
Interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na XXIII  sesji Rady Miejskiej 
w Gryfinie w dniu 25 maja 2016 r.  

 
Radny Jacek Kawka  
574/XXIII/16 – chciałbym się dowiedzieć, jaki jest koszt doprowadzenia drogi do nowej 

siedziby spółki Jager? Jaki jest koszt wykonania przyłącza do spółki Fliegel? 
Chciałbym przypomnieć o interpelacji z poprzedniej sesji, na którą nie 
dostałem odpowiedzi, a która dotyczy skrzyżowania ul. Krasińskiego 
z ul. 11 Listopada i zainstalowanej tam sygnalizacji akustycznej.  

 
BMP/574/XXIII/16       Gryfino, dnia 20.06.2016 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej w sprawie firmy Jager 
i spółki Flieger wyjaśniam, że koszt wykonania drogi dojazdowej do strefy przemysłowej 
wyniósł 996.141,28 zł brutto. Wykonanie przyłączy do właściwych sieci leży po stronie 
inwestora dlatego gmina nie partycypuje w kosztach inwestycji.  
         Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler  
 
575/XXIII/16 – chciałbym się dowiedzieć, jaki jest stan rachunku bankowego spółki PUK na 

dzień dzisiejszy? 
 
L.dz./ZUK/1869/2015        Gryfino, dnia 14.06.2016 r. 
W odpowiedzi na otrzymane pismo z dni a 1 czerwca 2016 r. przesyłamy odpowiedzi na 
interpelacje zgłoszone przez radnych na XXIII sesji Rady Miejskiej: 
Na otwarcie dnia w bankach łączny stan rachunków wynosił – 768 049,60 zł (minus 
siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy czterdzieści dziewięć zł i 60 groszy). 
               PUK Sp. z o.o. 
          Prezes Zarządu Zbigniew Stypa 
Radny Zenon Trzepacz  
576/XXIII/16 – wysłałem do Burmistrza interpelację pisemną, natomiast uznałem, że ze 

względu na wagę sprawy, która dotyczy mieszkańców całej gminy, 
powinienem poinformować również państwa. Otóż otrzymaliśmy informację 
z PKS, od pracowników, o karygodnych praktykach, jakie mają miejsce w tej 
firmie. Dowiedzieliśmy się od kierowców, że samochody o wyższym 
standardzie, lepszej jakości, zostały zabrane z linii nr 1, przesunięte na linie 
w Szczecinie i w okolicach. Już nie do zaakceptowania zupełnie była sytuacja 
z soboty, kiedy osoba zawiadująca kierowcami wydała polecenie kierowcy, 
żeby w sobotę o godzinie trzynastej z minutami nie wyjeżdżał na linię nr 1, 
tylko jechał zrealizować inne połączenie. Kierowca postawił na swoim, 
wyjechał na linię, co umożliwiło mieszkańcom naszej gminy bezpieczne 
dotarcie. Skierowaliśmy pismo w imieniu sołtysów tych miejscowości do 
Burmistrza, wymieniliśmy również inne uwagi, zastrzeżenia, co do 
funkcjonowania tego środka komunikacji, liczymy, że przyniesie to właściwy 
skutek.   

 
BMK.0003.19.2016.MT           Gryfino, dnia 7 czerwca 2016 r. 
Interpelację przekazano do PKS Szczecin Sp. z o.o. 
 
PKS-410/41/163/2016                      Szczecin, 15.06.2016 r. 
W odpowiedzi na interpelację złożoną przez Pana Zenona Trzepacza, radnego Rady 
Miejskiej w Gryfinie, przesłanej pismem BMK.0003.19.2016 MT z dnia 7.06.2016 r. uprzejmie 
wyjaśniam, że informacje w niej zawarte są nieścisłe.  
Przedsiębiorstwo automatycznie wymienia tabor autobusowy dokonując nowych zakupów, 
a także odnawia poprzez malowanie zewnętrzne, wymianę foteli i inne. Linię nr 1 obsługuje 
wydzielona stała grupa autobusów marki Man i Mercedes Benz z przydzielonymi do nich 



kierowcami. Zdarzają się przypadki wycofania jakiegoś autobusu w celu dokonania obsługi 
lub przeglądu technicznego ale wymieniany jest na inny o takim samym standardzie. 
Kierowcy wykonujący przewozy przechodzą okresowe szkolenia ze szczególnym 
uwzględnieniem kultury obsługi podróżnych, dbania o stan techniczny i czystość autobusu 
oraz schludny wygląd własny. Kierowcy zobowiązani są również do noszenia ubioru 
służbowego w postaci koszul i krawatów, które otrzymują od przedsiębiorstwa. Wszystkie 
uchybienia w pracy (jeżeli takie są) omawia się z nimi na bieżąco i stosuje odpowiednie 
sankcje. Nie zaprzeczam, że zdarzają się opóźnienia w kursowaniu autobusów linii U1, ale 
jak niejednokrotnie wyjaśnialiśmy, spowodowane są przyczynami niezależnymi od nas. 
Roboty drogowe w Gryfinie i Szczecinie, a także wypadki i kolizje zdecydowanie utrudniają 
planowe prowadzenie komunikacji na trasie Gryfino-Szczecin. Zwracam się z prośbą o 
bieżące informowanie służb przewozowych o niewłaściwym wykonywaniu przewozów, wtedy 
będziemy mogli natychmiast reagować i usuwać przyczyny.  
Chcę zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, aby jakość podróżowania i komfort jazdy 
naszymi autobusami był na jak najwyższym poziomie.  
                  Prezes Zarządu        
                Henryk Leszczyński 
 
Radny Krzysztof Hładki  
577/XXIII/16 – dziękuję za usunięcie konaru drzewa na ul. Krasińskiego. Zrobiono to 

w szybkim tempie i wyremontowano chodnik. Ale mówiłem, że drugi taki sam 
korzeń jest koło nowej Biedronki, koło parkingu pana Czekana i to już trwa 
ponad pół roku. Sądzę, że tam jest na tyle niebezpieczne przejście, że może 
dojść do wypadku.  

 
BMP/542, 543/XXI; 577/XXIII/16      Gryfino, dnia 20.06.2016 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej: 
Ad. 542/XXI, 577/XXIII – w sprawie chodników przy ul. Rapackiego i przy ul. Krasińskiego 
informuję, że chodnik przy ul. Krasińskiego został wyremontowany. Sprawa remontu 
chodnika przy ul. Rapackiego o szerokości ok. 0,5 m będzie możliwa po wykonaniu pilnych 
remontów nawierzchni dróg gminnych i ponownej analizie rzeczowo-finansowe posiadanych 
środków.  
         Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler  
 
578/XXIII/16 – chciałbym uzyskać interpretację prawną, jak wygląda pod względem 

formalnym, że rada gminy zatwierdza w drodze uchwały taryfy dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, obowiązujące 
jeden rok. Czy należy z tego rozumieć, że jeżeli rada negatywnie zaopiniuje, 
to czy taryfy nie wchodzą w życie? Jeżeli odpowiedź byłaby negatywna, to 
dlaczego w ogóle jako radni dostajemy takie coś do zaopiniowania? I co 
znaczy stwierdzenie: rada gminy zatwierdza w drodze uchwały taryfy? Skoro 
ich nie zatwierdza, to znaczy, że nie wejdą w życie?   

 
Radna Jolanta Witowska  
579/XXIII/16 – moja interpelacja dotyczy nieczynnej pompy w okolicy ul. 1 Maja. Mieszkańcy 

okolicznych wspólnot stworzyli ładne przydomowe ogródki, dokonali nasadzeń 
kwiatów, krzewów, dbają o to, odchwaszczają, nawożą, ponoszą w związku 
z tym koszty. Wiadomo, że rośliny muszą być podlewane, a niestety, brak 
wody w pompie utrudnia tę czynność, a środki, jakimi dysponują ci 
mieszkańcy, są tak niewielkie, że trudno im ponosić dodatkowe koszty z tytułu 
opłat za dodatkową wodę. Bardzo proszę o naprawę tej pompy, aby była 
możliwość skorzystania z niej.  

 
 



BMK.0003.21.2016.nsz       Gryfino, dnia 28.06.2016 r. 
Odpowiadając na Pani interpelację dotyczącą nieczynnej pompy zlokalizowanej przy 
ul. 1 Maja w Gryfinie informuję, że przedmiotowa uwaga zostanie przekazana PUK Sp. z o.o. 
w Gryfinie w celu weryfikacji sprawności pompy oraz w przypadku wykrycia nieprawidłowości 
– dokonania jej naprawy. 

Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler  
 
580/XXIII/16 – swego czasu interpelowałam w sprawie poprawy jakości nawierzchni dróg 

w rejonie ul. Słowiańskiej – i ona jest poprawiona, dziękuję, w rejonie ul. 
Garbarskiej – i ona częściowo jest poprawiona, pozostał tam jeszcze do 
naprawy taki newralgiczny odcinek od bloku przy ul. Garbarskiej do skrętu 
przy garażach, ta droga prowadzi do spółdzielni rybackiej i tam jest w okresie 
pory deszczowej armagedon. Bardzo proszę o zajęcie się tą sprawą, bo jest 
to uciążliwe dla kierowców.   

 
BMP/561,XXI, 580, 581/XXIII     Gryfino, dnia 20.06.2016 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej: 
Ad. 580 – w sprawie odcinka ul. Garbarskiej przy garażach informuję, że staramy się na 
bieżąco remontować wskazany zakres nawierzchni, który ulega uszkodzeniom ze względu 
na wzmożony ruch pojazdów przy garażowisku.  

Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
581/XXIII/16 – interpelowałam w sprawie oznakowania miejsc parkingowych w rejonie 

ul. 1 Maja i otrzymałam odpowiedź początkowo, że nie będzie to oznakowane, 
potem, że jednak taka decyzja zostanie podjęta. W związku z tym mam 
pytanie, kiedy taka usługa zostanie wykonana?  

 
BMP/561,XXI, 580, 581/XXIII     Gryfino, dnia 20.06.2016 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej: 
Ad. 581 – w sprawie oznakowania miejsc parkingowych przy ul. 1 Maja informuję, że 
postaramy się oznakować miejsca przy okazji wykonania planowanego parkingu w miejscu 
tzw. „leżącego wieżowca”.  

Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
        
Radna Małgorzata Wisi ńska 
582/XXIII/16 – w 2015 r. mieszkańcy Chwarstnicy z funduszu sołeckiego wykonali projekt 

ul. Krótkiej i są bardzo zainteresowani wiadomością, co będzie z tą ulicą dalej. 
 
BMP/582/XXIII/16       Gryfino, dnia 20.06.2016 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej: 
Ad. 582 – w sprawie ulicy Krótkiej w Chwarstnicy wyjaśniam, że wg kosztorysu 
inwestorskiego wartość przebudowy drogi – ok. 140 tys. zł. Obecnie inwestycjami 
priorytetowymi na terenie Gminy Gryfino są zadania przewidziane w aktualnym budżecie. Po 
rozstrzygnięciu postępowań przetargowych dokonamy ponownej analizy rzeczowo-
finansowej, która pozwoli określić dalsze działania inwestycyjne.  
         Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler  
 
Radny Zdzisław Kmieciak  
583/XXIII/16 – wczoraj późnym popołudniem mieszkańcy Czepina i Nowych Brynek zgłosili 

problem braku dojazdu do swoich pól, znajdujących się za terenami budowy 
firmy Jager. Powstająca inwestycja odgrodziła teren wraz z dotychczasową 



drogą gruntową, którą rolnicy dojeżdżali do swoich uprawnych pól. Rolnicy 
apelują, aby umożliwić im dotychczasowy przejazd obecną drogą gminną do 
ich pól, prosząc o rozwiązanie tego problemu. Ja tam wczoraj byłem, jest 
dojazd do firmy i ogrodzenie. To jest sprawa naprawdę bardzo pilna, bo 
rolnicy nie mogą do swoich pól dojechać. Tam jest możliwość udrożnienia tej 
drogi. Rolnicy dojeżdżają tylko do ogrodzenia, a do swoich pól, które są 
obsiane, nie mogą dojechać. 

 
BMP/548, 549, 550, 552, 553, 555/XXI; 583/XXIII    Gryfino, dnia 20.06.2016 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej wyjaśniam: 
Ad. 583 – w sprawie drogi dojazdowej do pól przy drodze do Jagera informuję, że zadanie 
zostało zrealizowane.  

Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
Radny Zbigniew Kozakiewicz  
584/XXIII/16 – dojście do nabrzeża w stronę Bosmanówki, idąc chodnikiem, przechodząc 

przez ulicę Energetyków, chodnik kończy się wysokim krawężnikiem i jest 
duża dziura przy studzience telekomunikacyjnej. Dziki parking, porozrzucane 
kamienie, w zeszłym roku jesienią interweniowaliśmy w referacie inwestycji, 
zrzucona została jedna naczepa piachu, ale to nie wystarczy, trzeba coś 
twardszego. Teraz jest susza, jest tuman kurzu, bo tam parkują samochody. 
Trzeba albo zamknąć ten teren, albo zrobić porządek, to są nieduże koszty.      

 
Radny Piotr Zwoli ński  
585/XXIII/16 – moja interpelacja dotyczy poprawy bezpieczeństwa publicznego, proszę nie 

mylić z polityką. Stanowczo apeluję o ustawienie lustra przy skrzyżowaniu ulic 
Kochanowskiego – Reymonta oraz w trybie pilnym uzupełnienie brakujących 
30 sztuk płytek chodnikowych w ciągu pieszym przy ul. Okrężnej. 

 
BMP/544, 545, 546/XXI; 584, 585, 586, 588, 589/XXII I  Gryfino, dnia 20.06.2016 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej: 
Ad. 585 – w sprawie lustra u zbiegu ulic Kochanowskiego-Reymonta informuję, że zostało 
wykonane. Brakujące płytki chodnikowe zostaną uzupełnione w najbliższym czasie . 

Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler  
 
586/XXIII/16 – w imieniu mieszkańców proszę o przystąpienie do wykonania, wymalowania, 

odnowienia znaków poziomych, w tym przejść dla pieszych oraz oznakowanie 
poziome ścieżki rowerowej przy ul. Jana Pawła II.  

 
BMP/544, 545, 546/XXI; 584, 585, 586, 588, 589/XXII I  Gryfino, dnia 20.06.2016 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej: 
Ad. 586 – w sprawie odnowienia oznakowania poziomego przy ul. Jana Pawła II informuję, 
że po przywróceniu stałej organizacji ruchu oznakowanie zostanie wznowione.  

Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler  
 
587/XXIII/16 – kolejna sprawa to utrzymanie porządku, wykaszanie traw, głownie pobocza, 

sprzątanie skoszonej trawy oraz usunięcie skrzyń z piachem. Utrzymanie 
porządku na ulicach Reymonta, Okrężnej, Wyspiańskiego, Sienkiewicza czy 
Żeromskiego nie jest w należytym stanie. Proszę przekazać służbom 
odpowiedzialnym za utrzymanie porządku prośbę o pilną interwencję na 
wymienionych ulicach.     

 



BMK.0003.20.2116.nsz       Gryfino, dnia 27.06.2016 r. 
Odpowiadając na Pana interpelację nr 587/XXI/16, w zakresie utrzymania 
czystości i porządku na terenach gminnych: ul. Reymonta, ul. Okrężna, ul. Wyspiańskiego, 
ul. Sienkiewicza, ul. Żeromskiego informuję, iż oczyszczanie miasta prowadzone jest na 
podstawie comiesięcznych harmonogramów wynikających z zawartego pomiędzy Gminą 
Gryfino a Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie Porozumienia 
Wykonawczego. Dyspozycja zabrania ostatnich stojących na terenach gminnych skrzyń 
z piachem – w chwili obecnej na wymienionych przez Pana Radnego ulicach znajduje się 
jedna skrzynia zlokalizowana na ul. Okrężnej – została przekazana firmie PUK Sp. z o.o. 
Podobnie, również w oparciu o comiesięczne harmonogramy realizowane jest utrzymanie 
zieleni na terenach gminnych; usługę tę na podstawie zawartej umowy w wyniku 
rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego, wykonuje Wiesław Żelech, prowadzący 
działalność gospodarczą pod nazwą Firma Usługowo – Handlowa „Elwi” z siedzibą 
w Gryfinie. 
Jednocześnie informuję, iż w związku z przekazanymi przez Pana uwagami, zostaną 
wzmożone kontrole terenowe weryfikujące efektywność świadczonych przez 
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. usług 
         Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler  
 
588/XXIII/16 – ciąg pieszy usytuowany przy ul. Sienkiewicza jest w bardzo złym stanie. 

W mieniu mieszkańców proszę o interwencję w tej sprawie i zgodnie  
z porozumieniem między gminą a PUK, dokonanie remontu ciągów pieszych 
przy ul. Sienkiewicza.  

 
BMP/544, 545, 546/XXI; 584, 585, 586, 588, 589/XXII I  Gryfino, dnia 20.06.2016 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej: 
Ad. 588 – w sprawie remontu chodnika przy ul. Sienkiewicza informuję, że z uwagi na 
trwające roboty budowlane związane z przebudową drogi tranzytowej w Gryfinie, w celu 
uniknięcia dalszych utrudnień dla kierowców, uwzględnimy ww roboty budowlane po 
zakończeniu inwestycji realizowanej przez starostwo powiatowe.      

Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler  
 
589/XXIII/16 – proszę o utwardzenie ok. 150 mb odcinka ulicy Fredry. Odcinek ten nie był 

utwardzany od 3 lat i w obecnej chwili wymaga naprawy. Proszę w imieniu 
mieszkańców ulicy Fredry o pilną interwencję w tej sprawie. 

 
BMP/544, 545, 546/XXI; 584, 585, 586, 588, 589/XXII I  Gryfino, dnia 20.06.2016 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej: 
Ad. 589 – w sprawie chodnika przy ul. Fredry informuję, że w miesiącach kwiecień –maj 
2015 r. na ww ulicy zostały wykonane roboty remontowe na odcinku ok. 300 mb. W miarę 
możliwości finansowych i stosownie do pozyskiwanych kruszyw z robót rozbiórkowych na 
terenie gminy będziemy się starali uwzględniać bieżące potrzeby.  

Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler  
 
Radny Tomasz Namieci ński  
590/XXIII/16 – korzystając z obecności prezesa PUK chciałbym złożyć interpelację 

dotyczącą śmietników w m. Gardno przy boisku sportowym. Śmietniki te są 
ciągle pełne. Kilkakrotnie interweniowałem w tej sprawie, dzwoniłem do 
pracowników PUK, zawsze jestem zapewniany o tym, że śmietniki zostaną 
wywiezione. Niestety, nie są wywiezione, w związku z powyższym jestem 
zmuszony złożyć tą interpelację. Bardzo proszę o interwencję w tej sprawie. 
To jest teren przy boisku i plac zabaw przy ul. Niepodległości w Gardnie.  



L.dz./ZUK/1869/2015        Gryfino, dnia 14.06.2016 r. 
W odpowiedzi na otrzymane pismo z dni a 1 czerwca 2016 r. przesyłamy odpowiedzi na 
interpelacje zgłoszone przez radnych na XXIII sesji Rady Miejskiej: 
Uprzejmie informujemy, że pojemniki na odpady zlokalizowane przy boisku sportowym w m. 
Gardno są opróżniane regularnie, z częstotliwością określoną w Porozumieniu 
Wykonawczym nr BMK.7002.2.2013 zawartym w dniu 21.01.2013 r. z Gminą Gryfino. 
Zgodnie z pakt 2.1.2 i 2.1.3 załącznika nr 1 do niniejszego Porozumienia, częstotliwość 
opróżniana pojemników na boisku sportowym i placu zabaw w Gardnie ustalono 
następująco: w okresie I-IV, XI-XII - 1 raz w miesiącu, V-X – co 2 tygodnie. Aktualnie Spółka 
opróżnia wskazane pojemniki co 2 tygodnie, w poniedziałki. W załączniku skan z podglądu 
kamery zamontowanej na pojeździe, podczas opróżniania wkładów pojemników przy boisku 
w dniu 6 czerwca br.  
           PUK Sp. z o.o. 
        Prezes Zarządu Zbigniew Stypa        
 
Radny Rafał Guga  
591/XXIII/16 – interpeluję w sprawie mieszkanki Gardna, która musiała zdemontować swój 

garaż, czeka, kiedy te garaż będzie mogła postawić. Jak pamiętam, były 
problemy z planem miejscowym, pan radny Namieciński razem z sołtysem 
Fellerem podjęli stosowne kroki, natomiast mija już dużo czasu i chciałbym się 
dowiedzieć, co w tej sprawie słychać, ponieważ pani płaci za teren, taką radę 
dostała, ale garażu nie może dalej postawić.  

 
BMP/562, 566, 570, 571, 572/XXI; 591, 597, 599/XXII I  Gryfino, dnia 20.06.2016 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej: 
Ad. 591 – w sprawie garażu w Gardnie informuję, że dla części terenu w miejscowości 
Gardno obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w 
obrębie Gardno - rejon ul. Słonecznej, zatwierdzony Uchwałą Nr XVIII/158/12 Rady Miejskiej 
w Gryfinie z dnia 22 marca 2012 r., który ustala przeznaczenie terenów oraz określa sposoby 
ich zagospodarowania i zabudowy.  
W § 5. planu miejscowego ustalono podstawowe zasady dotyczące zabudowy i 
zagospodarowania terenów: 
1. Na terenach działek, poza zabudową mieszkaniową, której cechy określa się w 
ustaleniach szczegółowych i w ramach ustalonej powierzchni zabudowy, dopuszcza się 
lokalizację zabudowy towarzyszącej – wolnostoj ących gara ży i budynków 
gospodarczych, o nast ępujących parametrach: 

a)  wysoko ść zabudowy do 6,5 m do kalenicy, 
b)  dachy symetryczne, 2- spadowe, o k ątach nachylenia połaci 30÷35 O. 
2. Dopuszcza się dobudowane garaże do budynków mieszkalnych, z dachem płaskim 

wykorzystanym jako taras 2- giej kondygnacji.   
3. Przy zagospodarowaniu działek obowiązuje: 
1) zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych, nietrwa łych, blaszanych, 

kontenerowych, z wyj ątkiem lokalizacji kotłowni;  
(…) 
Po wejściu w życie ww. planu miejscowego złożono wnioski w sprawie jego zmiany, w 

zakresie ustaleń dotyczących kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz 
wnioski o sporządzenie mpzp w obrębie Gardno, w szczególności dla obszaru, na którym 
istnieje potrzeba uregulowania kwestii własności drogi nie posiadającej właściciela (działki po 
byłej SM w Gardnie).  

Uchwałą Nr XI/89/15 z dnia 6 sierpnia 2015 r. Rada Miejska w Gryfinie zainicjowała 
przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Gryfino – miejscowość Gardno. Przedmiotowym opracowaniem objęto obszar 
obowiązującego mpzp – rejon ul. Słonecznej oraz nowe tereny zlokalizowane na wchód, na 
południe i na południowy wschód od tego planu. 



Następnie, został wyłoniony wykonawca, który sporządził mapy do celów 
projektowych. Wyłoniono także wykonawcę (Koncept Pracownia Urbanistyczna Michał 
Chlebowski z Poznania), z którym, w dniu 19 lutego 2016 r. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 
zawarł umowę na sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. Zgodnie z zawartą umową wykonawca zobowiązany został do wykonania 
dzieła w terminie 18 miesięcy od dnia podpisania umowy (zatem ukończenie prac nad 
planem zostało ustalone do 19 sierpnia 2017 r. 

Miejscowe plany zagospodarowania sporządzane są zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r., poz. 
778). Po podjęciu przez Radę Miejską uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu 
miejscowego Burmistrz ogłosił w prasie miejscowej, przez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń 
oraz na stronie internetowej BIP UMiG o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania 
planu, określając formę, miejsce i termin składania wniosków (do 4 kwietnia 2016 r.) 
Zawiadomiono też instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu. Obecnie 
trwają prace nad sporządzeniem projektu planu.  

Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler  
 
592/XXIII/16 – zwrócili się do mnie młodzi ludzie, którzy proszą o to, żeby na skateparku 

w Gryfinie zorganizować także możliwość gry w piłkę koszykową. Jest tam 
problem z koszami, proszę o załatwienie tej sprawy. 

 
L.dz.0002-91/2016                     Gryfino, dnia 10 czerwca 2016 r. 
W odpowiedzi na pismo dotyczące interpelacji Ośrodek Sportu i rekreacji w Gryfinie 
informuje, że sprawą ewentualnego zakupu i montażu koszy do koszykówki zajmiemy się w 
m-cu lipcu, po reorganizacji OSiR i przyjęciu budżetu na drugie półrocze. 
                       Dyrektor   
               Eugeniusz Kuduk 
     
593/XXIII/16 – zwrócili się do mnie mieszkańcy ul. Flisaczej z pytaniem, czy jest możliwość, 

żeby na ulicy Flisaczej powstał plac zabaw dla dzieci, bo w tej chwili dzieci 
w tym miejscu nie mają jak bezpiecznie spędzać czasu. 

 
BWS.RS.0003.9.2016       Gryfino, dnia 28 czerwca 2016 r. 
W odpowiedzi na zgłoszoną przez Pana interpelację uprzejmie informuję, że w 2013 r. 
Gmina Gryfino w uzgodnieniu ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Regalica” postawiła trzy 
elementy zabawowe na działce nr 53/8, która to jest własnością spółdzielni, na podstawie 
dokumentacji pozwolenia na budowę zadania „Przebudowa drogi dojazdowej w rejonie ul. 
Flisaczej w Gryfinie”. W związku z powyższym nie przewidujemy postawienia nowych 
elementów zabawowych na istniejącym placu zabaw. 
               Z up. Burmistrza 
            Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński 
 
594/XXIII/16 – zwracają się do mnie mieszkańcy, komunikując problem z przyjęciami do 

żłobka. Ja oczywiście staram się uspokajać mówiąc, że czekamy na żłobek, 
natomiast wśród tych przypadków jest taki przypadek jak matka samotnie 
wychowująca dziecko, która złożyła podanie do żłobka i na dzień dzisiejszy 
nie ma takiego przyjęcia. Chciałbym się dowiedzieć, jak wygląda sytuacja 
z przyjęciami do żłobka na ten moment i jak się zmieni w momencie otwarcia 
nowej placówki? 

 
BWS.RE.0003.2.2016          Gryfino, dnia 9 czerwca 2016 r. 
W odpowiedzi na zgłoszoną interpelację uprzejmie informuję, że od września 2016 r. opieka 
dla dzieci do lat 3 będzie zapewniona dla 50 wychowanków w oddziałach żłobkowych 
Przedszkola nr 2, a od grudnia 2016 r. dodatkowo dla 125 dzieci w nowoutworzonym żłobku 



w Gryfinie. W tym roku poza rekrutacją do żłobka, którego utworzenie planujemy na koniec 
roku 2016, nie przewidujemy kolejnych naborów do oddziałów żłobkowych. Ponadto 
informuję, że Gmina Gryfino, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zapewniła miejsce 
w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych dla wszystkich 
dzieci 6, 5 i 4-letnich. Dołożono wszelkich starań, aby zapewnić również miejsca jak 
największej liczbie dzieci trzyletnich.  
               Z up. Burmistrza 
            Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński  
 
595/XXIII/16 – w tym tygodniu dotarłem do artykułu w Kurierze Szczecińskim, dotyczącym 

mieszkańców naszej gminy, państwa Węgrzyków, mieszkających na ul. 
Łużyckiej. Budynek komunalny, w którym mają mieszkanie jest w zbyt złym 
stanie technicznym, żeby im sprzedać, ale w zbyt dobrym stanie technicznym, 
żeby go remontować. Co stoi na przeszkodzie, żeby tym państwu to 
mieszkanie zostało sprzedane?     

 
BWG.0003.03.2016.TD       Gryfino, dnia 24 czerwca 2016 r. 
Odpowiadając na ww. interpelację informuję, że zasady sprzedaży lokali mieszkalnych 
w budynku przy ul. Łużyckiej 23 w Gryfinie, zostały określone w uchwale Rady Miejskiej 
w Gryfinie nr VII/56/15 z dnia 30 kwietnia 2015 r. W uchwale tej rada Miejska wyraziła zgodę 
na sprzedaż lokali w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, warunkując tę 
sprzedaż jednoczesnym wykupem wszystkich lokali w budynku. Z uwagi na fakt, że do dnia 
dzisiejszego jedynie Państwo Joanna i marek Węgrzyk złożyli wniosek o nabycie lokalu, 
wniosek ten nie może być zrealizowany.  
                      Z up. Burmistrza      
            Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
596/XXIII/16 – interpelowałem w sprawie schodów przy Zespole Szkół w Gryfinie, sytuacja 

się nie zmienia mimo upływu czasu. Wyrwy w chodnikach są bardzo duże, 
właściwie codziennie dochodzi tam do jakichś incydentów. Kilka razy 
widziałem, jak rodzice i dzieci przewracały się na tych schodach. Prosiłbym o 
podjęcie bardzo pilnych działań, ponieważ to miejsce już nie nadaje się do 
przechodzenia. Prosiłbym również o zwrócenie uwagi na to, że w momentach 
przywożenia dzieci do szkoły, robi się mały problem komunikacyjny na ul. 
Jana Pawła II. Rodzice nie mają gdzie zaparkować samochodów przywożąc 
i odbierając dzieci. Prosiłbym o jakieś rozwiązanie.   

 
BMP/562, 566, 570, 571, 572/XXI; 591, 597, 599/XXII I  Gryfino, dnia 20.06.2016 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej: 
Ad. 596 – w sprawie schodów przy Zespole Szkół w Gryfinie informuję, że w najbliższym 
czasie inspektor nadzoru przeprowadzi czynności kontrolne i postaramy się w miarę 
posiadanych środków uwzględnić remont schodów od strony boiska. W sprawie miejsc 
parkingowych przy ul. Jana Pawła II przeprowadza się aktualnie analizy zapisów 
miejscowych planów zagospodarowania pod kątem miejsc w których parkingi mogłyby 
powstać. 
                          Z up. Burmistrza      
            Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
597/XXIII/16 – ul. Iwaszkiewicza od ulicy Wojska Polskiego to jest jeden wielki „ser 

szwajcarski”. Proszę o pilne podjęcia działań w celu doraźnej naprawy 
nawierzchni, umożliwiającej normalny przejazd. 

 
BMP/562, 566, 570, 571, 572/XXI; 591, 597, 599/XXII I  Gryfino, dnia 20.06.2016 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej: 



Ad 597 - w sprawie remontu nawierzchni ul. Iwaszkiewicza informuję, że zadanie zostanie 
uwzględnione do realizacji. 
                         Z up. Burmistrza      
            Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
598/XXIII/16 – dotarłem do ogłoszenia Burmistrza Miasta i Gminy w sprawie realizacji 

zadania publicznego pn. przygotowanie zawodniczki GKS Delf do mistrzostw 
Europy młodzików w trathlonie. Została przyznana kwota 10.000 zł, dotarłem 
też do wniosku i mam problem.  

Zastępca Burmistrza Paweł Nikiti ński  – nie została przyznana. 
Radny Rafał Guga - nie została jeszcze przyznana? Jestem zdziwiony tym, że we wniosku 

mówi się o zawodniczce, ale nie wymienia się jej nazwiska, 10.000 zł jest 
wymienione, ale nie jest wymienione, na co ma być to przyznane, czyli jak 
mają być wykorzystane te środki. W jaki sposób te pieniądze miałyby być 
spożytkowane? Ponieważ to są pieniądze publiczne. Na słowo honoru to my 
sobie możemy pożyczać pieniądze. Chciałbym się czegoś więcej na ten temat 
dowiedzieć, proszę o odpowiedź.  

 
BWS.RS.0003.8.2016      Gryfino, dnia 28.06.2016 r. 
W odpowiedzi na zgłoszoną przez Pana interpelację uprzejmie informuję, że zgodnie z ofertą 
złożoną przez GKS Delf przyznana dotacja zostanie przeznaczona na przygotowanie 
zawodniczki GKS Delf do Mistrzostw Europy Młodzików w triatlonie. W załączeniu kopia ww. 
oferty. Jednocześnie informuję, że ww dokumentacja w przedmiotowej sprawie znajduje się 
w BIP Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie w zakładce ogłoszenia (ogłoszenie z dnia 
27.04.2016 r.). 
                          Z up. Burmistrza 
            Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński  
 
599/XXIII/16 – przedstawiciele ul. Pomorskiej zwrócili się do mnie z dwiema sprawami, 

pierwsza sprawa – nie do końca zagospodarowany po remoncie czy po 
budowie teren okalający, miał być ten teren zagospodarowany, do dnia 
dzisiejszego nie wygląda to najlepiej, teren wygląda jak pejzaż księżycowy. 
11 stycznia zwrócili się do burmistrza z pismem o wykonanie progów 
zwalniających, dostali odpowiedź podpisaną przez burmistrza Milera, 
dotyczącą montażu urządzeń uspokojenia ruchu z 18 lutego 2016 r.: 
„W nawiązaniu do Państwa podania z dnia 11 stycznia w sprawie montażu 
urządzeń uspokojenia ruchu w postaci progów zwalniających celem 
ograniczenia prędkości samochodom osobowym, uprzejmie informuję, że 
gmina Gryfino przychyla się do Państwa wniosku i zobowiązuje się do 
zamontowania ww progów do końca kwietnia”. Mamy koniec maja, a tu ani 
widu, ani słychu. Dodatkowo po kontaktach z urzędem okazało się, że zgodna 
jest na jedno, a jeżeli chodzi o chęć realizacji przez urząd, okazuje się, że 
całkiem o innych rzeczach jest mowa. Proszę o wyjaśnienie sprawy 
i zamontowanie tych progów zwalniających, ponieważ kwiecień już się dawno 
skończył.  

 
BMP/562, 566, 570, 571, 572/XXI; 591, 597, 599/XXII I  Gryfino, dnia 20.06.2016 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej: 
Ad. 599 – w sprawie progu zwalniającego na ul. Pomorskiej informuję, że zamówiliśmy 
urządzenie spowalniania ruchu i w najbliższym czasie zostanie ono zamontowane.  
                          Z up. Burmistrza      
            Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
 
 



Radny Tomasz Namieci ński  
600/XXIII/16 – krótko do radnego Gugi – jestem w temacie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla Gardna, ta wiedza nie jest wiedzą 
tajemną, wystarczy się zwrócić do naczelnika Boguskiego, on wie, jeżeli 
burmistrz pozwoli, to ja odpowiem na tą interpelację. Szkoda, że ludzie 
z Gardna nie pytają się mnie, bo by byli na bieżąco, tak jak ja jestem 
na bieżąco. Przepraszam, że w takiej formie zabrałem głos.  

 
Przewodnicz ąca Rady El żbieta Kasprzyk  – chciałabym przypomnieć o formule, to jest 
punkt, w którym składamy interpelacje, zadajemy pytania, odpowiedzi są w punkcie XXII. 
 
Radny Krzysztof Hładki  
601/XXIII/16 – chciałbym powrócić do tematu zatwierdzania taryfy zbiorowego zaopatrzenia 

w wodę. Nie było na Sali pana mecenasa Judka, nie wiem, czy zna temat? 
Prosiłbym o odpowiedź przed punktem, w którym będziemy rozpatrywać cenę 
wody. Powtórzę. Proszę o interpretację prawną na temat: rada gminy 
zatwierdza w drodze uchwały taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 
zbiorowego odprowadzania ścieków. Jeżeli rada gminy nie zatwierdzi 
uchwały, czy taryfa wchodzi w życie, czy nie? 

 
Radca prawny Krzysztof Judek  – przepisy ustawy o zaopatrzeniu w wodę przewidują 
określoną procedurę zatwierdzania taryf, polegającą na tym, że przedsiębiorstwo 
wodociągowe, które zaopatruje zbiorowo w wodę, przygotowuje taryfy, ich propozycje, organ 
wykonawczy gminy, w tym przypadku burmistrz, analizuje, czy taryfa jest zgodna z prawem, 
czy można jej zarzucić naruszenie przepisów. Jeżeli naruszenia przepisów nie ma, to 
przekazuje sprawę do zatwierdzenia przez radę. Jeżeli rada zatwierdzi, to oczywiście, taryfa 
wchodzi w życie zgodnie z projektem, jeżeli nie zatwierdzi w ten sposób, że np. większość 
radnych głosuje przeciwko zatwierdzeniu taryfy, to zgodnie z ustawą, taryfa również wchodzi 
w życie. Jedyny przypadek, kiedy to nie ma miejsca, to wówczas, gdy rada podejmie 
uchwałę o niewyrażeniu zgody na zatwierdzenie taryfy, wskazując w uzasadnieniu, jakie 
przepisy prawa ta taryfa narusza. Także żeby taryfa nie weszła w życie, trzeba pochylić się 
nad nią i wskazać naruszenie prawa w tej propozycji taryfowej.  
Radny Krzysztof Hładki  – jeżeli wszyscy radni opowiedzą się przeciw, taryfa i tak wchodzi 
w życie? 
Radca prawny Krzysztof Judek  – tak. 
 
Radny Łukasz Kami ński   
602/XXIII/16 – zwracam się z prośbą od mieszkańców ulicy Rybackiej o uzupełnienie 

ubytków w drodze gminnej, ponieważ wieloletnie zaniedbania drogowe 
doprowadziły do sytuacji, w której na wyżej wymienionej drodze można 
obecnie zgubić zawieszenie. Proszę o interwencję w tej sprawie. 

 
BMP/602/XXIII        Gryfino, dnia 20.06.2016 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionej na sesji Rady Miejskiej w sprawie remontu 
nawierzchni ul. Rybackiej informuję, że uwzględnimy to zadanie i wykonamy doraźne 
naprawy w najbliższym czasie. 

Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
Radny Rafał Guga  
603/XXIII/16 – ja zgłaszałem się, panie Tomaszu, do pana na poprzedniej sesji 

nadzwyczajnej, obiecał pan, ze się pan sprawą zajmie, do dzisiaj nie 
dostałem żadnego sygnału, dlatego zgłosiłem tą sprawę do burmistrza. 

 
 



Radny Marcin Para  
604/XXIII/16 – na stronach internetowych mam informację o budowie kanalizacji sanitarnej 

w miejscowości Pniewo, pojawiają się tam dodatkowe zapytania, nie ma 
rozstrzygnięcia, dosyć długo trwa to postępowanie. Proszę ustnie 
o odpowiedź, na jakim etapie jest to postępowanie, to dosyć istotna sprawa, 
a mieszkańcy o to też dopytują.  

 
BMP/604/XXIII/16       Gryfino, dnia 20.06.2016 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionej na sesji Rady Miejskiej w sprawie przetargu na 
wykonanie kanalizacji w Pniewie informuję, że w obecnym czasie zakończono składanie 
ofert. Jeżeli najkorzystniejsza oferta będzie spełniała wymogi formalne, nastąpi podpisanie 
umowy z wykonawcą.  
         Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
Przewodnicz ąca Rady El żbieta Kasprzyk  
605/XXIII/16 – mieszkańcy ulicy Łużyckiej, osoby dojeżdżające do pracy, przedsiębiorcy 

zgłaszają zapytania, mając wiedzę, że remont i przebudowa drogi krajowej 
na odcinku ul. Łużyckiej jest inwestycją wspólną GDDKiA, PGE i Gminy 
Gryfino – mieszkańcy pytają o organizację ruchu, wszyscy bardzo 
oczekiwaliśmy tej inwestycji, cieszymy się, że się rozpoczęła, natomiast 
rodzi wiele trudnych sytuacji dla mieszkańców. Do kiedy planowany jest 
remont drogi i jaki jest jego czasowo-rzeczowy harmonogram na 
poszczególnych odcinkach, czy można o tym informować na bieżąco opinię 
publiczną? Czy możliwe jest spowolnienie ruchu zamiast zatrzymywania 
ruchu, przez co tworzą się gigantyczne korki? Czy istnieje możliwość 
odcinkowego wykonywania tzw. mijanek, przejazdów ulgi po tej stronie 
drogi, po której dokonano wycinki drzew? Czy istnieje możliwość opisania, 
oznakowania i uruchomienia – jako dróg objazdowo-przejazdowych: ul. 
Mieszka I, Łokietka, Słonecznej i drogi przez obiekty sportowe (następnie 
przez ul. Wodnika), bo decentralizacja ruchu ułatwiłaby częściowo 
rozładowanie korków? Takie rozwiązania spontanicznie są już stosowane, 
bo zdesperowani kierowcy szukają różnych rozwiązań (np. jeżdżą przez 
również Bartkowo). Ponieważ na terenie miasta remonty dróg obejmą 
prawie wszystkie ulice w centrum w najbliższym czasie – czy władze liczą 
się z tym, że utrudnienia mogą spowodować sytuacje, w których podatnicy 
prowadzący działalność gospodarczą na terenach przylegających 
do remontowanych dróg – mogą być zagrożeni np. spadkiem obrotów 
z powodu braku możliwości zjazdu, dojazdu i zatrzymywania się 
potencjalnych klientów. Czy rozważany jest wariant częściowego, 
czasowego zwolnienia z podatków lokalnych (np. podatku od 
nieruchomości) lub/ i czynszów dzierżawnych (np. na terenach 
dzierżawionych od Gminy) – niektórych przedsiębiorców, którzy zwrócą się 
z takim indywidualnym, umotywowanym wnioskiem do organu gminy? To są 
pytania, które skierowali do mnie mieszkańcy i bardzo proszę o odpowiedź.    

 
BMP/605/XXIII         Gryfino, dnia 20.06.2016 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionej na sesji Rady Miejskiej w sprawie utrudnieniach 
w ruchu na ul. Łużyckiej informuję, że w roku bieżącym zarządcy dróg publicznych m.in. 
krajowej i powiatowych planują przebudowy i generalne remonty głównych ciągów 
komunikacyjnych tj. ul. Szczecińskiej, Chrobrego, 9 Maja, Armii Krajowej, Pomorskiej w 
Gryfinie, co wiązać się będzie z utrudnieniami w ruchu lokalnym. Jednocześnie PGE 
rozpoczęło przebudowę kanalizacji deszczowej na odcinkach kolidujących 
z nowoprojektowanym ciepłociągiem. Burmistrz na spotkaniach z poszczególnymi 
inwestorami zaproponował aby wprowadzić zapisy w dokumentacjach przetargowych na ww 



zadania zobowiązujące potencjalnych wykonawców do ścisłej współpracy przy 
opracowywaniu projektów tymczasowej organizacji ruchu wraz z realizacją robót, mającej 
zagwarantować płynność w ruchu drogowym naszego miasta. Mając na celu zachowanie 
maksymalnej przejezdności ul. Łużyckiej, roboty budowlane wykonywane są na odcinkach 
po ok. 100 m, dodatkowo na ostatnim spotkaniu w PGE wykonawca został zobowiązany do 
nieskorzystania z tymczasowej sygnalizacji świetlnej i ustawienia pracowników z lizakami 
do kierowania ruchem aby móc na bieżąco reagować na utrudnienia. 
 
         Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler  
 
 
  
 
   
 
 
 
  
 
 
 


