci którzy chcą z tego placu skorzystać, omijają go 
szerokim łukiem.    

 
BMK.0003.7.2017.WM      Gryfino, dnia 20.03.2017 r. 
W odpowiedzi na Pana interpelację dotyczącą drzew rosnących na Placu Solidarności 
informuję, iż Gmina wykona przegląd przedmiotowych drzew. Jednocześnie informuję, 
iż jeżeli drzewa będą kwalifikowały się do usunięcia ze względu na zły stan fitosanitarny, 
Gmina wystąpi z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew do Starosty 
Gryfińskiego. 

Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 

 
838/XXXIII/17 – proszę o wykonanie naprawy zapadającej się jezdni na odcinku ok. 3 m 

w części ul. Żołnierzy Wyklętych. Dotychczasowe naprawy nie przyniosły 
oczekiwanego efektu, zapadająca się jezdnia zagraża bezpieczeństwu 
użytkowników tej jezdni. Proszę, aby podjąć te działania, bo ci, którzy 
poruszają się w kierunku ronda, muszą omijać, uciekając na lewą część 
jezdni.  

 
BMP/838, 839, 840/XXXIII/17     Gryfino, dnia 28.03.2017 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej: 
Ad. 838 – w sprawie stanu nawierzchni odcinka ulicy Żołnierzy Wyklętych informuję, że PUK 
przystąpił do usunięcia przyczyny zapadania się jezdni i uzupełnienia ubytków w drodze. 
         Z up. Burmistrza  
         Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
839/XXXIII/17 – proszę o dokonanie przeglądu stanu nawierzchni ul. Łokietka, ta ulica była 

intensywnie użytkowana przy budowie żłobka i powstają tam zapadnięcia 
w polbruku. Jedna taka zapadlina została już usunięta, ale proszę 
o dokonanie przeglądu i usunięcie tych usterek.    

 
BMP/838, 839, 840/XXXIII/17     Gryfino, dnia 28.03.2017 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej: 



Ad. 839 – w sprawie nawierzchni ul. Łokietka informuję, że w najbliższym czasie 
przeprowadzimy przegląd pod kątem nieprawidłowości w stanie technicznym. 

Z up. Burmistrza  
         Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
840/XXXIII/17 – proszę o przygotowanie harmonogramu remontów komunalnych zasobów 

mieszkaniowych na terenie gminy Gryfino w perspektywie 10-letniej 
i sukcesywnie zwiększanie środków finansowych w budżecie gminy na ich 
remonty i modernizację. Przez wiele lat te budynki nie były remontowane 
i zdajemy sobie  z tego sprawę, że potrzebne na to są bardzo duże 
nakłady, dlatego modelowym rozwiązaniem był opracowany przez Radę 
harmonogram budowy i napraw dróg w mieście i gminie Gryfino 
i zwiększenie środków w budżecie gminy. Myślę, że przygotowany taki 
harmonogram i remonty w każdym roku dwóch budynków komunalnych 
w perspektywie 10 lat - byłoby to 20 budynków, ten problem byłby 
na pewno w jakiś sposób zażegnany i rozwiązany. Dotychczas zgłaszałem 
interpelacje dotyczące budynków komunalnych przy ul. Łużyckiej 6, 23, 
32, ale chciałbym też odnieść się do tego artykułu, który ostatnio ukazał 
się w Gazecie Gryfińskiej i pokazuje problem, że infrastruktura 
mieszkaniowa jest zaniedbana. Myślę, że taki harmonogram i działania 
podejmowane przez Radę Miejską, gwarantujące środki finansowe np. 
w wysokości 1 mln złotych w perspektywie kilkunastu lat, pozwoliły by 
tą infrastrukturę uratować. Proszę burmistrza o podjęcie tych działań. 
Myślę, że jeśli chodzi o harmonogram, to sprawa jest ułatwiona, jest 
powołany nowy wydział, mamy architekta, jest zespół ludzi, który mógłby 
taki harmonogram przygotować. Na pewno by to ułatwiło prace i Radzie 
Miejskiej ale też i Burmistrzowi, bo tych pieniędzy jest mało, ale przykład 
remontów i budowy dróg pokazuje, że sukcesywnie można to robić.  
Proszę o pisemną odpowiedź. Dokumentacja fotograficzna w załączeniu – 
załącznik nr 1. 

 
BMP/838, 839, 840/XXXIII/17     Gryfino, dnia 28.03.2017 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej: 
Ad. 840 – w sprawie opracowania harmonogramu remontów budynków komunalnych 
informuje, że w miarę posiadanych środków gmina uwzględnia zadania remontowe 
zaplanowane do realizacji określone w Wieloletnim Programie Gospodarowania 
Mieszkaniowym Zasobem Gminy Gryfino na lata 2014-2018 stanowiący załączniki do 
uchwały nr LII/436/14 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25.09.2014 r. Po utracie ważności ww 
Programu gmina przystąpi do sporządzenia nowego dokumentu w oparciu o ustalenia 
faktyczne i bieżące potrzeby. Jednocześnie wyjaśniamy, że staramy się pozyskiwać środki 
zewnętrzne na realizację zadań polegających na głębokiej termomodernizacji budynków 
komunalnych i przystąpiliśmy do opracowania dokumentacji aplikacyjnej wraz z audytem 
energetycznym i studium wykonalności dla budynku przy ul. Piastów 23. Głowny problem, 
oprócz środków finansowych, stanowi także potrzeba zapewniania lokalu zastępczego dla 
lokatorów budynków komunalnych, w których ma być przeprowadzony kompleksowy remont.  

  Z up. Burmistrza  
         Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
Radny Marcin Para 
841/XXXIII/17 – w informacji Burmistrza z realizacji działań w okresie międzysesyjnym jest 

napisane, że: „podpisałem umowę pod nazwą budowa miejsca spotkań 
i wypoczynku w rejonie boisk sportowych przy ul. Sportowej w Gryfinie”. 
Nigdzie w BIP nie znalazłem szerszych informacji. Mi wystarczy 
informacja ustna, jaki jest zakres tych prac, co będzie tam przewidziane 
i termin realizacji.  



Następna sprawa dotyczy dokumentacji na remonty chodników wzdłuż 
ulicy Okrężnej, Wyspiańskiego, Żeromskiego, Reymonta w Gryfinie, 
proszę o informację, też ustną, o zakresie tych prac, kosztach 
i przewidywanego terminu wykonania. 

 
BMP/841, 842/XXXIII/17      Gryfino, dnia 28.03.2017 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej: 
Ad. 841 – w sprawie realizacji zadania z budżetu obywatelskiego pod nazwą budowa 
miejsca spotkań i wypoczynku w rejonie boisk sportowych przy ul. Sportowej w Gryfinie 
informuję, że uzgodniona koncepcja polega na zagospodarowaniu terenu poprzez budowę 
ciągów pieszych, 5 wiat grilowych wraz infrastrukturą towarzyszącą (ławki, stoły, miejsce na 
odpady itp.) oraz miejsca zabaw dla dzieci. Termin realizacji planujemy w roku bieżącym, po 
zatwierdzeniu dokumentacji projektowej. W sprawie dokumentacji dotyczącej remontu 
chodników informuję, że posiadamy dokumentację projektową. Wartość kosztorysowa robót 
wynosi ponad 2 mln zł. Z uwagi na ograniczone środki budżetowe w roku bieżącym 
postaramy się zrealizować część zadania.  
         Z up. Burmistrza 
                    Z-ca Burmistrza Tomasz Miler   
 
842/XXXIII/17 – pytanie dotyczy rozstrzygniętego już postępowania w zakresie zamówień 

publicznych dot. budowy drogi gminnej ulic Staszica. Limanowskiego i 
Mazurskiej w Gryfinie. Z dokumentacji w BIP wyczytałem kwotę 
przewidzianą przez zamawiającego, czyli przez gminę Gryfino, w budżecie 
mieliśmy przewidzianą kwotę 1.800.000 zł, w wyniku postępowania 
wygrała firma, która zaproponowała oprócz tych kryteriów, które były 
innymi kryteriami niż cena, ale wszyscy wykonawcy mieli takie same – 
1.440.000 zł. Zakładam, że 360.000 zł pozostanie w tym dziale i będzie 
przeznaczone na remonty dróg, chodników, żeby tych pieniędzy nie 
przenosić z tego działu. Prosiłbym o krótką informację.    

 
BMP/841, 842/XXXIII/17      Gryfino, dnia 28.03.2017 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej: 
Ad. 842 – w sprawie środków pozostałych w związku z rozstrzygnięciem po9stępiwania na 
budowę ulic Staszica, Limanowskiego, Mazurska informuję, że zaoszczędzone aktywa 
zostaną przeznaczone na inne zadania związane z infrastrukturą drogową. 
           Z up. Burmistrza 
              Z-ca Burmistrza Tomasz Miler   
 
Radny Rafał Guga 
843/XXXIII/17 – przy ul. Niepodległości 18 jest budynek administrowany przez wspólnotę, za 

tym budynkiem są garaże, a za nimi jest mały budynek z węzłem 
ciepłowniczym. Mieszkańcy są zaniepokojeni, ponieważ pojawiają się 
różne wieści na temat tego budynku z węzłem ciepłowniczym. Ja nie 
chcąc dywagować, chciałbym zapytać, jakie są plany gminy w stosunku 
do tego budynku z węzłem? Czy ten węzeł będzie zachowany czy nie?  

 
844/XXXIII/17 – dzisiaj padło już kilka uwag na temat drogi krajowej, chciałbym zwrócić 

uwagę, ponieważ zdaję sobie sprawę, że burmistrz na bieżąco monitoruje 
to, co się dzieje na terenie gminy, a jest po wykonaniu na ul. Chrobrego 
świeżego remontu, czyli w okresie pogwarancyjnym. Na ul. Chrobrego, 
także na ul. Szczecińskiej są miejsca, gdzie mimo niewielkich stosunkowo 
opadów zbierają się takie kałuże, które powodują potężne ochlapywanie 
przechodniów. Proszę o przeanalizowanie sytuacji i zwrócenie się do 
GDDKiA o to, żeby ewentualnie w ramach gwarancji to poprawić.  

 



BMP/821, 822, 844, 848/XXXIII/17     Gryfino, dnia 28.03.2017 r. 
Interpelację przesłano do GDDKiA. 
 
845/XXXIII/17 – chciałbym się dowiedzieć, co dzieje się z tematem podłączenia kilku 

budynków przy ul. Flisaczej pod sieć kanalizacyjną? To jest sprawa, która 
była w ubiegłym roku szeroko omawiana. Na jakim etapie jest ta sprawa? 

 
BMP/845, 846, 847/XXXIII/17      Gryfino, dnia 28.03.2017 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej: 
Ad. 845 – w sprawie kanalizacji sanitarnej w ul. Flisaczej informuję, że Rada Miejska 
w Gryfinie podjęła uchwałę nr XXVIII/253/16 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gryfino w obrębach nr 1, 2 i 3 miasta Gryfino – przy ul. Flisaczej. 
W związku z planowaną rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej dla działek nr 244, 245, 247, 
248, 249. 250/1 i 278/5 w obrębie ewidencyjnym Gryfino 1, PUK Sp. z o.o. w Gryfinie 
przystąpiła do opracowania projektu budowlanego ww sieci. Zgodnie z § 5 ust. 9 pkt 2 
cytowanego planu miejscowe ścieki bytowe winny być odprowadzane do sicei kanalizacji 
ściekowej w drodze oznaczonej  symbolem G3-51.KDG.1, dlatego spółka wystąpiła 
do zarządcy drogi (ul. Flisaczej w działce nr 61/1 w obr. nr 3 Gryfino), GDDKiA o wyrażenie 
zgody na wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z warunkami planu miejscowego. 
W odpowiedzi GDDKiA poinformowała, że z uwagi na kosztowne remonty i modernizację 
ul. Flisaczej poczynione w ostatnim czasie nie wyraża zgody na budowę sieci kanalizacji 
sanitarnej w pasie drogowym DK nr 31 (ul. Flisaczej), co w konsekwencji skutkuje brakiem 
technicznej możliwości wykonania kanalizacji sanitarnej na podstawie obowiązującego 
prawa miejscowego. Zmian planu pozwoli na realizację inwestycji polegającej na budowie 
kanalizacji sanitarnej bez naruszenia stan nawierzchni drogi krajowej. 
              Z up. Burmistrza 
              Z-ca Burmistrza Tomasz Miler   
 
846/XXXIII/17 –  dużo się mówi ostatnio w Polsce o zanieczyszczeniu powietrza, o smogu, 

wiem, że na terenie gminy, na terenie miasta są budynki, które są 
ogrzewane piecami. Według niektórych mieszkańców - jeden 
z mieszkańców ul. Kościelnej rozmawiał ze mną na ten temat, jest 
możliwość przyłączenia do sieci ciepłowniczej. Czy gmina w ramach 
szerszej walki ze smogiem czy też próby zapobiegania sytuacji, przyłączy 
budynki w centrum miasta, które w tej chwili są ogrzewane piecami do 
sieci ciepłowniczej? Czy ma jakiś inny plan z tym związany? Czy gmina 
ma jakiś plan na tą „politykę smogową”?  

 
BMP/845, 846, 847/XXXIII/17      Gryfino, dnia 28.03.2017 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej: 
Ad. 846 – w sprawie przyłączeń budynków gminnych do sieci ciepłowniczej informujemy, że 
w miarę posiadanych środków podejmujemy działania mające na celu zasilenie budynków 
z sieci. Obecnie będziemy sporządzać dokumentację aplikacyjną dla uzyskania 
dofinansowania termomodernizacji budynku komunalnego przy ul. Piastów 23, obejmującego 
sporządzenie audytu energetycznego i studium wykonalności. Po uzyskaniu pozytywnej 
opinii co do złożonego wniosku w oparciu o ww dokumenty sporządzimy projekt budowlany 
uwzględniający podłączenie budynku do sieci ciepłowniczej. Jednocześnie informujemy, że 
gmina posiada uchwalony Program Gospodarki Niskoemisyjnej, którego aktualizacja 
sporządzona zostanie w najbliższym czasie. 
         Z up. Burmistrza 
              Z-ca Burmistrza Tomasz Miler   
  
847/XXXIII/17 – w zeszłym roku gmina zmieniała przebieg ulicy Targowej, dostosowując 

działkę pod inwestora, który tą działkę zakupił. Teraz ulica Targowa ma 



inny przebieg. Niestety, jeden z zakrętów jest bardzo źle wyprofilowany 
i przy mijających się dwóch samochodach może to grozić kraksą. Proszę, 
aby przyjrzeć się tej sprawie.   

 
BMP/845, 846, 847/XXXIII/17      Gryfino, dnia 28.03.2017 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej: 
Ad. 847 – w sprawie przebiegu ulicy Targowej informuję, że jest on zgodny z miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego, a przyjęte rozwiązania spełniają parametry 
dotyczące dróg gminnych określone w przepisach. Dokonamy jednak przeglądu ww drogi 
pod kątem informacji wskazanych w interpelacji.   

Z up. Burmistrza 
              Z-ca Burmistrza Tomasz Miler   
 
Radna Jolanta Witowska 
848/XXXIII/17 – nawiązując do interpelacji radnego Gugi odnośnie stanu drogi po remoncie, 

faktycznie, ja również doświadczyłam tego i mieszkańcy także. Stan drogi 
jest taki, że po deszczach, nawet niewielkich opadach, na szerokości 
całego przejścia jest woda, nie można zrobić jednego kroku, żeby się 
przedostać. Woda jest przy przejściu od sklepu pasmanteria – plac 
Barnima, przy sklepie Biedronka w centrum i na ul. Chrobrego tu…ż przed 
rondem. Jest problem, bo nie można przejść. Już nie mówię, co się dzieje, 
kiedy jadą pojazdy, trzeba się cofać na chodnik, żeby nie zostać 
ochlapanym.  

 
BMP/821, 822, 844, 848/XXXIII/17     Gryfino, dnia 28.03.2017 r. 
Interpelację przesłano do GDDKiA. 
 
Przewodnicząca Elżbieta Kasprzyk 
849/XXXIII/17 – w związku z interpelacją zgłoszoną przez radną Małgorzatę Rubczak 

w imieniu mieszkańców sołectwa Nowe Czarnowo, chciałabym prosić 
o przygotowanie informacji, kiedy odbyły się spotkania z sołtysami w 2016 
r. Z tego, co mi wiadomo, jeśli nie pamięć nie myli, takie spotkania były co 
najmniej dwa, jedno 25 sierpnia dotyczyło funduszu sołeckiego, drugie 
dotyczyło PKS-u. Bardzo proszę, żeby wyjaśnić te wszystkie zapytania, 
o przygotowanie takiej informacji i jednocześnie proszę o potwierdzenie, 
czy sołtysi zapraszani są na każdą sesję oraz jaka jest frekwencja, czy 
otrzymują wszystkie materiały, które są omawiane na sesjach. Bardzo 
proszę o taką rzetelną informację, która wyjaśni ta sytuację.  

 
BOR.0003.2.2017               Gryfino, dnia 9 marca 2017 r. 
W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na XXXIII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 
23 lutego 2017 r. dotyczącej obecności na sesjach Rady sołtysów sołectw gminy Gryfino, 
uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 37 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz.1579)) Przewodniczący Rady jest każdorazowo 
zobowiązany do zawiadamiania, na takich samych zasadach jak radnych, przewodniczącego 
organu wykonawczego jednostki pomocniczej o sesji Rady. Zgodnie z tym każdorazowo 
sołtysi otrzymują zawiadomienie o sesji, porządek obrad oraz projekty uchwał. I tak zgodnie 
ze złożoną na początku objęcia przez sołtysów funkcji ustną deklaracją co do sposobu 
dostarczania materiałów, 17 sołtysów otrzymuje materiały sesyjne pocztą elektroniczną, 
11 sołtysom materiały są wysyłane pocztą.  
W wyjątkowych sytuacjach, ze względu np. na szczególną obszerność materiału albo formę 
jego prezentacji, sołtysi, którzy otrzymują materiały w formie pisemnej, są informowani 
w treści porządku obrad, że dany projekt uchwały lub inny dokument dotyczący sesji jest 
dostępny w Biurze Obsługi Rady lub w formie elektronicznej w Biuletynie Informacji 
Publicznej.  



W załączeniu przedkładam informację o obecności sołtysów na sesjach Rady Miejskiej VII 
kadencji, sporządzoną na podstawie list, na których sołtysi własnoręcznym podpisem 
potwierdzają swoją obecność. 
 
SEO.0003.4.2017                       Gryfino, dnia 23 marca 2017 r. 
W odpowiedzi na Pani interpelację nr 849/XXXIIII/17 zgłoszoną na sesji Rady Miejskiej w 
Gryfinie w dniu 23 lutego 2017 r. w sprawie podania informacji na temat spotkań z sołtysami 
w 2016 r. informuję, że takie spotkania były niejednokrotnie organizowane  
w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie. I tak: 

1) 19 stycznia 2016 r. odbyło się spotkanie w ramach konsultacji społecznych w 
zakresie „Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla 
Gminy Gryfino”,                                                                                                                                       

2) 28 stycznia 2016 r. – po sesji Rady Miejskiej w Gryfinie - odbyło się spotkanie  
w sprawie przekazania informacji na temat zmian w rozkładzie jazdy komunikacji 
autobusowej na terenie Gminy Gryfino oraz przywrócenia niektórych kursów 
autobusowych do rozkładu jazdy w związku z wprowadzonymi zmianami  
z dniem 1 stycznia 2016 r., 

3) 25 sierpnia 2016 r. zorganizowano spotkanie w sprawie zasad funkcjonowania  
i wydatkowania środków publicznych z funduszu sołeckiego, 

4)  8 listopada 2016 r. odbyło się spotkanie w sprawie strategii marki dla Gminy Gryfino.  
Dodatkowo w 2016 r. Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie zorganizował sołtysom wyjazdowe 
szkolenie pn. „Akademia Sołtysa” w Międzyzdrojach. Warto wspomnieć,  
że pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie często uczestniczyli i uczestniczą  
w spotkaniach oraz zebraniach wiejskich organizowanych w poszczególnych sołectwach,  
na których omawiane są bieżące sprawy lokalnej społeczności. 
Ponadto informuję, że w bieżącym roku odbyły się już kolejne spotkania z sołtysami. 
Pierwsze zorganizowano 27 stycznia br., a dotyczyło prezentacji strategii marki Gminy 
Gryfino. Natomiast 1 marca 2017 r. odbyło się szkolenie w zakresie wykorzystywania 
funduszy małych projektów z programu ITERREG Va. W niedługim czasie zorganizowane 
zostanie również szkolenie z zakresu funduszu soleckiego. O szczegółach powiadomię 
sołtysów w osobnym piśmie.  
  
 
  
 
 
 
 
   
 
  
 
 
 
 
 
 


