
Interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na XXIV sesji Rady Miejskiej 
w Gryfinie w dniu 30 czerwca 2016 r.  

 
Radna Małgorzata Wisi ńska 
606/XXIV/16 – w 2014 r. boisko do piłki nożnej w Sobiemyślu zostało ogrodzone płotem 

z paneli. Na ten cel przeznaczono 10.000 zł, oczywiście z funduszu 
sołeckiego. W protokole z zebrania – bo to jest bardzo ważne - jest zapis, że 
ogrodzenie ma być wykonane z siatki. Gmina niestety zadecydowała inaczej, 
wykonano na nasz koszt byle jakie ogrodzenie i po kilku tygodniach delikatne 
panele przestały pełnić swoją funkcję. Panią sołtys zapewniano, że płot ma 
dwuletnią gwarancję i wszystko zostanie naprawione w jej zakresie pod 
koniec tej dwuletniej gwarancji. Teraz okazało się, że tego typu panele nie 
nadają się na boiska sportowe, więc nie było i nie ma żadnej gwarancji. 
Ogrodzenia też już nie mamy na boisku. Nowy pomysł jest taki, aby sołectwo 
zakupiło sobie siatkę, tak jak wcześniej zaplanowano, a OSiR ewentualnie 
gratis nam ją założy. Dlaczego sołectwo ma ponosić koszty złych decyzji 
włodarzy gminy? To byli poprzedni włodarze, ale jednak pozostają… Bardzo 
proszę o zainteresowanie się tą sprawą.  

 
BWS,RS.0003.11.2016      Gryfino, dnia 2016-07-25 
W odpowiedzi na zgłoszoną interpelację uprzejmie informuję, że zgodnie ze złożoną 
dokumentacją dotycząca wniosku do funduszu sołeckiego na rok 2014 do UMiG w Gryfinie 
nie było żadnego wskazania co do typu materiału na wykonanie 100 mb ogrodzenia obiektu 
sportowego w Sobiemyślu. Koszt realizacji przedsięwzięcia wyniósł nie 10.000 zł lecz kwotę 
7.806,81 zł. Jednocześnie informuję, że ogrodzenie ww obiektu nie spełnia funkcji 
„piłkochwytu”. W związku z powyższym Gmina Gryfino dodatkowo zrealizowała w roku 2014 
zadanie pn. „montaż piłkochwytu na obiekcie rekreacyjno-sportowym w m. Sobiemyśl”, gdzie 
z powodzeniem spełniał swoją funkcję do momentu samowolnego przestawienia bramek 
przez mieszkańców sołectwa Sobiemyśl w taki sposób, że usytuowanie bramki było w 
miejscu bezpośrednio przez ogrodzeniem , a nie przed specjalnie wykonanym piłkochwytem. 
W bieżącym roku pani sołtys Teresa Górecka-Sieja poinformowała o konieczności wymiany 
starego ogrodzenia placu zabaw. W związku z tym zaproponowano demontaż paneli z 
ogrodzonego boiska i wykorzystaniu go na placu zabaw, a na zamontowane słupki na 
obiekcie sportowym montaż tzw. siatki miękkiej, która nie byłaby tak podatna na uszkodzenia 
mechaniczne.  

Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński 
               
607/XXIV/16 – 17 grudnia 2015 r. na ręce burmistrza wpłynęła prośba mieszkańców 

miejscowości Dołgie o dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej 
w obrębie tej miejscowości. Sami mieszkańcy przeznaczyli na ten cel niemal 
cały fundusz sołecki z 2016 r. Do tej pory brak jakiejkolwiek odpowiedzi, brak 
decyzji w tej sprawie, a sami panowie burmistrzowie wiecie, jak duże 
znaczenie ma to dla mieszkańców, bo spotykaliście się z nimi przed 
wyborami, po wyborach i w czasie wyborów sołtysa. Padło wiele słów, a efekt 
jest taki, że zaproponowano sołtysowi w ramach tych 14.000 zł niezaczynanie 
inwestycji pod nazwą kanaliza deszczowa, ale założenie dwóch lamp, żeby 
gmina mogła „odhaczyć” tzw. wiejskie inwestycje. Mieszkańcy wsi też płaca 
podatki i też mają prawo żyć w XXI  wieku, a nie chodzić po błocie.  

 
BMP/607/XXIV/16       Gryfino, dnia 29.07.2016 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionej na sesji Rady w sprawie kanalizacji deszczowej w . 
Dołgie informuję, że zadanie polegające na sporządzeniu dokumentacji projektowej kd w 
drodze gminnej nie zostało skonsultowane z wydziałem merytorycznym Urzędu Miasta 
i Gminy w Gryfinie. W przedmiotowej sprawie wątpliwości stanowi okoliczność dotycząca 



odwodnienia drogi gruntowej, której wypłukiwany materiał będzie zatykał kanalizację 
deszczową. W chwili obecnej Referat Inwestycji sprawdza możliwości, aby w ramach 
posiadanych środków z funduszu sołeckiego wykonać projekt kd wraz z projektem 
utwardzenia nawierzchni drogi celem wyeliminowania realnego zagrożenia niedrożności 
kanalizacji i niezasadnego spożytkowania pieniędzy publicznych.    
         Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
    
608/XXIV/16 – w Dołgich zniknął kosz na śmieci z przystanku PKS-u, na prośbę sołtysa PUK 

dostarczył inny, ale jest on w takim stanie, że wstyd nawet na niego patrzeć. 
Dziurawy i zardzewiały. Nie świadczy to dobrze o działaniach PUK-u. 

 
BMK.0003.23.2016.nsz       Gryfino, dnia 27.07.2016 r. 
Odpowiadając na Pani interpelację dotycząca złego stanu technicznego kosza ulicznego, 
zlokalizowanego na przystanku autobusowym w m. Dołgie informuję, że sprawa ta zostanie 
zgłoszona PUK Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szczecińskiej 5 w Gryfinie, a kosz zostanie 
wymieniony na inny – nieuszkodzony.  
         Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
609/XXIV/16 – 21 stycznia 2013 r. gmina zawarła porozumienie wykonawcze z PUK, które 

jest co roku odnawiane i w ramach którego mają być wykonywane usługi 
oczyszczania i utrzymywania dróg oraz innych terenów gminnych. Cel jest 
bardzo szczytny, ale wykonanie jest fatalne. Żaden z sołtysów, z którymi 
rozmawiałam, nie wiedział o tym porozumieniu, a także nie widział osób 
sprzątających na ich terenie. Jest harmonogram, którego nie zawsze PUK 
przestrzega, więc ten załącznik i ta informacja jest czasami bardzo błędna, a 
ja dotarłam do tego załącznika i mogłam zaobserwować, jak to sprzątanie się 
odbywa. W pakiecie jest sprzątanie, zamiatanie oraz wiele innych czynności 
prowadzących do czystości na wsi, powinno się to odbywać raz w miesiącu. 
Osoby sprzątające zbierają śmieci z okien samochodów. Samochód jedzie, 
panowie siedzą w samochodzie, jak zobaczą jakiś większy śmieć, to go 
podniosą, a jak nie, to jadą dalej. W Sobiemyślu odcinek, który według umowy 
ma wynosić 1250 m, jest sprzątnięty w 10 minut. Nie ma mowy o żadnym 
zamiataniu, nie ma mowy o utrzymywaniu czystości. Czyli reasumując, 
umowa jest, koszty są, a efektów żadnych. Proszę o poprawienie jakości tych 
usług i kontrolę działań.  

 
BMK.0003.27.2016.nsz       Gryfino, dnia 27.07.2016 r. 
Odpowiadając na Pani interpelację dotyczącą prawidłowości wykonywania usług 
oczyszczania i utrzymywania dróg oraz innych terenów gminnych informuję, że przestawione 
uwagi zostaną przekazane PUK Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szczecińskiej 5 w Gryfinie, ze 
szczególnym wskazaniem na podjęcie działań podnoszących jakość świadczonych usług, 
poprzez przeszkolenie pracowników w zakresie sumiennego wykonywania obowiązków 
związanych z oczyszczaniem terenów gminnych oraz wzmożeniem prowadzenia kontroli 
weryfikujących zadania wykonywane przez pracowników przez osobę nadzorującą dany 
zakres usług, będącą przedstawicielem PUK Sp. z o.o. 

Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
610/XXIV/16 – do końca sierpnia sołectwa mają obowiązek rozdysponowania funduszu 

sołeckiego, ale do dzisiaj nie wiadomo, jaka będzie wielkość poszczególnych 
funduszy na 2017 rok. Bardzo proszę o informację na ten temat, bo nie 
zostało dużo czasu.  

 



BWS.RS.0003.10.2016             Gryfino, dnia 26 lipca 2016 r. 
W odpowiedzi na zgłoszoną interpelację uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 3 ust. 2 
ustawy z dnia 21.02.2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301 z późn. Zm.) wójt 
(burmistrz, prezydent miasta) w terminie do 31 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy 
przekazuje sołtysom informację o wysokości przypadających danemu sołectwu środków 
stanowiących fundusz oraz środków określonych na podstawie uchwały. Przy czym jednym 
ze składników niezbędnych do ustalenia wysokości środków są dane dotyczące liczby 
mieszkańców sołectwa wg stanu na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy 
– w tym przypadku na dzień 30.06.2016 r. Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 4 wymienionej wyżej 
ustawy do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, sołtys przekazuje wójtowi 
(burmistrzowi, prezydentowi miasta) wniosek zawierający wskazane przedsięwzięcia 
przewidziane do realizacji na obszarze sołectwa w ramach określonych wcześniej środków. 

Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński 
 
611/XXIV/16 – na konferencji prasowej wiceburmistrz Nikitiński zapewniał, że w oświacie nikt 

nie pozostanie bez pracy, ale największe zaniepokojenie budzą zmiany 
u pracowników obsługi szkół, chodzi o miejsca pracy pań - i panów często - 
sprzątaczek i woźnych. Poproszę o listę, ile miejsc pracy zaplanowano dla 
pań sprzątających w poszczególnych jednostkach oświatowych w naszej 
gminie. 

 
BWS.RE.0003.3.2016      Gryfino, dnia 27.07.2016 r. 
Odpowiadając na Pani interpelację informuję, że zgodnie z projektami arkuszy 
organizacyjnych szkół i przedszkoli Gminy Gryfino, zatrudnienie pracowników obsługi na 
stanowiskach sprzątaczki i woźnej w roku szkolnym 2016/2017 będzie następujące: 
 
 

L.p. Nazwa jednostki oświatowej 
 

Stanowisko 
(etaty kalkulacyjne) 

 
 
     sprzątaczka 

 
       woźna 

 
1. 

Szkoła Podstawowa Nr 1 
z Oddziałami Integracyjnymi 
w Gryfinie  

 
7 

 
2 

2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie 
 

5,37 1 

3. Szkoła Podstawowa w Radziszewie 
 

1,5 1 

4. Szkoła Podstawowa w Żabnicy 
 

1,5 1 

5. Zespół Szkół w Chwastnicy 
 

2 2 

6. Zespół Szkół w Gardnie  
 

3 1 

7. Zespół Szkół w Gryfinie 
 

9 3 

8. 
 

Zespół Szkół Ogólnokształcących w 
Gryfinie 

4 0,50 

9. Przedszkole Nr 1 w Gryfinie   8 do 30.11.2016 r. 
5 od 01.12.2016 r. 

10. Przedszkole Nr 2 w Gryfinie 
 

 15 do 30.11.2016 r. 
10 od 01.12.2016 r. 



11. Przedszkole Nr 3 w Gryfinie 
 

 5 do 30.11.2016 r. 
4 od 01.12.2016 r. 

12. Przedszkole Nr 4 w Gryfinie 
 

 6 do 30.11.2016 r. 
4 od 01.12.2016 r. 

13. Przedszkole Nr 5 w Gryfinie 
 

 7 do 30.11.2016 r. 
4 od 01.12.2016 r. 

 
Z up. Burmistrza  

        Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński 
 
Radna Jolanta Witowska  
612/XXIV/16 – moja interpelacja dotyczy zagospodarowania skweru w rejonie ul. Piastów, 

wjeżdżając do miasta od strony Niemiec napotykamy na dwa 
niezagospodarowane skwery, one są obudowane bloczkami. Jest to 
zaniedbane miejsce, najczęściej porośnięte chwastami, pełniące funkcje 
śmietnika, a także kuwety dla czworonogów. Nie jest to dobra wizytówka 
miasta, proszę o podjęcie działań, które poprawią estetykę tego miejsca. Ja 
wiem, że to miejsce jest w pasie drogi powiatowej, że nie jest to nasze 
działanie, ale podobne podjęliśmy przy Bramie Bańskiej, przy drodze, która 
nie jest gminną, Jest to ładne miejsce, ładnie zagospodarowany klomb. 
Prosimy o wykonanie nasadzeń, wieloletnich lub sezonowych. Mieszkańcy 
tego oczekują, jest to potrzebne.  

 
BMK.0003.29.2016.WM       Gryfino, dnia 29.07.2016 r. 
W odpowiedzi na Pani interpelację dotyczącą zagospodarowania skweru w rejonie ul. 
Piastów stanowiącą gminną działkę nr 207/1 obręb Gryfino pragnę poinformować, że prace 
związane z zagospodarowaniem terenu zostaną podjęte w roku 2017. W ramach projektu 
zostaną nasadzone rośliny wieloletnie.  
Dodatkowo nawiązując do upiększania miasta pragnę nadmienić, iż służby gminne dokonują 
wszelkich starań, aby wzbogacać tereny zielone poprzez nasadzenia nowych gatunków 
drzew i krzewów. Nasadzenia kwiatów na terenie miasta są wykonywane w sezonie 
wiosennym i letnim, w ciągu roku w wyznaczonych do tego miejscach, tj. rabatach, 
skwerach, donicach, kaskadach, oczywiście w ramach możliwości finansowych Gminy 
Gryfino. 
          Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
613/XXIV/16 - stan niektórych tablic informacyjnych w mieście jest fatalny, są one omszałe, 

pomazane sprayem, brakuje fragmentów tych tablic, wymagają one 
odświeżenia, wymiany, np. w parku miejskim jest taka tablica, na placu u 
zbiegu ul. Chrobrego i Kościelnej, 9 Maja. Proszę o dokonanie przeglądu 
tablic i podjęcie działań, które tą sytuację poprawią.  

 
614/XXIV/16 - ja swego czasu zgłaszałam interpelację o potrzebie uporządkowania wiat 

przystankowych, mój głos był wzmocniony również przez innych radnych. 
Niestety, te wiaty są dalej brudne, oklejone, poobdrapywane, nie jest to ładne 
miejsce, nie świadczy dobrze o nas.   

 
BMK.0003.24.2016.nsz       Gryfino, dnia 27.07.2016 r. 
Odpowiadają na Pani interpelację dotyczącą stanu czystości wiat zlokalizowanych na 
przystankach autobusowych uprzejmie informuję, że wiaty będą myte w miesiącu sierpniu br. 
Zgodnie z ustaleniami przeprowadzonymi z przedstawicielem PUK Sp. z o.o. z siedzibą przy 
ul. Szczecińskiej 5 w Gryfinie, planowo usługa powinna zostać wykonana w pierwszej 
połowie miesiąca.  

Z up. Burmistrza  



        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
615/XXIV/16 – dostałam odpowiedź na interpelację w sprawie reklamy świetlnej na pl. 

Barnima. W uzasadnieniu jest napisane, że decyzja o demontażu tej 
konstrukcji jest podyktowana potrzebą zmiany formy na tańszą w eksploatacji. 
Jakie koszty ponosimy, skoro musimy zmienić na tańszą? Jakie to będzie 
rozwiązanie, skoro się na nie decydujemy? Szkoda, że w tym miejscu po raz 
kolejny, w kolejnym sezonie nie ma informacji o tym, że mamy perełkę, że 
mamy Krzywy Las, że mamy wypożyczalnię sprzętu na plaży. Turyści, którzy 
przyjeżdżają, kierują się do obiektów zabytkowych i w pobliżu ta tablica jest 
bardzo potrzebna. Szkoda, że ona nie funkcjonuje.  

 
BMP/615, 616/XXIV/16                 Gryfino, dnia 29.07.2016 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej wyjaśniam: 
Ad. 615 – w sprawie reklamy świetlnej na pl. Barnima informuję, że reklama świetlna 
aktualnie zlokalizowana na pl. Ks. Barnima I, funkcjonuje w tym miejscu od 7 lat. Decyzja o 
demontażu tej konstrukcji podyktowana jest potrzebą zmiany formy reklamowej na tańszą w 
eksploatacji oraz dostosowania odpowiedniego rozwiązania, pod względem technicznym i 
wizualnym, do nowych i tańszych standardów obowiązujących w tej dziedzinie. Zgadzam się 
z Panią, że lokalizacja punktu informacyjnego jest dobra, dlatego to miejsce w przyszłości 
będzie służyć tym celom, jednak w tej chwili to rozwiązanie i forma informacyjna pod 
względem ekonomicznym i praktycznym musi ulec zmianie. Aktualnie planowane są 
działania mające na celu zmianę systemu identyfikacji wizualnej gminy, należy przez to 
rozumieć dobór spójnej kolorystyki, loga, odpowiedniej Trzcionki itp. Aby ujednolicić m.in. 
informatory dla turystów.   

Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
616/XXIV/16 – zgłaszałam interpelację w sprawie poprawy jakości nawierzchni na ul. 

Garbarskiej, częściowa została ta nawierzchnia poprawiona, ale taki 
newralgiczny moment od budynku do garaży jest w stanie katastrofalnym, 
wystarczy trochę deszczu i tam nie można przejechać. Jest to miejsce, gdzie 
jest bardzo wzmożony ruch pojazdów i trzeba o to zadbać, wiele osób wybiera 
tą trasę. Niech to będzie naprawione raz a dobrze, a nie co roku, bo po pół 
roku użytkowania jest stan pierwotny i trudno nie zgodzić się z kierowcami, 
którzy narzekają.     

 
BMP/615, 616/XXIV/16                 Gryfino, dnia 29.07.2016 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej wyjaśniam: 
Ad. 616 – w sprawie odcinka ul. Garbarskiej przy garażach informuje, że fragment 
nawierzchni w tym miejscu jest wykonany z wykorzystaniem podbudowy z płyt betonowych. 
W celu poprawnego wykonania robót budowlanych konieczne jest załatanie nawierzchni 
asfaltem. W chwili obecnej oczekujemy na frez obiecany z GDDKiA pozyskany z ul. 
Szczecińskiej. Po oddaniu materiału przystąpimy do naprawy. 

Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
Radna Małgorzata Rubczak  
617/XXIV/16 – w kwietniu br. odbyło się spotkanie mieszkańców Krajnika z wykonawcą stacji 

elektroenergetycznej Krajnik, wśród zaproszonych gości był również 
wiceburmistrz Miler i na tym spotkaniu m.in. ustalono, że burmistrz przedstawi 
mieszkańcom Krajnika wyniki pomiarów oddziaływania pół 
elektromagnetycznych, pochodzących zarówno z infrastruktury zainstalowanej 
na rozdzielni, jak też samej elektrowni oraz przewodów 220 i 400 biegnących 
z elektrowni na rozdzielnię. Do dnia dzisiejszego otrzymaliśmy tylko część 



wnioskowanych dokumentów, otrzymaliśmy ocenę oddziaływania 
środowiskowego z 2008 r. i 2010 r., nie chciałabym polemizować dzisiaj z tą 
oceną, bo zapisy w obydwu ocenach są nieco różne, otrzymaliśmy pismo z 
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie, w którym 
WIOŚ poinformował nas, że nie prowadził pomiarów poziomu pół 
elektromagnetycznych w środowisku oraz nie planuje ich dokonania w rejonie 
elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie. Jednocześnie WIOŚ przedstawił 
nam częściowe wyniki pomiarów ze stacji Krajnik, zapewniając, że wartości 
pół nie przekraczają wartości dopuszczalnych, określonych w stosownych 
rozporządzeniach Ministra Środowiska. Dla mieszkańców Krajnika na dzisiaj a 
szczególnie mieszkańców jednej z posesji, posesji nr 7, zlokalizowanej 
w bezpośrednim sąsiedztwie słupa elektroenergetycznego 400 kV i pod 
liniami 400 kV od strony elektrowni do rozdzielni, najważniejsze są dzisiaj  
wyniki oddziaływania pól elektromagnetycznych, pochodzących od tychże 
właśnie linii. Proszę o wystąpienie do kolejnych uprawnionych organizacji, do 
Sanepidu, ewentualnie do właściciela linii, właścicielem linii jest PGE, o 
udostępnienie wyników pomiarów pól elektromagnetycznych na terenie tychże 
posesji, jednocześnie proszę o interpretację otrzymanych wyników, a w 
przypadku przekroczeń dopuszczalnych wartości, proszę urząd o podjęcie 
stosownych działań, mających na celu wyeliminowanie lub ograniczenie 
szkodliwego oddziaływania tych linii na zdrowie mieszkańców, 
przebywających stale w rejonie oddziaływania tych pól. Przedmiotowa linia 
400 kV na odcinku elektrownia Dolna Odra – stacja energetyczna Krajnik, 
przebiega w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych, jesteśmy 
w tej chwili w okresie modernizacji rozdzielni i być może jest to jedyny możliwy 
moment, kiedy można by było doprowadzić do odgięć i zmiany przebiegu tras 
kabli elektroenergetycznych. Na terenie kontrowersyjnej posesji nr 7 
zameldowanych jest i stale przebywa 12 osób, w tym troje małych dzieci w 
wieku od 4 do 1 roku. Bardzo proszę o poważane potraktowanie tematu 
i dostarczenie mieszkańcom rzetelnych wyników pomiarów.  

 
BMK.0003.30.2016.jm       Gryfino, dnia 29.07.2016 r. 
Interpelacja przekazana do Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA w Konstancinie- 
Jeziornej. 
 
Radny Krzysztof Hładki   
618/XXIV/16 – interpelacja dotyczy estetyki miasta, centrum, konkretnie placu Barnima. 

Gołębie bardzo mocno zanieczyszczają cały plac, w szczególności ławki, 
które uniemożliwiają korzystanie z nich. Sprawa była zgłaszana, ale 
dotychczas nie ustosunkowano się do tego, nie oczyszczono. 

 
BMK.0003.26.2016.nsz       Gryfino, dnia 27.07.2016 r. 
Odpowiadając na Pana interpelację dotyczącą stanu czystości ławek gminnych 
zlokalizowanych na pl. Barnima oraz wskazanego przez Pana braku reakcji ze strony gminy 
na zgłaszany temat informuję, że przedmiotowe ławki były myte na zlecenie Gminy przez 
PUK Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szczecińskiej 5 w Gryfinie w bieżącym roku w dniach 
6.06.2016 r., 01.07 oraz 22.07. Niestety z uwagi na duże nagromadzenie ptaków, które 
pomimo stosownego oznakowania tego miejsca tabliczką informującą o obowiązującym 
zakazie, są regularnie dokarmiane przez mieszkańców, wobec czego nie ma sposobu na 
skuteczne wyeliminowanie zanieczyszczeń, którymi pokryte są ławki. Niemniej jednak gmina 
będzie cyklicznie zlecać muycie ławek w centrum miasta.  
             Z up. Burmistrza 
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 



619/XXIV/16 – na skrzyżowaniu ul. 1 Maja i Chrobrego znajduje się fontanna, powinna być 
ozdoba miasta, niestety, takie zanieczyszczenie i brud wokół panujący 
stwarza bardzo złe wrażenie.  

 
BMK.0003.25.2016.nsz       Gryfino, dnia 27.07.2016 r. 
Odpowiadając na Pana interpelację dotyczącą stanu czystości terenu wokół fontanny 
zlokalizowanej przy skrzyżowaniu ul. 1 Maja i ul. Chrobrego informuję, iż zgodnie z 
obowiązującym pomiędzy Gminą Gryfino a PUK Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szczecińskiej 5 
w Gryfinie Porozumieniem Wykonawczym, teren ten oczyszczany jest codziennie. 
Jednocześnie informuję, że wskazana przez Pana uwaga zostanie przekazana do PUK Sp. z 
o.o. w celu wzmożenia rzetelnego wypełniania nałożonych na pracowników spółki 
obowiązków.  
         Z up. Burmistrza 
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
Radny Rafał Guga  
620/XXIV/16 -  o poruszenie kilku spraw prosił mnie sołtys Starych Brynek, droga Stare 

Brynki-Raczki – ja także interpelowałem od wielu miesięcy, zabiegał sołtys 
o remont tej drogi, do dzisiaj nic nie zostało zrobione, nie odbyły się żadne 
rozmowy z mieszkańcami, nie dostarczono im materiału do samodzielnej 
naprawy, o który wnioskowali. Proszę o zajęcie się ta sprawą i jasne 
deklaracje, czy ta droga będzie zrobiona czy nie. Część tej drogi jest 
asfaltowa i będzie można niedługo powiedzieć, że była asfaltowa, bo dziury, 
które tam są, w szybkim tempie się powiększają i wymagają pilnego łatania. 
Ona się niedługo po prostu rozpadnie. Proszę o  zajęcie się tą częścią drogi.  

 
BMP/620, 621, 622, 623, 625, 631, 632/XXIV/16             Gryfino, dnia 29.07.2016 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej wyjaśniam: 
Ad. 620 – w sprawie dziur w nawierzchni asfaltowej drogi Stare Brynki-Raczki informuję, że 
dziury zostały załatane.  
         Z up. Burmistrza 
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
       
621/XXIV/16 – interpelowałem także o zamontowanie progu zwalniającego na drodze przy 

placu zabaw w Starych Brynkach. W okresie letnim jest tam zmożony ruch 
motocykli i kładów, a mamy wakacje i niestety, nie zagwarantowano 
bezpieczeństwa dzieci, które z tego placu korzystają. Proszę o pilne 
zamontowanie progu na wysokości wyjścia placu zabaw.   

 
BMP/620, 621, 622, 623, 625, 631, 632/XXIV/16             Gryfino, dnia 29.07.2016 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej wyjaśniam: 
W sprawie progu zwalniającego w Starych Brynkach informuję, że po rozstrzygnięciu 
planowanych w budżecie na bieżący rok inwestycji dokonamy weryfikacji środków 
finansowych i postaramy się przyjąć zadanie do realizacji. 

Z up. Burmistrza 
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
622/XXIV/16 – pod koniec maja odbyło się spotkanie mieszkańców Starych Brynek w 

sprawie gazyfikacji wioski. Mieszkańcy zwracają się z prośbą organizacyjną i 
merytoryczną w tej sprawie. Proszę, aby Urząd w miarę swoich możliwości 
pomógł mieszkańcom przeprowadzić ten proces. 

 
BMP/620, 621, 622, 623, 625, 631, 632/XXIV/16             Gryfino, dnia 29.07.2016 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej wyjaśniam: 



Ad 622 – w sprawie gazyfikacji nowego osiedla w Starych Brynkach informuję, że sieć 
gazowa wykonywana jest przez gestora mediów, po spłonieniu warunków ekonomicznych co 
do opłacalności wykonania inwestycji. Gmina Gryfino udzieli oczywiście niezbędnego 
wsparcia mieszkańcom, którzy mają zamiar doprowadzić gaz do swoich nieruchomości.  

Z up. Burmistrza 
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
623/XXIV/16 – w Starych Brynkach powstało nowe osiedle. Mieszkańcy proszą o ustawienie 

drogowskazów z numerami posesji, ułatwiłoby to dojazd innych osobom, a 
także służbom porządkowym w razie takiej potrzeby. Proszę, żeby ta sprawę 
szybko załatwić.  

 
BMP/620, 621, 622, 623, 625, 631, 632/XXIV/16             Gryfino, dnia 29.07.2016 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej wyjaśniam: 
Ad. 623 – w sprawie oznakowania dot. nazw ulic informuję, że zadanie zostanie wykonane 
na podstawie porozumienia z PUK Sp. z o.o. 

Z up. Burmistrza 
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
624/XXIV/16 – na jednej z ostatnich sesji składałem interpelację w sprawie nieczystego 

Gryfina. Burmistrz bardzo się wtedy zirytował. W międzyczasie odbyła się 
debata organizowana przez pana Marka Brzezińskiego, ja na pierwszej części 
mogłem być, na drugiej nie, na tą pierwszą część była zaproszona m.in. pani 
dr Marika Pirveli i inne osoby. Padały tam takie słowa, że Gryfino ma 
problemy ogólnie z tzw. estetyką, jest brzydkie, brudne, zaniedbane. Niech 
pan tego nie traktuje jako przytyk, to jest tylko i wyłącznie troska o to, żeby 
Gryfino mogło się podobać mieszkańcom i ludziom, którzy przez to miasto 
przejeżdżają. Proszę o pilne zajęcie się sprawą.  

 
625/XXIV/16 – na ul. Mieszka I na wysokości posesji nr 24-26 jest zamontowany próg 

zwalniający na drodze, niestety ten próg jest uszkodzony, część została 
wyrwana i w tej chwili zamiast spowalniać tylko ruch, to może doprowadzić do 
uszkadzania pojazdów. Proszę o uzupełnienie brakujących elementów.  

 
BMP/620, 621, 622, 623, 625, 631, 632/XXIV/16             Gryfino, dnia 29.07.2016 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej wyjaśniam: 
Ad. 625 – w sprawie progu zwalniającego na ul. Mieszka I informuję, że uszkodzenie zostało 
naprawione. 

Z up. Burmistrza 
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
  
626/XXIV/16 – przy ul. Mieszka I naprzeciwko posesji nr 13 rośnie potężne drzewo, 

właściwie jest ono uschnięte, zwracam się z prośbą, żeby to drzewo zostało 
usunięte. Przy takich zmiennych warunkach pogodowych, gdyby to drzewo się 
przewróciło, to może dojść do wielkich uszkodzeń i tragedii.  

 
BMK.0003.28.2016.WM       Gryfino, dnia 29.07.2016 r. 
W odpowiedzi na Pana interpelację dotyczącą drzewa rosnącego przy ul. Mieszka I 
naprzeciwko posesji nr 13, które jest obumarłe, informuje, że Gmina dokonała przeglądu 
drzewa rosnącego we wskazanym terenie. W czasie oględzin stwierdzono, że wnioskowane 
do usunięcia drzewo rośnie w działce należącej do Spółdzielni Mieszkaniowej Regalica. 
Służby gminne zgłosiły już wskazaną interpelację Spółdzielni Mieszkaniowej Regalica.  
         Z up. Burmistrza 
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 



627/XXIV/16 – mam sygnały od mieszkańców z całego miasta, ostatnio z ulicy Mieszka I, 11 
Listopada, ale także wiele innych, cały czas te sygnały napływają, że na 
terenie miasta, często na miejscach parkingowych są porzucone samochody. 
Widać, że te samochody były od dłuższego czasu nieużywane, prosiłbym, 
żeby przeanalizować sprawę i doprowadzić do usunięcia tych samochodów, 
ponieważ tych miejsc jest mało, a jeśli tak jest, to będzie ich jeszcze mniej.    

 
BSM.0003.627.XXIV.2016      Gryfino, dnia 29.07.2016 r. 
W odpowiedzi na interpelację uprzejmie informuję, że Straż Miejska kontroluje miejsca 
parkingowe oraz reaguje na każde zgłoszenie mieszkańców o nieużytkowanym pojeździe.   
W 2015 r. funkcjonariusze Straż Miejskiej doprowadzili do usunięcia 12 nieużytkowanych 
pojazdów, a do lipca 2016 r. doprowadzono do usunięcia 9 pojazdów. 
                Burmistrz Miasta i Gminy 
         Mieczysław Sawaryn 
 
628/XXIV/16 – chciałbym się odnieść do sytuacji, która miała miejsce ostatnio podczas 

wyborów w KS energetyk Gryfino, ja już tą sprawę podnosiłem, nie do końca 
jestem zadowolony z odpowiedzi, aczkolwiek nie mogę odmówić logiki tej 
wypowiedzi burmistrza. Natomiast KS Energetyk konsumuje pieniądze także z 
gminy, a więc pieniądze podatników. Uważam, że nie może być takie sytuacji, 
że na wybory nie jest wpuszczana prasa lokalna, że członkowie nie są 
przyjmowani, mieszkańcy, sympatycy nie mogą być przyjęci w poczet 
członków, że niektórzy przyjęci zostają usuwani, bo i takie przypadki były, że 
klub tak naprawdę zamknął się na miasto Gryfino. Pan jako najwyższy 
przedstawiciel mieszkańców Gryfina, nie może udawać, że tam wszystko jest 
w porządku, Chyba, że naprawdę pan tak uważa. Chciałbym się dowiedzieć, 
czy jest pan zadowolony z takiej sytuacji, jaka dzieje się w KS Energetyk i 
prosiłbym o bardzo konkretną odpowiedź. A jeżeli pan nie jest zadowolony, to 
co pan zamierza z tym zrobić? 

 
629/XXIV/16 – jesteśmy po ogłoszeniu przez panią Minister Edukacji Narodowej planu 

reformy oświaty. Właściwie założenia były przewidywalne i „przecieki” już 
wcześniej były dokładnie takie, jakie zostały ogłoszone. W naszej gminie nie 
obędzie się bez sporej reorganizacji oświaty wraz z koniecznością zmiany 
rejonów. Sądzę, że można to załatwić stosunkowo bezproblemowo. Czy ktoś 
już próbował pomyśleć nad rozwiązaniami w naszej gminie, czy nad sytuacją, 
jaka jest spowodowana tą reformą? Chciałbym, aby to zostało zrobione 
spokojnie, by uniknąć zamieszania jakie niewątpliwie powstało w związku z 
przywróceniem obowiązku szkolnego dzieci od 7 roku życia.  

 
630/XXIV/16 – nastały wakacje, a do szkół nie dotarły jeszcze arkusze. Jest to sytuacja 

bezprecedensowa. Pracownicy pedagogiczni rozpoczynają urlop i tak 
naprawdę nie wiedzą, jak po powrocie będą pracować, czy nie zostaną 
przesunięci na inne stanowiska, bo i takie głosy się pojawiają. Dlaczego 
doszło do takiej sytuacji i kiedy ta sytuacja zostanie uregulowana?  

 
631/XXIV/16 – przy Zespole Szkół w Gryfinie od strony wejścia do SP3, czy też jak ktoś woli, 

od strony boiska, od strony wjazdu od ul. Jana Pawła II, trwa teraz walka o 
miejsca parkingowe. Nie dosyć, że mieszkańcy musieli swoje samochody 
ściągnąć z pasa drogi ul. Jana Pawła II, dlatego, że stała się ona główną 
arterią miasta, to dodatkowo rodzice przywożą i odwożą swoje dzieci, jest 
spory problem ze znalezieniem miejsc parkingowych. Straż Miejska stara się 
uwijać jak w ukropie, ale powoduje to też dosyć nerwowe sytuacje. Jest tam 
spore miejsce na parking, teraz właściwie leży odłogiem, z możliwością 



wjazdu od ul. Jana Pawła II, przynajmniej na kilkanaście samochodów. Proszę 
o rozważenie takiej możliwości i o zrobienie tego w jak najszybszym czasie.   

 
BMP/620, 621, 622, 623, 625, 631, 632/XXIV/16             Gryfino, dnia 29.07.2016 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej wyjaśniam: 
Ad. 631 – w sprawie miejsc parkingowych przy ul. Jana Pawła II informuję, że Gmina Gryfino 
stara się minimalizować niedogodności związane z przebudową i remontem ulic w mieście. 

 Z up. Burmistrza 
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
632/XXIV/16 – obserwując ruch samochodowy i pieszy w Gryfinie, naszła mnie taka jedna 

myśl, że przy szkole podstawowej nr 1 jest sygnalizacja świetlna na przejściu 
dla pieszych. Pełni ona bardzo ważną funkcję, kwestie bezpieczeństwa są 
bardzo ważne. Ale są wakacje, dzieci w szkole będzie zasadniczo mnie, albo 
w ogóle, więc to przejście dla pieszych staje się takim samym przejściem jak 
każde inne. Ta sygnalizacja świetlna nie jest na ten czas konieczna. Ze 
względu na to, że dalej jest ruch wahadłowy, a co jakiś czas pojawiają się 
osoby, które przechodzą, jest podwójny problem. Gdyby można było na jakiś 
czas tą sygnalizację wyłączyć, na okres wakacji, do końca sierpnia, tam i tak 
nie ma problemu z przejściem, natomiast przechodzi jedna osoba, ruch jest 
zatrzymany przez dłuższy czas. To jest moja propozycja, proszę rozważyć, 
czy ona jest zasadna, moim zdaniem powinno to trochę usprawnić, kierowcy 
i tak stają w następnej kolejce przy ruchu wahadłowym. Proszę to rozważyć, 
jeżeli tak, to prosiłbym o to, żeby do końca sierpnia wyłączyć tę sygnalizację. 

 
BMP/620, 621, 622, 623, 625, 631, 632/XXIV/16             Gryfino, dnia 29.07.2016 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej wyjaśniam: 
Ad. 632 – w sprawie świateł przy SP nr 1 informuję, że światła włączane są na przycisk i 
dlatego nie kolidują z ruchem samochodowym.   

Z up. Burmistrza 
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
Radny Piotr Zwoli ński  
633/XXIV/16 – po rozmowach z mieszkańcami ulic: Prusa, Reymonta, Sienkiewicza apeluję 

o pilny przegląd stanu chodników i w trybie natychmiastowym uzupełnienie 
brakujących w tych ciągach pieszych płyt chodnikowych. 

 
BMP/633, 634, 636/XXIV/16      Gryfino, dnia 29.07.2016 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej wyjaśniam: 
W sprawie chodników przy ul. Reymonta, Prusa, Sienkiewicza informuję, że pracownicy 
urzędu dokonali przeglądu ciągów pieszych i oczywiście dołożymy wszelkich starań, aby 
uzupełniać brakujące płyty chodnikowe w najbliższym wolnym terminie. 
           Z up. Burmistrza 
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
634/XXIV/16 – wielu mieszkańców ulic: Wyspiańskiego, Sienkiewicza, Reymonta pyta, czy 

możliwy jest w najbliższym czasie, oczywiście po zakończonych remontach, 
które aktualnie trwają, remont tych ulic polegający na sfrezowaniu obecnej 
nawierzchni i położeniu nowej nakładki asfaltowej. 

 
BMP/633, 634, 636/XXIV/16      Gryfino, dnia 29.07.2016 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej wyjaśniam: 
W sprawie remontu nawierzchni ulic Reymonta, Wyspiańskiego, Sienkiewicza informuję, że 
pracownicy tut. Urzędu przy udziale PUK dokonali przeglądu nawierzchni  ulic i stwierdzili, że 



nawierzchnie są we właściwym stanie technicznym. W chwili obecnej nie są planowane 
roboty związane z frezowaniem, a jedynie prace polegające na bieżącym usuwaniu ubytków. 

 Z up. Burmistrza 
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
635/XXIV/16 – chciałbym dowiedzieć się, na jakim etapie jest aktualnie inwestycja pn. 

budowa żłobka? 
 
636/XXIV/16 – otrzymałem odpowiedź na moją interpelacje, która rozpoczyna się mniej 

więcej słowami: „w sprawie chodnika przy ul. Fredry…” Panie Burmistrzu, przy 
ul. Fredry nie ma chodnika. Interpelowałem i zgłaszałem prośbę o doraźne 
poprawienie stanu nawierzchni drogi. 

 
BMP/633, 634, 636/XXIV/16      Gryfino, dnia 29.07.2016 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej wyjaśniam: 
w sprawie naprawy nawierzchni ulicy Fredry informuję że zadanie przyjęto do realizacji. 

Z up. Burmistrza 
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
Radny Marcin Para  
637/XXIV/16 – jesienią zdemontowano znaczne elementy placu zabaw u zbiegu ulic: Armii 

Krajowej i Kolejowej, mamy już koniec czerwca i ten plac nie funkcjonuje. Były 
zapewnienia pana dyrektora OSiR-u że na wiosnę to będzie funkcjonowało, ja 
wiem, że teraz jest tam dosyć poważna inwestycja, ale to, że jest tam ciężko 
dotrzeć, to nie znaczy, że jest to niemożliwe. Kiedy ten plac zabaw 
powstanie? Czy on powstanie po zakończeniu inwestycji na drodze 
powiatowej i czy w ogóle powstanie? 

 
l.dz.0002-102/2016        Gryfino, dnia 14.07.2016 r. 
W odpowiedzi na pismo z dnia 11 lipca 2016 r. dotyczące interpelacji 637/XXIV/16 Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Gryfinie informuje, że Wydział Spraw Społecznych nie planuje budowy 
placu zabaw u zbiegu ul. Armii Krajowej i kolejowej w roku bieżącym. Lokalizacja placu 
zabaw w tym miejscu oddalonym od bloków mieszkalnych narażona jest na ciągłe 
dewastacje (pracownicy OSiR średnio raz w tygodniu musieli naprawiać szkody). Gdyby 
decyzja należała do OSiR, to proponowalibyśmy inną lokalizację.  
          Dyrektor  
              Eugeniusz Kuduk  
 
638/XXIV/16 – mam prośbę o lepszą informację o imprezach, które gmina realizuje lub  

w których realizację jest zaangażowana. Np. ostatnio wyczytałem, w którymś 
z portali internetowych o pierwszym dorocznym koncercie szkoły muzycznej, 
po fakcie. Dobrze by było, żeby informować mieszkańców, którzy byliby 
zainteresowani, radnych, my tę informację przekażemy, albo sami będziemy 
uczestniczyli. Brakowało też informacji o Nocy Świętojańskiej, ona była  
w internecie, później ze względu na pogodę była przełożona, nie do końca 
wiadomo było kiedy, a to jest też dosyć fajna impreza i myślę, że szersza 
informacja spowodowałaby większe zainteresowanie. 

 
639/XXIV/16 – widziałem w zarządzeniach, że wybraliśmy partnera do projektu z Działania 

8.3 dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego. Proszę o ustną odpowiedź, 
bo myślę, że kilka kwestii, o które chcę zapytać to nie jest wielki problem – jaki 
jest zakres tego projektu, jaką kwotą byśmy dysponowali, jeżeli by się udało 
przeprowadzić ten projekt skutecznie, jaki byłby zakres działań i termin 
realizacji? Wiadomo, że na oświatę wydajemy bardzo dużo pieniędzy  
i dodatkowe źródło zajęć dodatkowych dla uczniów, czy doposażenia 



jednostek to jest dosyć ważna sprawa i jeżeli byłaby taka możliwość to 
prosiłbym o odpowiedź ustną. 

 
Radny Zenon Trzepacz  
640/XXIV/16 – mieszkańcy budynku przy ul. Niepodległości 2 w Gryfinie zwrócili się do mnie 

z prośbą o zadanie interpelacji na sesji. Chodzi o problem fragmentu 
ciepłociągu, który przebiega przy tym budynku, on przysłania zabytkowe mury 
i mieszkańcy zadają pytanie, czy w trakcie przebudowy tego ciepłociągu ten 
element niestety nie zdobiący tego fragmentu miasta zginie oraz chodzi im  
o uporządkowanie zieleni, która jest tam w sposób chaotyczny. Korzenie 
wrastają pod mur, mało tego, część drzewostanu, samosiejek rośnie na tym 
murze powodując jego erozję, stąd troska mieszkańców o zajęcie się tym 
fragmentem miasta, ponieważ tam jest bardzo ciekawy fragment tych murów. 
Nie wiem, czy państwo wiecie, zapraszam, żeby zobaczyć, warto byłoby go 
wyeksponować, bo to jest naprawdę „perełka”, którą moglibyśmy się chwalić. 

 
BMP/640/XXIV/16       Gryfino, dnia 29.07.2016 r. 
Interpelację przekazano do Elektrowni Dolna Odra. 
 
Radny Leszek Jaremczuk  
641/XXIV/16 – zwracam się z prośbą o przekazanie zadań własnych utrzymania zieleni 

gminnej naszej spółce PUK w ramach porozumień wykonawczych tak, jak 
oczyszczanie, kanalizacja deszczowa i remonty bieżące dróg. Ww. spółka 
posiada odpowiedni sprzęt i odpowiednich pracowników z doświadczeniem do 
wykonywania takich prac, nie takich jak obecna. Od czternastu lat jestem 
sołtysem sołectwa Wełtyń i nie miałem w przeszłości z ww. spółką żadnych 
problemów, w związku z tym proszę o pozytywne rozpatrzenie prośby.  

 
BMK.0003.27.2016.jm       Gryfino, dnia 29.07.2016 r. 
Odpowiadając na Pańską interpelację w sprawie przekazania zadań własnych utrzymania 
zieleni gminnej PUK Sp. z o.o. w Gryfinie pragnę poinformować, iż Gmina  Gryfino rozważa 
niniejszą możliwość prawną. Właśnie w tym zakresie w ostatnich dniach wystosowano pisma 
do spółek komunalnych w treści dotyczące potwierdzenia spełniania wymogów prawnych, 
w celu bezkolizyjnego realizowania powierzonych i ewentualnie planowanych do powierzenia 
zadań własnych gminy. 
         Z up. Burmistrza 
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
           
 
 
   
 
      
 
 
 
 


