
Interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na XX sesji Rady Miejskiej w Gryfinie 
w dniu 26 kwietnia 2012 r. 

 
Radna Ewa De La Torre 
373/XX/12 – czy w związku z tym, że na dzisiejszej sesji wyrażaliśmy zgodę na likwidację 

Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, chciałabym 
dowiedzieć się jakie są losy klasy 0, w której byli przygotowywani uczniowie 
do nauki w Talsandschule w Schwedt? Czy ten projekt oświatowy jeszcze 
funkcjonuje? Wcześniej mieliśmy informację, że są kłopoty z naborem, czy ten 
nabór w ogóle nastąpił?  

 
BWS.0003.9.2012               Gryfino, dnia 29 maja 2012 r. 
W odpowiedzi na interpelację informuję, że: 
1) Klasa „0” nie funkcjonuje od 3 lat. Przyczyną jest brak zainteresowania uczniów tego typu 
kształceniem. 
2) Regularnie w czasie całego roku szkolnego odbywają się spotkania dyrekcji Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Gryfinie i przedstawicieli Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych 
UMiG Gryfino z władzami oświatowymi landu Brandenburgia oraz dyrekcją Gesamtschule 
Talsand w Schwedt. Podczas tych spotkań omawiany jest ten temat.. Obie strony wskazują 
tendencję zmiany preferencji językowych wśród młodzieży i ukierunkowanie na język 
angielski. Dlatego też zainteresowanie nauką języka niemieckiego jest w chwili obecnej dużo 
mniejsze niż jeszcze kilka lat temu. Widoczne jest to na różnych etapach edukacji i nie tylko 
w szkole prowadzonej przez gminę Gryfino. Odzwierciedleniem tej sytuacji po stronie 
niemieckiej jest odwrót od nauki języka polskiego na korzyść języka angielskiego. Trend ten 
jest niezależny od wysiłków ze strony instytucji polskich i niemieckich.  
3) Na spotkaniu w dniu 23 lutego 2012 r. w Poczdamie z przedstawicielami ministerstwa 
oświaty Landu Brandenburgia, w którym uczestniczyła delegacja gminy Gryfino i delegacja 
Urzędu Marszałkowskiego ustalono, że dalsze działania w zakresie współpracy w dziedzinie 
edukacji będą zmierzały raczej do organizacji zajęć fakultatywnych, które nie wchodzą do 
ramowego planu nauczania. Następne spotkanie zaplanowane jest na dzień 14 czerwca 
2012 r. w Szczecinie. 
4) W chwili obecnej w klasach gimnazjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących 
realizowana jest nauka jeżyka niemieckiego przez nauczycieli ze szkoły niemieckiej oraz 
nauka jeżyka polskiego w szkole w Niemczech przez nauczyciela polskiego. 
W nawiązaniu do powyższego stwierdzić należy, że zarówno Zespół Szkół 
Ogólnokształcących jak i sama gmina Gryfino podaejmuje szereg działań, które mają na celu 
utrzymanie współpracy Talsandschule i ZSO w Gryfinie. Trzeba jednak zauważyć, że 
podnoszenie poziomu nauczania oraz wzbogacona oferta edukacyjna ZSO (w tym 
możliwość nauki jeżyka niemieckiego przez nauczycieli niemieckich na miejscu w Gryfinie) 
jest dla wielu uczniów ciekawszą propozycją aniżeli nauka w Talsandschule w Schwedt. 
Zwłaszcza, że matura zdana w Polsce daje przepustkę do podjęcia studiów na dowolnie 
wybranej uczelni na terenie UE. 
        Burmistrz Miasta i Gminy 
                Henryk Piłat                           
 
374/XX/12 – będę wracała do tematu ulicy Fredry i ponieważ słucham Burmistrza uważnie, 

bardzo proszę, żeby przywiązywał wagę do swoich słów. Otóż 27 listopada 
2011 r. kiedy interpelowałam w sprawie ulicy Fredry i pytałam, kiedy ta ulica 
będzie wybudowana, wówczas Burmistrz powiedział: „w przyszłym roku, 
a zatem w 2012, wykonamy ulicę Fredry”. W przypadku kiedy będą jakieś 
możliwości finansowe, bardzo ważnym odcinkiem jest połączenie ulicy Jana 
Pawła II i ulicy Krasińskiego”. Następnie 26 stycznia 2012 r., kiedy pytam o stan 
techniczny i wykonanie prac na ulicy Fredry, ponieważ podjęto tam prace, ale 
po tych pracach było jeszcze gorzej, niż przed ich podjęciem, otrzymałam 
informację, że „w chwili obecnej trwają prace związane z wykonaniem 



nawierzchni bitumicznej na tej ulicy wraz z budową kanalizacji deszczowej”. 
Potem mieszkańcy tej ulicy zaalarmowali mnie, że dowiedzieli się 
od pracujących tam służb, że nie będzie tam wykonanej całej ulicy Fredry, jak 
powiedział Burmistrz w listopadzie ubiegłego roku, tylko będzie 150 metrów tej 
ulicy. Otrzymałam odpowiedź podpisaną przez Burmistrza Szabałkina, 
że „podtrzymuję swoje stanowisko” – już teraz nie wiem, które – „przedstawione 
w odpowiedzi na poprzednią interpelację w te sprawie. W chwili obecnej trwają 
prace związane z budową ok. 150 mb ul. Fredry”. Ja nie wiem, czy Burmistrz 
mówi co innego, a co innego mówi Z-ca Burmistrza, więc chcę uzyskać 
ostateczną informację, czy w tym roku, zgodnie z obietnicą Burmistrza, będzie 
wykonana w całości wraz z całą infrastrukturą drogową ulica Fredry w Gryfinie. 
W poniedziałek byliśmy tam z Komisją Rewizyjną i okazało się, że łącznik 
pomiędzy ulicą Reymonta a Fredry, nie jest budowany w technologii 
nawierzchni bitumicznej, tylko z polbruku, więc pewnie też nastąpiła zmiana 
technologii, jak zmiana obietnic. 

 
BMP/374/376/XX/12       Gryfino, dnia 27.06.2012 r. 
W odpowiedzi na interpelacje wniesione na Sesji Rady Miejskiej informuję jak niżej: 
ad. 374 – W sprawie budowy dróg na osiedlu w rejonie ul. Jana Pawła II i Reymonta 
wyjaśniam, że zakres prac realizowanych w roku bieżącym został Pani przedstawiony w 
odpowiedzi na interpelację nr 331 oraz wcześniejsze Pani interpelacje w tej sprawie. 
Jednakże wyjaśniam jednoznacznie, że w ramach robót związanych z budową odcinka ul. 
Reymonta wykonaliśmy odcinek ok. 150 mb ul. Fredry, z uwagi na notorycznie pojawiający 
się tam problem zalewania okolicznych posesji związany z ukształtowanie terenu 
i przyległych dróg m.in. ul. Miłosza. Projekt budowlany opracowany dla wszystkich dróg w 
rejonie ul. Jana Pawła II i Reymonta zakłada, że nawierzchnia bitumiczna będzie na ul. 
Asnyka, Reymonta i Jana Pawła II natomiast pozostałe drogi służące miejscowym 
potrzebom tzn. dojazdom do posesji będą posiadały nawierzchnię z kostki betonowej. 
        Burmistrz Miasta i Gminy 
         Henryk Piłat 
 
375/XX/12 – ile będzie kosztowało wynajmowanie w remontowanym budynku dworca, który 

ma być wyremontowany do końca tego roku, około 336 m2 powierzchni wraz 
z kosztami eksploatacji? Co tam będzie zlokalizowane? O tym, że Burmistrz 
podpisał porozumienie z PKP w tej sprawie, dowiedziałam się z gazety i dlatego 
interpelowałam.  

 
BWG.0003.5.2012.TD      Gryfino, dnia 31.05.2012 r. 
W odpowiedzi na ww interpelację informuję, że nadal trwają rozmowy z właścicielem dworca 
tj. Spółką PKP SA, na temat wykorzystania dla potrzeb komunalnych, części budynku 
obejmującej około 670 m2 powierzchni (cala powierzchnia użytkowa – 952 m2). Na dzień 
dzisiejszy, ostateczne koszty utrzymania obiektu, obejmujące czynsz dzierżawny i koszty 
eksploatacji, nie zostały definitywnie określone.  
 Rozstrzygnięciu w sprawie Rada Miejska w Gryfiie zostanie bezzwłocznie poinformowana. 
         Burmistrz Miasta i Gminy 
                Henryk Piłat 
  
376/XX/12 – Burmistrz w sprawozdaniu z prac w okresie międzysesyjnym poinformował, 

że złożył wniosek o przyznanie pomocy unijnej do programu rozwoju obszarów 
wiejskich w sprawie targowiska. W tym wniosku musiała być również wskazana 
lokalizacja targowiska, bo Unia nie daje pieniędzy na wirtualne przedsięwzięcia, 
tylko musiało być złożone oświadczenie o prawie do dysponowania 
nieruchomością. Jaka lokalizacja targowiska została ostatecznie ustalona, skoro 
został złożony wniosek o dofinansowanie? Ponieważ wielokrotnie 



interpelowałam w sprawie targowiska, pytam po raz kolejny, gdzie Burmistrz 
ulokował targowisko, na które złożył wniosek?   

 
BMP/374/376/XX/12       Gryfino, dnia 27.06.2012 r. 
W odpowiedzi na interpelacje wniesione na Sesji Rady Miejskiej informuję jak niżej: 
ad. 376 – Targowisko miejskie na które został złożony wniosek w ramach Programu Rozwoju 
obszarów wiejskich zostało zlokalizowane jest w rejonie ul. Rapackiego na dz. nr 223/10 
i 223/11 obręb 3 m. Gryfino, Dla lokalizacji tej Gmina Gryfino posiada prawo dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane. 

Burmistrz Miasta i Gminy 
                   Henryk Piłat 
  
377/XX/12 – z ogłoszenia w prasie lokalnej dotyczącego przetargu na sprzedaż 

nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta 
Gryfino przy ul. Asnyka, wynika, iż obecne garażowisko, zostało wystawione 
do sprzedaży w formie przetargowej. Rozumiem, że wszystkie moje obawy 
dotyczące przekazywania tego terenu stowarzyszeniu, które chciało tam 
budować garaże, przeciwko czemu protestowałam, zostały usunięte. 
Przypominam, że chodzi o teren przeznaczony pod zabudowę usługową oraz 
pod tereny obsługi komunikacyjnej, to są działki nr 555 i 554 i mam nadzieję, że 
obawy dotyczące niejasnych realizacji gminy Gryfino a stowarzyszeniem, które 
chce dla niektórych budować garaże, są już nieaktualne.   

 
BWG.0003.6.2012.TD      Gryfino, dnia 31.05.2012 r. 
W odpowiedzi na interpelację informuję, że uchwałą Nr X/85/11 z dnia 25 sierpnia 2011 r. 
Rada Miejska w Gryfinie wyraziła zgodę na sprzedaż w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego nieruchomości gruntowych niezabudowanych nr 554 o pow. 0,2007 ha ora 
nr 555 o pow. 0,3688 ha, połozonych w obrębie ewidencyjnym 4 miasta Gryfino. Zgodnie z 
dyspozycją miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ww działki przeznaczone 
są pod teren obslugi komunikacyjnej oraz zabudowę usługową. 
Pierwszy przetarg ogloszony na dzień 29 marca 2012 r. zakończył się wynikiem negatywnym 
z powodu braku chętnych. W związku z tym na dzień 27 czerwca br ogłoszony został drugi 
przetarg ustny nieograniczony. Planowane dochody ze sprzedaży przedmiotowych 
nieruchomości zostały ujęte w uchwale budżetowej na rok 2012. 
Jednocześnie informuję, że nie zostało zawarte żadne porozumienie w sprawie 
nieodpłatnego przekazania ww działek jakiemukolwiek stowarzyszeniu, działającemu na 
terenie Gminy Gryfino. 
         Burmistrz Miasta i Gminy 
                   Henryk Piłat     
 
Radny Paweł Nikitiński 
378/XX/12 – sporządziłem moją interpelację na piśmie i złożę ją do protokołu, proszę, żeby 

w całości znalazła się w protokole w formie, w której ją załączam i poproszę 
o pisemną odpowiedź na problemy w niej poruszane.  

 Interpelacja stanowi załącznik nr 1. 
 
Radny Rafał Guga 
379/XX/12 – zwrócili się do mnie zawodnicy KS Polonia w Gryfinie i składam te interpelację 

w ich imieniu. Proszę o zwolnienie KS Polonia z opłat za korzystanie z obiektów 
sportowych na ulicy Sportowej. KS Polonia składa się z byłych zawodników 
KS Energetyk czy naszych lokalnych klubów. Proszę o pozytywne załatwienie 
sprawy. 

 
 
 



L.dz.002-101/2012       Gryfino, dnia 30.05.2012 r. 
W odpowiedzi na interpelację informuję, że KS Polonia nie ponosi opłat z tytułu korzystania 
z obiektów sportowych. Opłaty, które wnosi dotyczą wyłącznie używalności szatni, z czym 
wiąże się korzystanie z mediów. 
Pragnę również poinformować, iż KS Polonia nie realizuje zadań zleconych przez gminę, 
w związku z czym nie ma podstawy do ubiegania się o zwolnienie z opłat za korzystanie 
z obiektów sportowych.  
          Dyrektor 
                  Tadeusz Samoń 
Radny Janusz Skrzypiński 
380/XX/12 – chciałbym wrócić do interpelacji, którą składałem dwa miesiące temu, 

dotyczącej sołectwa Pniewo. Mieszkańcy i rada sołecka zwrócili się do mnie, 
żebym zainterpelował w sprawie zakupu 40 litrów farby na pomalowanie ścian 
w Bibliotece. Burmistrz złożył deklarację, że farba zostanie zakupiona, do tej 
pory tej farby nie zakupiono. Proszę zwrócić uwagę na to, że nasze budynki, 
nasza własność jest degradowana i dewastowana. Budynek Biblioteki 
w Pniewie od wielu lat nie był remontowany. Były tam wykonywane naprawy 
związane z centralnym ogrzewaniem, natomiast ściany i okna są w fatalnym 
stanie. Proszę Burmistrza o to, aby większą wagę przywiązywać do tego, aby 
mienie gminy było w takim stanie, żeby można było tam normalnie pracować. 
W mieście były budynki, które odstraszały, m.in. budynek przy ul. Armii 
Krajowej, będący własnością Powiatu, w tej chwili została zakończona jego 
modernizacja, podobnie został wyremontowany budynek dawnego ZOL-u. 
Budynki gminne są degradowane. W budynku „Pod platanem” jest od wielu lat 
niewykorzystana powierzchnia, budynek po WKU nie został sprzedany, 
następuje jego dewastacja i degradacja. Proszę, żeby większą wagę 
przywiązywać do tych kwestii i rzeczywiście dbać o mienie gminne. 

 
381/XX/12 – wielokrotnie zwracałem się o to, aby dokonać pomiaru nośności drogi 

w Sobiemyślu. Dwa lata temu została ułożona nakładka, w tej chwili ta droga 
jest zniszczona, porusza się po niej ciężki sprzęt, TIRy, ciągniki rolnicze, 
nakładka jest popękana, obrzeża połamane, rozjeżdżone chodniki. Nie ma 
żadnej reakcji. Jest tam 200 m drogi gruntowej i kierowcy skracają sobie drogę, 
jeżdżą po chodniku, który jest przy tej drodze. Proszę o zainteresowanie się 
sprawą, aby nie dopuszczać do takiej sytuacji, żeby drogi, które były robione 
dwa lata temu, ponownie wymagały remontu. 

 
BMP/ 381,382, 383/XX/12     Gryfino, dnia 27.06.2012 r. 
W odpowiedzi na interpelacje wniesione na Sesji Rady Miejskiej informuję jak niżej: 
ad. 381 – w zakresie badań nośności drogi gminnej do m. Sobiemyśl informuję, że z opinii 
geotechnicznej opracowanej w 2009 r. wynika że nośność podłoża uznana została jako 
przeciętna, w związku z powyższym projektant przewidział przebudowę konstrukcji drogi pod 
kątem projektowanej kategorii ruchu KR2 i klasy drogi gminnej Z. Wykonana dwa lata temu 
nakładka bitumiczna realizowana była na istniejącej nawierzchni, mając na celu wzmocnienie 
częściowe drogi i poprawienie warunków ruchu pojazdów, bez ingerencji w elementy 
konstrukcyjne drogi. Połamane krawędzie nawierzchni jezdni, krawężniki, chodniki i obrzeża 
wynikają z nieprzepisowej jazdy kierowców. Jednakże pragnę poinformować, że dokonamy 
przeglądu całej drogi, a w przypadku stwierdzenia znaczących uszkodzeń, zagrażających 
bezpieczeństwu na drodze, podejmiemy stosowne kroki w kierunku poprawy jej stanu. 
        Burmistrz Miasta i Gminy  
                  Henryk Piłat 
 
382/XX/12 – w miejscowości Dołgie prywatny inwestor wystąpił o wydanie decyzji 

o warunkach zabudowy dla lokalizacji fermy kur. Minęło dwa miesiące, czy 
zostały podjęte dalsze działania co do wydania tej decyzji? Otrzymałem 



wcześniej informację, że prace zostały wstrzymane, ale odbędzie się tam 
zebranie sołeckie i chciałbym mieć tą wiedzę, czy osoba która wystąpiła 
o decyzję dostarczyła raport oddziaływania na środowisko.  

 
BMP/ 381,382, 383/XX/12     Gryfino, dnia 27.06.2012 r. 
ad. 382 – W chwili obecnej nie toczy się żadne postępowanie administracyjne związane z 
inwestycją polegającą na zmianie sposobu użytkowania obiektów inwentarskich na 
produkcję brojlera w m. Dołgie. Z informacji będących w posiadaniu Urzędu Miasta i Gminy 
wynika, że w chwili obecnej wykonywane jest na zlecenie inwestora opracowanie 
oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.  

Burmistrz Miasta i Gminy  
                  Henryk Piłat 
 
383/XX/12 – czy Burmistrz zwrócił się do GDDKiA o badania, które były wykonywane na 

drodze S3 na wysokości Sobiemyśla? Minęły już dwa miesiące, 
czy otrzymaliśmy jakąś informację związaną z tym wystąpieniem? 

 
BMP/ 381,382, 383/XX/12     Gryfino, dnia 27.06.2012 r. 
ad. 383 – odnośnie informacji w zakresie montażu ekranów akustycznych na terenie m. 
Sobiemyśl wzdłuż drogi ekspresowej S3, przedkładam w załączeniu pismo z GDDKiA w 
Szczecinie. Z treści pisma wynika, że GDDKiA zleci opracowanie pn: wykonanie pomiarów 
hałasu wraz z pomiarami towarzyszącymi (pomiar natężenia ruchu, pomiar prędkości potoku 
pojazdów, pomiar warunków meteorologicznych) dla inwestycji budowa drogi ekspresowej S-
e Szczecin – Gorzów. 
        Burmistrz Miasta i Gminy  
                  Henryk Piłat 
Radny Zenon Trzepacz   
384/XX/12 – zwrócili się do mnie mieszkańcy Gryfina, wędkarze, których wybudowane wały 

odcięły od rzeki, dlatego z konieczności przechodzą przez wał, niszcząc jego 
nawierzchnię. Chcieli by przechodzić tak, żeby nie byli posądzani, że niszczą 
wał i  jest propozycja, żeby w miejscach, które już są uszkodzone położyć jakieś 
kładki i znaleźć rozwiązanie, bo faktycznie, nie ma możliwości podejścia 
z wędką na brzeg, żeby łowić ryby. Proszę o rozwiązanie tego problemu 
z korzyścią dla mieszkańców.    

 
BMP/ 384, 385, 386 /XX/12     Gryfino, dnia 27.06.2012 r. 
W odpowiedzi na interpelacje wniesione na Sesji Rady Miejskiej informuję jak niżej: 
ad. 384 – Wystąpiliśmy do Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych z wnioskiem o wykonanie 
przejść dla wędkarzy tak by wyeliminować proceder niszczenia wałów poprzez 
przekraczanie wałów w miejscach do tego nieprzystosowanych. 
        Burmistrz Miasta i Gminy  
                  Henryk Piłat 
 
385/XX/12 – mieszkańcy Gryfina proszą o zorganizowanie w lasku za stadionem 

KS Energetyk miejsca dla spacerowiczów z możliwością rozpalenia ogniska. 
 
BMP/ 384, 385, 386 /XX/12     Gryfino, dnia 27.06.2012 r. 
ad. 335 – Przeanalizujemy możliwości urządzenia we wnioskowanym miejscu terenu 
z możliwością organizowania ognisk. 
          Burmistrz Miasta i Gminy  
                  Henryk Piłat 
 
386/XX/12 – przy ul. Kościuszki 2 stoi budynek, który wygląda bardzo brzydko. Trzeba zrobić 

wszystko, aby do momentu zakończenia inwestycji budowy nabrzeża, 
ta szpecąca rudera zniknęła.  



 
BMP/ 384, 385, 386 /XX/12     Gryfino, dnia 27.06.2012 r. 
ad. 386 – Budynek ten w najbliższym czasie zostanie rozebrany. 
          Burmistrz Miasta i Gminy  
                  Henryk Piłat 
 
387/XX/12 – pilną sprawą jest fatalny stan niektórych kamienic w mieście i na obrzeżach 

Gryfina. Są to budynki stare, mocno zniszczone, w dużej mierze przyczyniają 
się do tego mieszkańcy tych budynków, nie dbając o nie. Musimy zacząć o tym 
myśleć, bo za kilka lat będzie problem, gdzie wysiedlić mieszkańców z tych 
walących się ruin. Chciałbym, żebyśmy już teraz zaczęli o tym rozmawiać, jest 
propozycja, żeby zdyscyplinować tych mieszkańców, którzy nie płacą, 
dewastują. Być może postawienie kilku kontenerów w m. Parsówek spowoduje, 
że mieszkańcy zaczną szanować to, co do tej chwili daje im gmina, za 
co wszyscy płacimy.   

 
388/XX/12 – wczoraj obserwowałem jak wygląda sprzątanie ulicy Grunwaldzkiej i byłem 

przerażony widząc, jak pracownik, który zamiatał jezdnię, zmiatał śmieci 
do studzienki deszczowej. Czy jest ktoś, kto kontroluje te prace? 

 
L.dz./ZUK/3267/2012               Gryfino, dnia 29 maja 2012 r. 
PUK Sp. z o.o. informuje, iż zgodnie z podpisaną umową z zarządca drogi ulica 
Grunwaldzka sprzątana jest mechanicznie przy użyciu zamiatarki ulicznej, a wszelkie 
zanieczyszczenia zasysane są do zbiornika na zmiotki. 
         PUK Sp. z o.o.  

Prezes Zarządu Rafał Mucha 
Radny Ryszard Radawiec 
389/XX/12 – proszę w imieniu mieszkańców Wełtynia o posprzątanie drogi, asfalt jest bardzo 

zabrudzony. Proszę, żeby przynajmniej dwa razy w roku zamiatarka przejechała 
przez tą drogę. 

 
L.dz./ZUK/3267/2012             Gryfino, dnia 29 maja 2012 r. 
PUK Sp. z o.o. informuje, że oczyszczanie drogi gminnej w Wełtyniu zostanie zakończone 
w dniu 30.05.2012 r., a następnie będzie ona sukcesywnie sprzątana 1 raz w miesiącu, 
zgodnie z umową.   
         PUK Sp. z o.o.  

Prezes Zarządu Rafał Mucha 
390/XX/12 – na jez. Zamkowym i Krzywym woda opadła o ok. pół metra, natomiast na 

jeziorze Wełtyńskim jest bardzo wysoka woda i nie chce opaść. Proszę 
o uregulowanie cieku wodnego biegnącego między tymi jeziorami. 

 
BMK.0003.9.2012.jm 
Interpelacja przesłana do Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych 
w Szczecinie o/ Gryfino. 
 
391/XX/12 – sołectwo wydało 20.000 zł na remont drogi prowadzącej do Wirowa, jest ona 

obecnie w gorszym stanie niż była. Składałem interpelację w sprawie alei 
śliwkowej w Wirowie i otrzymałem odpowiedź, że została ona zrobiona, ale tak 
samo jak droga wełtyńska, czyli juz jej nie ma. Proszę o zajęcie się sprawą. 

 
BMP/ 391/XX/12       Gryfino, dnia 27.06.2012 r. 
W odpowiedzi na interpelacje wniesioną na Sesji Rady Miejskiej w sprawie remontu drogi 
prowadzącej do Wirowa informuję, że w roku 2011 sołectwo Wełtyń przeznaczyło kwotę 
20000 zł na remont drogi z m. Wełtyń w kierunku Wirowa (wzdłuż cmentarza). Zakres 
niezbędnych robót w przedmiotowej kwocie został szczegółowo ustalony i omówiony z 



sołtysem m. Wełtyń. Przytoczona w Pana interpelacji „aleja śliwkowa” (działka nr 41) 
prowadząca od m. Wirów do drogi powiatowej nr 1356Z, utwardzana była gruzem 
pochodzącym z recyklingu przez firmę CM Agropol Sp. z o.o. we własnym zakresie i na 
własny koszt. Przedmiotowe prace prowadzone były przez w/w firmę na potrzeby wywozu 
kiszonki z przyległej działki. Biorąc pod uwagę, że przedmiotowa droga, jak wskazują fakty 
nie jest użytkowana przez kierowców, nie widzimy konieczności prowadzenia jakichkolwiek 
robót drogowych, jedynie w razie konieczności możliwe będzie podcięcie i okrzesanie gałęzi 
krzewów i drzew. 
        Burmistrz Miasta i Gminy 
                  Henryk Piłat 
Radny Jarosław Kardasz 
392/XX/12 – dostaliśmy wywrotkę gruzu na drogę Stare Brynki-Raczki, załatwiliśmy 

nieodpłatnie fadromę, ostatni remont drogi był wykonany 16 lat temu i przez 
16 lat dostaliśmy 10 ton gruzu. Ta droga nie prowadzi tylko do Raczek, ale 
do samego Wełynia, a jest utwardzona tylko na odcinku 800 metrów, a dalej jest 
piach. Chodzi nam chociaż o ten pierwszy odcinek. 

 
BMP/ 392, 393, 395/XX/12       Gryfino, dnia 27.06.2012 r. 
W odpowiedzi na interpelacje wniesione na Sesji Rady Miejskiej informuję jak niżej: 
ad. 392 – w ustaleniu z Panem dostarczyliśmy w dwóch turach materiał na poprawę 
warunków ruchu na drodze gminnej do m. Raczki. Jednocześnie nadmieniam, że w 
miesiącach lipiec – sierpień w miarę posiadanych możliwości materiał ten zostanie ponownie 
dostarczony na poprawę stanu przedmiotowej drogi. 
        Burmistrz Miasta i Gminy 
                  Henryk Piłat 
 
393/XX/12 – mieszkańcy Chlebowa proszą o przeniesienie pomnika armatki. Ta sprawa 

została już zapomniana. Ksiądz wskazał lokalizację, mieszkańcy też są w stanie 
pomóc. Osoba, na terenie której stoi pomni, żąda zwrotu tego terenu. Proszę 
o ustalenie terminu, do którego te prace zostaną zrobione. 

BMP/ 392, 393, 395/XX/12       Gryfino, dnia 27.06.2012 r. 
ad. 393 – Mając zgodę parafii na przeniesienie pomnika-armatki na teren działki kościelnej 
przygotowana zostanie dokumentacja niezbędna do zgłoszenie o przystąpieniu do 
wykonania robót budowlanych. Po spełnieniu wszelkich formalności możliwe będzie 
przeniesienie pomnika w uzgodnione miejsce. 

Burmistrz Miasta i Gminy 
                  Henryk Piłat 
 
394/XX/12 – na drodze do Starych Brynek i Chlebowa został ostatnio ustawiony znak zakazu 

wjazdu samochodów ciężarowych, po mojej interwencji w Starostwie, że jeżdżą 
tam nadal TIR-y budujące stacje paliw na S-3. To spowodowało, że osoba 
mająca firmę transportową czuje się pozbawiona możliwości dojazdu do swojej 
posesji. Ustawienie znaku zakazu wjazdu samochodów ciężarowych powyżej 
3 ton bez jakiejkolwiek informacji, że nie dotyczy to dojazdów do posesji, nie ma 
sensu. Kierowca TIRa z niemiecką rejestracją odmówił wjazdu, osoba poniosła 
duże koszty w związku z tym, że ładunek trzeba było przeładować na inne 
samochody. Dochodzi do absurdu, najłatwiej było pozbyć się problemu 
stawiając znak. Proszę o pomoc w rozwiązaniu tego problemu, żeby znalazła 
się przy tym znaku informacja, że nie dotyczy on obsługi leśnej i rolniczej, 
ponieważ traktor także ma powyżej 3,5 tony. 

 
395/XX/12 – przy wjeździe do świetlicy wiejskiej w Starych Brynkach zapada się podjazd. 

Proszę o naprawę. 
 
 



BMP/ 392, 393, 395/XX/12       Gryfino, dnia 27.06.2012 r. 
ad. 395 – dokonamy przeglądu podjazdu do świetlicy wiejskiej i podejmiemy stosowne kroki 
w kierunku lokalizacji przyczyny i usunięcia powstałych usterek. 

Burmistrz Miasta i Gminy 
                  Henryk Piłat 
Radna Jolanta Witowska 
396/XX/12 – moja interpelacja dotyczy obiektu, w którym działa Scena pod Lwami. Działa 

tam bardzo prężnie pan Janusz Janiszewski ze swoimi grupami teatralnymi, 
dzięki jego inicjatywnie mamy w Gryfinie miejski teatr ze sceną kameralną. 
Warto byłoby, aby przedstawienia, które się tam odbywają, odbywałyby się 
w co najmniej przyzwoitych warunkach. Stan obiektu pozostawia bardzo wiele 
do życzenia, są dziury w ścianach, brak wentylacji wewnętrznej, to wszystko nie 
tworzy komfortowych warunków do pracy. Uważam, że warto byłoby poprawić 
te warunki, tym bardziej, że zmiany, o których mówimy nie wymagają dużych 
nakładów i są kosmetyczne, chociaż oczywiście w perspektywie należy mówić 
o większym remoncie.  

 
BMP/ 396 /XX/12       Gryfino, dnia 27.06.2012 r. 
W odpowiedzi na interpelację wniesioną na sesji Rady Miejskiej w sprawie remontu 
w Pałacyku pod Lwami obiektu w którym działa Scena pod Lwami informuję, że w ramach 
posiadanych środków finansowych przewidzianych na ten rok budżetowy realizowane są 
naprawy konserwacyjne, na podstawie zgłoszeń i wniosków użytkowników obiektu, 
umożliwiające jego nieprzerwane funkcjonowanie. Stan techniczny obiektu w którym 
zlokalizowana jest Scena pod Lwami stawia pod znakiem zapytania racjonalność ponoszenia 
kosztów związanych z pracami remontowymi i kwalifikuje obiekt do rozbiórki i jego 
kompletnej odbudowy bądź budowy w tym miejscu nowego obiektu. 

Burmistrz Miasta i Gminy 
                  Henryk Piłat 
 
397/XX/12 – interpeluję w sprawie lokalizacji stołów do sprzedaży produkcji roślinnej 

na targowisku. W wyniku reorganizacji targowiska sześć stołów została 
przeniesiona poza teren targowiska, na pobliski parking. Taka decyzja 
spowodowała pewne utrudnienia dla kupujących, problemy z parkowaniem, w 
wyniku codziennego przenoszenia towaru, sadzonki, bo mówimy głownie 
o sadzonkach, są narażane na niszczenie. Stoły z zadaszeniami wystawione są 
na powiewy wiatru, spaliny samochodów także nie działają najlepiej na ten 
towar. Osoby, których ta sprawa dotyczy, twierdzą, że widzą możliwości 
umieszczenia tych sześciu stołów w obrębie targowiska, widzą tam wolne 
miejsca. Dowodzą, że na terenie targowiska od lat stoją puste kontenery. 
Sprzedawcy roślin nie są zainteresowani prowadzeniem działalności w takim 
kontenerze, bo to nie są warunki do sprzedaży roślin. Proszę gospodarza tego 
obiektu o zwrócenie uwagi na ten problem.  

 
L.dz.0002-102/2012       Gryfino, dnia 30.05.2012 r. 
W odpowiedzi na interpelację informuję, że lokalizacja stołów przed ich ustawieniem była 
wstępnie konsultowana z zainteresowanymi. Z uwagi na zamknięcie terenu budowy od 
strony „rybakówki” ta lokalizacja była zaakceptowana, gdyż brak jest możliwości dojazdu z 
towarem przez teren targowiska do ewentualnie ustawionych tam stołów. Sprawa 
parkowania samochodów przez stołami pozostaje poza naszym zarządem. 
                            Dyrektor  

   Tadeusz Samoń  
Radny Tomasz Namieciński 
398/XX/12 – na poprzedniej sesji pytałem, jak daleko są zaawansowane prace projektowe 

w świetlicy wiejskiej w Wysokiej Gryfińskiej. Otrzymałem następującą 
odpowiedź: „W chwili obecnej trwają prace projektowe, prowadzone jest 



postępowanie prowadzące do wydania decyzji o warunkach zabudowy, 
określającej zakres rozbudowy świetlicy. Projektant dokonał wizji w terenie, 
dokonał również uzgodnień z panią sołtys, która na bieżąco jest informowana 
o postępie prac projektowych”. Rozmawiałem z panią sołtys, projektant 
rzeczywiście dokonał wizji w terenie, jednakże nie dokonał żadnych uzgodnień 
z panią sołtys i pani sołtys nie jest informowana o postępie prac projektowych, 
a więc jeszcze raz interpeluję w tej sprawie i proszę, aby projektant nawiązał 
kontakt z panią sołtys i informował ją o postępie prac. 

 
BMP/ 398, 399 /XX/12      Gryfino, dnia 27.06.2012 r. 
W odpowiedzi na interpelacje wniesione na sesji Rady Miejskiej informuję jak niżej: 
ad. 398 – w sprawie prac projektowych świetlicy wiejskiej w Wysokiej Gryfińskiej na bieżąco 
pracownicy Urzędu są w kontakcie z Panią sołtys i informują o postępie prac projektowych. 
W najbliższym czasie zostanie zorganizowane spotkanie z udziałem projektantów oraz Pani 
sołtys celem omówienia proponowanych rozwiązań projektowych. 

  Burmistrz Miasta i Gminy 
                  Henryk Piłat 
 
399/XX/12 – w zeszłym roku z programu sołeckiego przy boisku w Gardnie przy 

ul. Niepodległości zamontowane trzy punkty świetlne. Wydaje mi się, że osoba 
wykonująca te prace nie wykonała ich zgodnie ze sztuką budowlaną, ponieważ 
został rozkopany utwardzony teren i ten teren został zasypany. Pytałem o to 
na ostatniej sesji, dostałem odpowiedź: „poprawiono usterki po pracach 
budowlanych, tj. usunięto zapadnięcia po ułożonym kablu. Dokonamy 
w najbliższym czasie ponownego przeglądu z pana udziałem w celu wskazania 
nieusuniętych usterek”. Po tych wykopach ten teren się pozapadał, na moją 
interwencję przyjechał samochód ciężarowy, przywóz ziemię, która została 
wysypana, pograbiona. To jest  tzw. naprawa i utwardzenie, a przede wszystkim 
doprowadzenie do stanu pierwotnego, bo ta droga była utwardzona. Nie wiem, 
czy jestem potrzebny przy dokonywaniu przeglądu. Co to znaczy „w najbliższym 
czasie”? Czy to oznacza miesiąc czy trzy miesiące? 

 
BMP/ 398, 399 /XX/12      Gryfino, dnia 27.06.2012 r. 
ad. 399 – Prace związane z ułożeniem kabla oświetleniowego wraz z słupami w m. Gardno 
zostały wykonane zgodnie ze sztuka budowlaną i opracowany projektem. Wykonawca 
dokonał poprawy zapadniętych miejsc w okresie gwarancyjnym, a zgłaszana interpelacja, po 
szczegółowym ustaleniu z Panem w połowie czerwca br. zakresu tzn. wyrównanie odcinka 
ok. 15 mb i szerokości ok. 0,5 m utrudniającego parkowanie pojazdów, została przekazana 
Wykonawcy który zobowiązał się do poprawienia do 15 lipca br. 

Burmistrz Miasta i Gminy 
                  Henryk Piłat 
 
400/XX/12  - na boisku w Gardnie obowiązuje regulamin, który mówi, w jaki sposób z tego 

boiska można korzystać. Docierają do mnie sygnały, że dla grupy młodzieży, 
która przychodzi na boisko, są włączane tylko trzy lampy z sześciu. Pracownicy 
firmy ochroniarskiej twierdzą, że dzieje się tak z polecenia pani dyrektor szkoły, 
że lampy są zapalane w zależności od ilości osób na boisku. Ile osób musi 
znaleźć się na boisku, żeby zapalić sześć lamp?  

 
ZSG-0717-35/12       Gryfino, dnia 28.05.2012 r. 
Dyrektor Zespołu Szkół w Gardnie w odpowiedzi na pismo BWS.0003.9.012 dotyczące 
interpelacji nr 400/XX/12 informuje, że zgodnie z obowiązującymi zasadami powinno się 
palić sześć lamp, gdy na boisku jest co najmniej dziesięć osób. 
         Dyrektor Zespołu Szkół 
         Anna Frąckowiak-Kułdosz 



 
401/XX/12 – na ulotce promocyjnej Dni Gryfina jest podana informacja, że w dniach 

od 1 do 4 maja w podanych godzinach odjadą dodatkowe pociągi ze Szczecina 
do Gryfina i z Gryfina do Szczecina. Komu służą Dni Gryfina? Ja bardzo się 
cieszę, że przyjeżdżają goście spoza gminy Gryfino, ale czy Burmistrz 
przewidział taką możliwość, żeby zapewnić transport mieszkańcom 
miejscowości wiejskich? 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 


