
Interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na XV sesji Rady Miejskiej w Gryfinie 
w dniu 29 grudnia 2011 r. 

 
Radna Ewa De La Torre 
277/XV/11 – zwracam się do Burmistrza, ale być może nie jest to wniosek do realizacji 

w całości przez gminę, a przy współdziałaniu z PKP i Powiatem Gryfińskim 
proszę o oświetlenie albo doświetlenie obrzeży parku miejskiego, który nosi 
imię Stanisławy Siarkiewicz, w rejonie postoju taksówek, wejścia do tunelu 
przed peronami dworca, tablicy informacyjnej z planem miasta i parkingu przy 
ul. 1 Maja. W tej chwili, kiedy dworzec będzie zamknięty, obsługa kasowa 
będzie realizowana w kontenerze, który stoi u wejścia, a jest tam bardzo 
ciemno. Interpelacja stanowi załącznik nr 1. 

 
BMP/277/XV/11               Gryfino, dnia 26.01.2012 r. 
PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Szczecinie.  
 
278/XV/11 – interpeluję w sprawie kontroli jakości wykonanych robót związanych 

z położeniem kanalizacji deszczowej przy ul. Aleksandra Fredry w Gryfinie. Tam 
newralgicznym punktem było jezioro, które samoczynnie powstawało, położono 
tam kanalizację deszczową, teren nie został zagęszczony i utwardzony, 
w związku z tym można się tam utopić w błocie. Proszę o sprawdzenie czy te 
prace zostały dokończone tak jak należy.   

 
BMP/278/XV/11       Gryfino, dnia 26.01.2012 r. 
W odpowiedzi na interpelację wniesioną na Sesji Rady Miejskiej w sprawie doświetlenia 
rejonu wejścia do tunelu i postoju taksówek wystąpię do PKP o stanowisko w  tej sprawie w 
związku z prowadzonymi pracami polegającymi na remoncie budynku dworca oraz 
zagospodarowaniu terenu wokół dworca. Po uzyskaniu stanowiska właściciela ustalę dalsze 
możliwe działania o czym Panią poinformuję pisemnie. 
W odpowiedzi na interpelacje w sprawie jakości wykonanych prac w rejonie ul. Aleksandra 
Fredry wyjaśniam, że w chwili obecnej trwają prace związane z wykonaniem nawierzchni 
bitumicznej na tej ulicy wraz z budową kanalizacji deszczowej. W razie dodatkowych pytań 
dotyczących uzbrojenia osiedla w rejonie ul. Reymonta zachęcam do zapoznania się z 
zakresem zrealizowanych prac, robót w trakcie realizacji oraz planowanych do wykonania w 
Wydziale Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji w pok. 13.  

Z up. Burmistrza   
        Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin 
 
279/XV/11 – proszę Straż Miejską, aby zechciała zwrócić uwagę na funkcjonowanie lokalu 

Egon w Wełtyniu. Lokal działa od niedawna, sprawdziłam to, ma wszystkie 
pozwolenia, ale czy w zakresie gospodarki ściekowej w tym lokalu jest wszystko 
w porządku? Szczególnym nadzorem należy objąć działalność rozrywkową tego 
lokalu, która przenosi się na ulicę, jest to uciążliwe dla mieszkańców.  

 
BSM.003.279.XV.2011      Gryfino, dnia 16.01.2012 r. 
W odpowiedzi na interpelację uprzejmie informuję, że Straż Miejska przeprowadziła kontrolę 
lokalu EGON w m. Wełtyń. Na miejscu ustalono, że właściciel lokalu ma zgodę właściciela 
sąsiedniej posesji na przyłącze szamba (potwierdzone na mapie – wyciąg ze Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie oraz pisemne oświadczenie właściciela sąsiedniej posesji) oraz 
posiada podpisaną umowę na odbiór odpadów komunalnych z Przedsiębiorstwem Usług 
Komunalnych. W chwili obecnej brak jest jakichkolwiek skarg ze strony mieszkańców na 
działalność rozrywkową. 
        Burmistrz Miasta i Gminy 
                 Henryk Piłat 
 



Radny Zenon Trzepacz 
280/XV/11 – w związku z realizacją II etapu nabrzeża, jednostka ratownictwa wodnego OSP 

Rafer otrzymała wypowiedzenie z lokalu, w którym się znajduje. Chcielibyśmy 
się spotkać i wspólnie rozwiązać ten problem, ponieważ jest tam bardzo dużo 
sprzętu.  

 
280/XV/11 – interpeluję w sprawie remontu linii energetycznej Radziszewo, Daleszewo, 

Nowe Brynki, która  jest w katastrofalnym stanie. Nawet przy niewielkim wietrze 
brakuje prądu, napięcie jest bardzo różne, o czym świadczą psujące się 
urządzenia. Wiem, że plany remontu były, proszę o informację w tej sprawie.  

 
BMP/280/XV/11      Gryfino, dnia 26.01.2012 r. 
Interpelację przesłano do ENEA S.A. w Szczecinie.  
 
281/XV/11 – chciałbym, aby w przyszłym roku została podjęta uchwała o przystąpieniu 

o sporządzeniu planu zagospodarowania przestrzennego terenów Radziszewa, 
Daleszewa. Jest bardzo duże zainteresowanie tamtym terenem.    

 
BMP/281/XV/11       Gryfino, dnia 26.01.2012 r. 
W odpowiedzi na interpelację informuję, że do końca lutego zostanie opracowana analiza 
zawierająca propozycje podziału obszaru północy gminy na tereny dla których należy 
opracować poszczególne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Na 
podstawie tego opracowania możliwe będzie określenie harmonogramu prac planistycznych 
dla tej części gminy z uwzględnieniem możliwości finansowych gminy w bieżącym roku 
budżetowym i przy założeniu konieczności dokonania aktualizacji studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino. 

Z up. Burmistrza   
        Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin 
Radny Krzystof Hładki 
282/XV/11 – proszę o interwencję w sprawie jakości drogi rowerowej prowadzącej do mostu 

granicznego. Jest to nasza wizytówka. Jest tam dość duży ruch rowerowy 
i spacerowy, a droga jest w złym stanie. 

 
BMP/282/XV/11       Gryfino, dnia 26.01.2012 r. 
Interpelację przesłano do Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Rejon Dróg 
Wojewódzkich w Chojnie. 
 
Radny Rafał Guga 
283/XV/11 – w imieniu mieszkańców ulicy Opolskiej interpeluję w sprawie nawierzchni tej 

ulicy. Jest ona w katastrofalnym stanie, dziury są bardzo głębokie, powiększają 
się one po każdych opadach deszczu. Został tam położony chodnik, ale 
kierowcy uciekając od dziur, jeżdżą po tym chodniku. Proszę o wyrównanie 
nawierzchni i ustawienie ograniczników przy chodniku, żeby samochody nie 
niszczyły chodnika. Proszę o oświetlenie tej drogi, bo jest tam bardzo ciemno. 

 
BMP/283/XV/11       Gryfino, dnia 26.01.2012 r. 
W odpowiedzi na interpelację informuję, że dokonano bieżącego remontu polegającego na 
zapewnieniu przejezdności. Stan nawierzchni drogowej będzie na bieżąco monitorowany 
przez właściciela drogi i w przypadku stwierdzenia znacznego pogorszenia, 
uniemożliwiającego bezpieczny ruch pojadów lub pieszych podjęte zostaną działania 
doraźne celem poprawy stanu nawierzchni. 
         Z up. Burmistrza   
        Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin 
 
 


