
Interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na XLIII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie 
w dniu 30 stycznia 2018 r. 

 
Radny Marcin Para 
1047/XLIII/18 – w postępowaniach z zamówień publicznych mamy rewaloryzację Parku 

Miejskiego w Gryfinie oraz terenu Górki Miłości i terenu przy ul. Opolskiej 
i Kołłątaja. W BIP jest już informacja z otwarcia ofert. Po raz kolejny 
okazuje się, kwoty złożone przez wykonawców przekraczają środki, które 
my przygotowaliśmy na to zadanie. Co dalej z tym tematem? Czy brniemy 
w kolejny przetarg? Szansa na pozyskanie niższej kwoty, oscylującej 
w granicach tych pieniędzy, które my posiadamy, jest powiedzmy sobie, 
niewielka. Czy nie ma innych możliwości, czy Burmistrz zamierza podjąć 
jakieś działania i jakie będą to działania związane z rozwiązaniem tego 
tematu? Bardzo proszę o informację, jeżeli byłaby taka możliwość, 
to informację ustną dzisiaj na sesji.  

 
1048/XLIII/18 – sprawa, która w ostatnich tygodniach budzi duże kontrowersje, zwłaszcza 

w środowisku sportowym, zwłaszcza wśród osób związanych 
z KS Energetyk Gryfino. Niestety, mówi się o tym Energetyku i dzieje się 
w tym Energetyku źle, co widać, słychać i chyba nawet już czuć. Skoro my 
na dzień dzisiejszy mamy taką sytuację, że Rada Miejska, Burmistrz, 
społeczeństwo jest głównym sponsorem tego klubu, a tam w zasadzie ze 
wszystkich znaków okazuje się, że chyba został tylko zarząd w tym klubie, 
może i nie w komplecie. Nie każdy obywatel ma świadomość, tego 
że to jest stowarzyszenie, ma swoje władze, ma swoich członków i może 
podejmować wiążące decyzje. My dzisiaj prawnie nie mamy żadnych 
możliwości wpływać na decyzje zarządu KS Energetyk, natomiast możemy 
podjąć inne działania. Czy w zaistniałej sytuacji, w której 
najprawdopodobniej dojdzie do tego, że zespół nie będzie dalej 
występował w III lidze, Burmistrz będzie podejmował jakieś działania? 
Chciałbym, żebyśmy zostali poinformowani, jakie.    

 
Radny Zenon Trzepacz 
1049/XLIII/18 – ja w uzupełnieniu interpelacji radnego Marcina Pary również mam 

podobne pytanie, tylko ja bym to pytanie rozwinął o piłkę nożną 
na terenie naszej gminy, gdyż ten problem organizacji rozgrywek jest 
dosyć trudny we wszystkich klubach, z tego co czytam w prasie lokalnej, 
mediach. Wczoraj również uczestniczyłem w spotkaniu jednego z klubów 
i podobne są problemy. Także to jest problem głębszy, a nie chciałbym, 
żeby środki, które wydajemy, dosyć znaczne, były marnowane, nie były 
wykorzystywane we właściwym celu.   

 
1050/XLIII/18 – jestem członkiem komisji mieszkaniowej i zwrócili się do mnie mieszkańcy 

z apelem, żeby na sesji przedstawić odnośnie kryteriów dochodowych, 
które są w regulaminie przyjmowania dokumentów składanych do pana 
Burmistrza o przydział mieszkań komunalnych. Jak wiemy, w ostatnim 
czasie sytuacja gospodarcza się zmieniła, ludzie podostawiali podwyżki 
i jest paradoksem, że wiele osób, którzy nie mają możliwości uzyskania 
kredytu z banku, ponieważ ich dochody są mniejsze, a tutaj jednocześnie 
przekraczają te progi dochodowe, są jak gdyby skazani na to, że nie mają 
możliwości ubiegania się o mieszkania. Dotyczy to ludzi z różnych 
środowisk. Uważam, że to jest bardzo ważny problem, nad którym 
powinniśmy się pochylić jak najszybciej, nie czekać za długo, bo w tej 



chwili trwa weryfikacja list mieszkaniowych i wiem, że wielu ludzi będzie 
miało problemy, będą przeżywać dramaty. Tak jak mówię, nie są w stanie 
otrzymać kredytów z banku, bo mają za małe dochody, a tutaj mają z kolei 
za duże dochody.  
Chciałbym pociągnąć wątek mieszkań komunalnych, panie Burmistrzu, 
trzeba coś z tym zrobić, ponieważ ja dosyć często przebywam w tych 
lokalach i obserwuję, jak niewłaściwie nasi lokatorzy bezkarnie demolują 
te mieszkania, doprowadzając ten nasz i tak już ubogi stan i nienajlepszy 
stan techniczny tych lokali do katastrofy. Ci mieszkańcy czują się bezkarni. 
Jak czytam w gazecie artykuły – oczywiście, część z tych zarzutów jest 
słuszna, że stara substancja, że dach jest dziurawy, ale na przykład nie 
mówi się o tym, że ci co najczęściej chodzą do różnych mediów z prośbą 
o interwencję nie chwalą się tym, że zalegają z czynszem za lokale i to 
w znacznych kwotach. Uważam, że trzeba by było ten regulamin 
przepracować, dostawać go do dzisiejszych czasów, bo jest to w moim 
przekonaniu szkodliwe działanie, również to jest deprawowanie tych ludzi, 
którzy i tak już zdegradowali te nasze mieszkania, a czują się bezkarni.  

 
BMK.0003.1.2018.AJ       Gryfino, dnia 23.02.2018 r. 
Odpowiadając na Interpelację złożoną przez Pana na sesji Rady Miejskiej w Gryfinie dnia 
30 stycznia 2018 r. dotyczącą zasad przydziału lokali należących do mieszkaniowego 
zasobu Gminy Gryfino informuję, że w 2018 r. przeprowadzona zostanie weryfikacja 
wszystkich lokalnych aktów prawnych, regulujących kwestie mieszkaniowe. Wniesione 
przez Pana uwagi zostaną poddane wnikliwej analizie w toku prac nad ewentualnymi 
zmianami, dotychczas obowiązujących zasad przydziału mieszkań. Planowane prace 
obejmą m.in. uchwałę w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym 
Zasobem Gminy Gryfino w latach 2019-2023 oraz uchwałę w sprawie zasad wynajmowania 
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfino.   
         Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 

 
Radna Małgorzata Wisińska 
1051/XLIII/18 – proszę za pośrednictwem Burmistrza o wyjaśnienie, czym PKS uzasadnia 

wzrost ceny biletów na trasie Gryfino-Sobiemyśl.  
 
BMK.0003.5.2018.MT       Gryfino, dnia 27.02.2018 r. 
Odpowiadając na Pani interpelację złożoną na XLII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie 
w zakresie wzrostu cen biletów Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. 
na trasie Gryfino-Sobiemyśl informuję, iż 27 grudnia 2017 r. do Urzędu Miasta i Gminy 
w Gryfinie wpłynęła informacja Przedsiębiorstwa o wprowadzeniu z dniem 1 stycznia 2018 
r. zmian cen biletów na liniach komunikacyjnych, na obsługę których organem wydającym 
zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym 
jest Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino.  
Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. 
U. z 2017 r. poz. 2200 z późn. zm.) do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonanie 
przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym przewoźnik dołącza cennik, 
natomiast na podstawie art. 22b ust. 1 wspomnianej ustawy przewoźnik drogowy jest 
obowiązany zgłaszać organowi, który udzielił zezwolenia, wszelkie zmiany danych, 
o których mowa w art. 22 ustawy (w tym cennika), nie później niż 14 dni od dnia 
ich powstania. Przytoczone przepisy wskazują, że cennik usług przewozowych ustalony 
przez danego przewoźnika jest dokumentem opracowywanym bez udziału organu 
wydającego stosowne zezwolenie; zobowiązanie nałożone przepisami na przewoźnika 



ogranicza się do złożenia stosownej informacji o zmianach danych określonych 
w dokumentach dołączanych do wniosku o wydanie zezwolenia.      

Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
          
1052/XLIII/18 – proszę o wykonanie remontu dachu na świetlicach wiejskich w Sobiemyślu 

i w Sobieradzu. Są to budynki użyteczności publicznej, powinny się 
prezentować godnie, równocześnie świetlica wiejska w Sobieradzu jest 
wpisana do rejestru zabytków gminy Gryfino.  

 
BMI.RI/1052, 1053/XLIII/18      Gryfino, dn. 12.02.2018 r. 
W nawiązaniu do interpelacji zgłoszonych na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie 
informuję, co następuje: 
Ad. 1 – odnośnie prac remontowych na budynkach świetlic wiejskich w m. Sobieradz 
i Sobiemyśl informuję, że wszelkie potrzeby prac remontowych czy konserwacyjnych 
w danych obiektach należy zgłaszać do zarządcy tj. Gryfińskiego Domu Kultury w Gryfinie. 
Niestety w roku bieżącym nie planowaliśmy żadnych inwestycji, a tym samym nie 
gwarantowaliśmy środków finansowych na roboty związane z budynkami świetlic 
wiejskich. Biorąc pod uwagę, iż obiekty te służą lokalnemu społeczeństwu proponujemy 
aby rozważyć możliwość uwzględnienia niezbędnego zakresu robót w planowanych 
funduszach sołeckich danych miejscowości.     

Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
1053/XLIII/18 – na grudniowej sesji burmistrz Nikitiński powiedział: remontowanie dróg 

to żadna łaska, to gwarancja bezpieczeństwa mieszkańców. I dlatego 
składam wykaz dróg gminnych, które moim zdaniem wymagają szybkiego 
remontu. Tez wykaz przekażę przez Biuro Obsługi Rady .  

 Wykaz stanowi załącznik. 
 
BMI.RI/1052, 1053/XLIII/18      Gryfino, dn. 12.02.2018 r. 
W nawiązaniu do interpelacji zgłoszonych na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie 
informuję, co następuje: 
Ad. 2 – oczywiście zakres prac remontowych na drogach stanowiących własność Gminy 
Gryfino jak co roku będzie realizowany również w roku bieżącym. Każdy z wniosków jakie 
wpłyną do Gminy Gryfino jest indywidualnie rozpatrywany pod kątem zasadności 
realizacji, ewentualnych nakładów finansowych jak również pilności oraz kolejności 
realizacji. Z przedłożonego wykazu dróg do remontu niestety dwie działki w m. Sobiemyśl 
tj nr 12/3 i 23/2 nie stanowią naszej własności, pozostały zakres w uzgodnieniu z Panią 
zostanie przeanalizowany podczas wizji w terenie.  

 Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
Radny Czesław Skonecki 
1054/XLIII/18 – chciałbym nawiązać do wcześniej złożonej już interpelacji na sesji 

w październiku, wiążącej się z ulicą Kwiatową. Chciałbym podziękować 
burmistrzowi Milerowi za to, że podjął jakieś działania w kierunku 
udrożnienia ul. Kwiatowej. Chodzi o ulicę Kwiatową, gdzie dzisiaj jest ruch 
natężony dużym sprzętem, bo budownictwo się rozwija na zapleczu 
ogrodów działkowych i ludzie na dzień dzisiejszy mają trudności 
w pokonaniu tej ulicy, bo jest tam bardzo grząsko. Nawieziona jest mała 
ilość tłucznia. Chciałbym prosić w imieniu całej społeczności działkowców, 
zarazem zarządu o to, aby w jak najszybszym terminie doprowadzić 



tą drogę do takiego stanu, żeby ludzie mogli nie tylko się poruszać 
pojazdami, ale tam w ogóle nie można przejść. Z tego co wiem, zarząd 
prowadzi rozmowy z panem Burmistrzem, ale ja korzystając z tego, 
że mogę dzisiaj interpelować, bardzo proszę w imieniu tej społeczności 
o podjęcie czynności w tym kierunku.     

 
BMI.RI/1054/XLIII/18       Gryfino, dn. 12.02.2018 r. 
W nawiązaniu do interpelacji zgłoszonej na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie 
informuję, że przy sprzyjających warunkach atmosferycznych dokonamy naprawy 
nawierzchni ul. Kwiatowej w Gryfinie. 

    Z up. Burmistrza  
              Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
1055/XLIII/18 – jeśli chodzi o odpady komunalne, ja już zabrałem głos w dyskusji w tym 

temacie, jeżeli chodzi o opracowywanie dokumentów wiążących co do 
odpadów komunalnych, żeby mieć na uwadze, tak jak tutaj już w pewnym 
sensie były takie propozycje, żeby opłaty dotyczyły tych co są segregować, 
tych co chcieliby, a nie mogą, tu chodzi o społeczność zasobów spółdzielni 
mieszkaniowych i tych, co nie chcą. Są tacy, co mają możliwości, a nie 
chcą, może ich stać na to, że za to zapłacą. Ale przede wszystkim nawiążę 
do spółdzielni mieszkaniowych. Jeżeli chodzi o odpady komunalne 
widzimy tam, gdzie jest to selektywne zbieranie, są pojemniki, ile tych 
odpadów jest odzyskiwanych, są te odpady odbierane czyste. Wtedy, kiedy 
będzie społeczność płaciła za odpady zmieszane, wszystko to co dzisiaj 
jest segregowane, zmieszają. Społeczność jest zbulwersowana wtedy, 
kiedy się mówi, że przyjdzie takie czas, że ewentualnie te deklaracje będą 
zmieniane na to, żeby były opłaty za zmieszane. Wiadomo, że będzie ta 
opłata wyższa i dlatego też ludzie wręcz na złość zrobią, tak jak pan prezes 
spółdzielni mieszkaniowej powiedział, niepotrzebne będą te pojemniki na 
odpady selektywne. Ja sam zabiegałem, żeby przy moim bloku takie 
pojemniki były i społeczność się cieszy z tego i ja widzę, ile tych odpadów 
jest odbieranych jako czystych. Przy opracowywaniu tych dokumentów 
proszę, aby mieć na uwadze, że jest taka grupa ludzi, która by chciała 
selektywnie zbierać, ale jest to niemożliwe po prostu, gdyż znajdzie się 
jeden, który wrzuci do selektywnych jakieś inne odpady i już to będzie 
zmarnowany trud. Proszę, aby rozważyć podzielenie opłat na trzy grupy.          

 
Radny Zdzisław Kmieciak 
1056/XLIII/18 – wielokrotnie zgłaszałem potrzebę zamontowania oświetlenia ulicy 

Topolowej w Czepinie, były odpowiedzi pana zastępcy Burmistrza Tomasza 
Milera, że brakujące lampy zostaną zamontowane. Proszę o konkretną 
odpowiedź pana Burmistrza Milera odnośnie powyższej sprawy, kiedy 
zostaną brakujące lampy zamontowane.  

 
BMI.RI/1056, 1057, 1058/XLIII/18     Gryfino, dnia 12.02.2018 r. 
W odpowiedzi na interpelacje wniesione na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie 
informuję, co następuje:  
Ad. 1 i 2 – decyzja o ewentualnym terminie wykonania dodatkowych punktów oświetlenia 
ulicznego m.in. na ul. Topolowej w Czepinie oraz ul. Polnej w Żabnicy zostanie podjęta po 
przeprowadzeniu postępowań przetargowych ujętych w budżecie Gminy Gryfino na rok 
2018 zadań inwestycyjnych o największych wartościach.  

Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 



 
1057/XLIII/18 – mieszkańcy Żabnicy zwrócili się do mnie o oświetlenie ulicy Polnej. Brak 

oświetlenia wiąże się z dużym dyskomfortem mieszkańców tej ulicy. 
Proszę o montaż punktów świetlnych na ulicy Polnej w Żabnicy. 

 
BMI.RI/1056, 1057, 1058/XLIII/18     Gryfino, dnia 12.02.2018 r. 
W odpowiedzi na interpelacje wniesione na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie 
informuję, co następuje:  
Ad. 1 i 2 – decyzja o ewentualnym terminie wykonania dodatkowych punktów oświetlenia 
ulicznego m.in. na ul. Topolowej w Czepinie oraz ul. Polnej w Żabnicy zostanie podjęta po 
przeprowadzeniu postępowań przetargowych ujętych w budżecie Gminy Gryfino na rok 
2018 zadań inwestycyjnych o największych wartościach.  

Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
1058/XLIII/18 – interpeluję w sprawie tablicy z nazwą ronda ks. Jana Palicy, mieszkańcy 

proszą o uzupełnienie brakującego oznakowania ronda. 
 
BMI.RI/1056, 1057, 1058/XLIII/18     Gryfino, dnia 12.02.2018 r. 
W odpowiedzi na interpelacje wniesione na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie 
informuję, co następuje:  
Ad. 3 – odnośnie tabliczek z nazwami ulic i placów w mieście Gryfino jak również na 
terenach wiejskich to informuję, że jesteśmy obecnie na etapie opracowywania wzorów i 
szaty graficznej tego typu oznakowania, które zamierzamy wymienić kompleksowo w 
najbliższym czasie.  

Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
1059/XLIII/18 – za pośrednictwem Urzędu Miasta i Gminy zgłaszam interpelację do pana 

Starosty powiatu gryfińskiego, kiedy starosta ogłosi przetarg 
na wykonanie remontu drogi powiatowej ulicy Szkolnej w Żabnicy? 
Ponieważ wiele decyzji podejmowano w tej sprawie, proszę o konkretne 
informacje odnośnie remontu ul. Szkolnej.    

 
1060/XLIII/18 – mieszkańcy proszą o poprawę stanu drogi powiatowej z Czepina 

do Żabnicy. Asfalt na całym odcinku drogi jest dziurawy, dziury i wyrwy 
wypełnione deszczówką po opadach deszczu stanowią duże zagrożenie 
bezpieczeństwa oraz grożą uszkodzeniem pojazdu. Naprawy nawierzchni 
wymaga również ulica Zielna i Długa w Żabnicy, także administrowane 
przez pana Starostę powiatu gryfińskiego. Drogi w Żabnicy w fatalnym 
stanie należy również zmodernizować. Ja się bardzo dziwię, policja 
powiatowa powinna również naciskać pana Starostę, bo te drogi powinny 
być po prostu zamknięte. Tam są niebywałe wyrwy, przy szkole, 
na zakręcie z ulicą Zielną – ten zakręt jest już praktycznie nieprzejezdny, 
to zgłaszają nie tylko mieszkańcy Żabnicy ale i Czepina, którzy dojeżdżają 
do suchej destylacji drewna.  

 
BMI.RI/1060/XLIII/18       Gryfino, dnia 12.02.2018 r. 
Interpelację przesłano do Starostwa Powiatowego w Gryfinie. 
 
Radny Jacek Kawka 
1061/XLIII/18 – przypominam się z interpelacjami, które zgłosiłem na poprzedniej sesji, 

bo nie dostałem jeszcze na nie odpowiedzi.  



1062/XLIII/18 – chciałbym zgłosić interpelację w sprawie przedłużenia ul. Asnyka za 
skrzyżowaniem z ul. Jana Pawła II, tam w ostatnim czasie zostało 
wykonane oświetlenie. Ta droga została wykonana przez mieszkańców 
i za własne fundusze, w tej chwili ta droga jest zniszczona. Proszę 
o informację, kiedy i w jaki sposób ona zostanie naprawiona.  

 
BMI.RI/1062/XLIII/18       Gryfino, dnia 12.02.2018 r. 
W nawiązaniu do interpelacji zgłoszonej na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie 
informuję, że w roku 2017 dostarczyliśmy materiał do wbudowania w nawierzchnie drogi 
stanowiącej przedłużenie ul. Asnyka w Gryfinie, jednakże z uwagi na niesprzyjające 
warunki pogodowe nie mogliśmy zrealizować tego zakresu, który wykonamy w pierwszym 
kwartale br. przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. 

Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
1063/XLIII/18 – moja interpelacja dotyczy harmonogramu remontu dróg w gminie Gryfino, 

chciałbym otrzymać informację pisemną o tym, na jakim etapie jest 
realizacja tego harmonogramu.  

 
1064/XLIII/18 – ostatnia interpelacja dotyczy ogłoszenia o naborze na stanowisko 

koordynatora ds. komunikacji. Czytając to ogłoszenie dochodzę 
do wniosku, że rzeczywiście po tym, jak zaczął pan wydawać tą swoją 
„gadzinówkę”, tą nową gazetkę, że wybory idą i brakuje panu jeszcze 
kogoś do komunikacji. Praktycznie w tej chwili urząd wygląda jak urząd 
miasta stołecznego, mamy architekta, ogrodnika, będziemy mieli 
człowieka do spraw komunikacji. Jeszcze tylko jakiegoś stylisty brakuje 
i wybory będą wygrane. Chciałbym się dowiedzieć, jakie jest główne 
zadanie tej osoby w urzędzie i jakie wynagrodzenie będzie jej 
przysługiwało. 

 
        Gryfino, dnia 15.02.2018 r. 
Uprzejmie informuję, że nabór na stanowisko urzędnicze „Koordynator ds. komunikacji” 
ogłoszony 11 stycznia 2018 r. nie został rozstrzygnięty. W dniu 5 lutego 2018 r. został 
ogłoszony ponownie. Termin nadsyłania zgłoszeń przez kandydatów upływa 15 lutego 2018 
r. Po tym terminie komisja rekrutacyjna przeprowadzi weryfikację nadesłanych 
dokumentów i zaprosi potencjalnych kandydatów do kolejnego etapu naboru. Ponieważ 
nie zostały jeszcze z kandydatami przeprowadzone rozmowy, ani w związku z tym nie 
zapadły żądne ustalenia, nie można udzielić odpowiedzi na pańskie pytanie dotyczące 
szczegółów zatrudnienia na stanowisku koordynatora ds. komunikacji. 
Po przeprowadzeniu naboru informacja o jego rozstrzygnięciu natychmiast ukaże się 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.  

Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński 
 
Radny Tomasz Namieciński 
1065/XLIII/18 – w okresie międzysesyjnym złożyłem dwie interpelacje pisemne, na jedną 

otrzymałem odpowiedź, na drugą nie, uważam i tak samo mieszkańcy 
uważają tą sprawę za dosyć pilną i powtórzę ją. Z miesiąc temu miała 
miejsce kolizja przy zjeździe z S3 w kierunku ronda w Gardnie, został tam 
przewrócony słup z lampą oświetleniową, w związku z tym przy zjeździe 
i na rondzie  panują ciemności, stwarzające zagrożenie dla kierowców, 
bo ten odcinek drogi jest nieoświetlony, jak i rondo. Bardzo proszę 
o interwencję w GDDKiA i określenie jakiegoś terminu, bo to jest dosyć 



newralgiczny punkt i jest tam w tym miejscu niebezpiecznie. Proszę, żeby 
przez Burmistrza wystąpić z zapytaniem, kiedy ta lampa zostanie 
naprawiona, która ma wpływ na oświetlenie całego zjazdu i całego ronda. 

 
BMI.RI/1065/XLIII/18       Gryfino, dnia 12.02.2018 r. 
Interpelacja przesłana do GDDKiA O/Szczecin. 
 
Radny Piotr Zwoliński 
1066/XLIII/18 – wpisując się w ton niektórych interpelacji, szczególnie związanych 

ze sprawami drogowymi, chciałbym zauważyć, że stan dróg nie powstał 
w ciągu roku, dwóch, trzech, tylko to trwa przynajmniej od lat 15. Trzeba 
także zauważyć, że boom na budownictwo jest w tej chwili dość duży.  
Na prośbę mieszkańców ul. Wiosennej, Pogodnej, Letniej proszę, 
aby utwardzić te drogi po podpisaniu umowy z PUK. 

 
BMI.RI/1066/XLIII/18       Gryfino, dnia 12.02.2018 r. 
W nawiązaniu do interpelacji zgłoszonej na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie 
informuje, że w ostatnim okresie czasu w porozumieniu z mieszkańcem tego rejonu 
miasta, dowieźliśmy materiał na utwardzenie ulic: Wiosenna, Pogodna, Letnia w Gryfinie, 
który zaoferował, że jest w stanie we własnym zakresie wbudować go w nawierzchnię 
przedmiotowych ulic, oczywiście przy sprzyjających warunkach pogodowych.  
         Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
1067/XLIII/18  - interpeluję w sprawie przycinki konarów drzew w tzw. wąwozie przy 

Przedszkolu nr 5 i o to, abym złożył taką interpelację prosili mnie 
mieszkańcy ul. Żeromskiego i Wyspiańskiego. Proszę przyciąć, bo do końca 
lutego jest okres ochronny i można przyciąć te konary.  

 
BMK.0003.2.2018.DE       Gryfino, dnia 23.02.2018 r. 
W odpowiedzi na Pana interpelację nr 1067/XLIII/18 zgłoszoną na XLIII sesji Rady Miejskiej 
w Gryfinie w dniu 6 lutego 2018 r. w sprawie przycięcia konarów drzew w tzw. wąwozie przy 
przedszkolu tj. na działce nr 91/4 obręb Gryfino 4, będącej w trwałym zarządzie 
Przedszkola Nr 5 im. Calineczki informuję, że dokonano oględzin przedmiotowych drzew. 
Drzewa są w dobrym stanie fitosanitarnym. Odnotowano posusz gałęziowo-konarowy 
sięgający od ok. 5 do 10% objętości koron drzew. Część gałęzi i konarów drzew zawęża 
skrajnię zlokalizowanego w tym miejscu przedeptu. Gmina Gryfino zleci firmie 
specjalistycznej przycięcie gałęzi i konarów oraz usunięcie posuszu z wybranych 
egzemplarzy drzew. W przypadku dysponowania wystarczającymi środkami w budżecie 
prace zostaną wykonane do 31.12.2018 r.  

Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
Radny Rafał Guga 
1068/XLIII/18 – chciałbym się podłączyć do interpelacji, którą zgłosiła radna Wisińska, 

bo wśród wymienionych tutaj dróg i działek, które pani radna będzie 
składała, można by dopisać ulicę Łączną, o której kilka razy mówiłem. 
Chodzi oczywiście o drogi należące do gminy, które są zapomniane.  

 
BMI.RI/1068, 1069, 1070/XLIII/18     Gryfino, dnia 12.02.2018 r. 
W nawiązaniu do interpelacji zgłoszonych na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie 
informuję, co następuje: 



Ad. 1 i 3 – w roku bieżącym ujęliśmy w swoim harmonogramie naprawę nawierzchni 
gruntowej przy ul. Flisaczej w Gryfinie, jak również wymianę kostki betonowej na chodniku 
w pasie ul. Wodnika w Gryfinie, co zostanie zrealizowane przy sprzyjających warunkach 
pogodowych. 

Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
1069/XLIII/18 – interpeluję w sprawie braku oświetlenia przy drodze, która jest odnogą 

od ulicy Flisaczej, przy oczyszczalni ścieków. Tam powstało kilka nowych 
domów, niestety ten teren nie jest odpowiednio doświetlony. Składałem  
w tej kadencji już chyba dwukrotnie interpelację w tej sprawie, słyszałem, 
że trzeba uzbroić się w cierpliwość, więc cierpliwie ponawiam pytanie czy 
jest szansa, żeby w tym roku tam przynajmniej jedna lampa się pojawiła? 

 
1070/XLIII/18 – chodnik przy ul. Wodnika prowadzącej do CW Laguna, najbardziej 

reprezentacyjnego obiektu, przy okazji największej atrakcji turystycznej 
w naszej gminie. Obiekt jest dostosowany do użytku przez osoby 
niepełnosprawne czy starsze. Niestety, przez stan tego chodnika piesi 
mają bardzo utrudnione dojście do Laguny. Ja już tez składałem 
tą interpelację jakiś czas temu i dotychczas właściwie nic się w tym 
temacie nie zmieniło. Przy okazji ul. Wodnika też już wymaga przeglądu i 
naprawy pewnych uszkodzeń, chociaż to jest złe słowo, wybrzuszeń, które 
się tam pojawiły. Proszę, żeby to przejrzeć i podjąć jakieś działania w tym 
temacie.  

 
BMI.RI/1068, 1069, 1070/XLIII/18     Gryfino, dnia 12.02.2018 r. 
W nawiązaniu do interpelacji zgłoszonych na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie 
informuję, co następuje: 
Ad. 1 i 3 – w roku bieżącym ujęliśmy w swoim harmonogramie naprawę nawierzchni 
gruntowej przy ul. Flisaczej w Gryfinie, jak również wymianę kostki betonowej na chodniku 
w pasie ul. Wodnika w Gryfinie, co zostanie zrealizowane przy sprzyjających warunkach 
pogodowych. 

Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
1071/XLIII/18 – dostałem odpowiedź na interpelację z poprzedniej sesji w sprawie lokalu 

dla LPR, w tej odpowiedzi jest takie zdanie, które mnie zainteresowało, 
w związku z tym będę miał pytanie: „z uwagi na fakt, że pomieszczenie 
zajmowane dotychczas przez Koło Powiatowe LPR jest niezbędne dla 
realizacji zadań własnych gminy Gryfino, pismem z dnia 23 października 
2017 r. pan Józef Lewandowski został powiadomiony o tym, że umowa 
najmu nie zostanie przedłużona na rok następny”. Stąd pojawia się takie 
pytanie: jakie w tym niezbędnym dla realizacji zadań własnych gminy  
Gryfino lokalu są dalsze plany funkcjonowania?  

 
1072/XLIII/18 – mam przed sobą kopię projektu uchwały Rady powiatu, która ma się odbyć 

jutro, dotarli do mnie ludzie, którzy są trochę zbulwersowani tym, co się 
dzieje. Ja wiem, że Burmistrz powie, że to nie nasza sprawa, tylko powiatu, 
ale dotyczy to mieszkańców, którzy w pierwszej kolejności 
są mieszkańcami gminy. Powiat ma zamiar jutro decydować o wyrażeniu 
zgody na zawarcie na okres 10 lat w drodze bezprzetargowej umowy 
dzierżawy części nieruchomości, na której ma być posadowiony maszt 
operatora jednej z sieci komórkowych. Ma być to wieża o wysokości 50 m, 



natomiast osoby, które do mnie dotarły stwierdzają, że nie zostały tam 
przeprowadzone żadne konsultacje, prawdopodobnie nie zostały  
przeprowadzone żadne konsultacje społeczne. Przypominam sobie taki 
fakt z tej kadencji, jak zrobiła się taka mała afera z powodu masztu przy 
przedszkolu i pamiętamy, jakie to gorące emocje wzbudzało. Później 
oczywiście kto będzie winien? Będzie winna oczywiście gmina Gryfino, że 
nic nie zrobiła. Prosiłbym o szybką interwencję, konsultacje z panem 
Starostą i wyjaśnienie sprawy. Jeżeli faktycznie nie zostały 
przeprowadzone konsultacje, a jest ryzyko tego, że mogłoby to wpływać na 
opinie negatywną mieszkańców, prosiłbym o zawnioskowanie 
o przełożenie tej uchwały na późniejszy termin, przeprowadzenie 
konsultacji.  

 
1073/XLIII/18 – sprawa, do której wracam po jakimś czasie, sprawa, o której była już 

tu dzisiaj dwukrotnie mowa, jest to sprawa KS Energetyk. Ja w tej kadencji 
chyba kilkukrotnie składałem interpelacje w tej sprawie. Ostatnia moja 
interpelacja szła z propozycją rozwiązania czyli wstrzymania dotacji do 
momentu przeprowadzenia prawdziwie wolnych, niczym nieograniczonych 
wyborów w tym klubie, bez żądnych zastrzeżeń, bez ograniczania 
kogokolwiek, także aktualnemu zarządowi. Gmina moim zdaniem miała 
takie narzędzie, czyli mogła po prostu wstrzymać dotację do momentu 
przeprowadzenia takich wyborów. Zawsze uzyskiwałem odpowiedź, 
że gmina nie powinna wtrącać się w niezależnie funkcjonujące, 
samorządne stowarzyszenie. No niestety, dzisiaj dotarliśmy do informacji, 
że klub z tradycjami, 70-letni klub, w którym wiele osób, także wybitnych, 
zostawiło kawał swojej działalności, kawał swojego życia, zdrowia 
na boisku, panie Burmistrzu, pan także, podkreślam to z pełną 
świadomością i jako działacz i jako trener i jako zawodnik. Ja też jestem 
rodzinnie związany, pan doskonale o tym wie, jest to dla mnie część, 
że moje serce bije szybciej. Nie możemy dopuścić do sytuacji, że ten klub 
zacznie się rozpadać. Ja wiem, są inne sekcje, ktoś powie, ale wiemy, 
że główną częścią tego klubu zawsze była sekcja piłki nożnej. Jest to wstyd 
na całe województwo, jeżeli faktycznie pierwsza drużyna nie przystąpi 
do rozgrywek na wiosnę. Jest to marnotrawstwo pieniędzy, które my jako 
radni i budżetem poprzedniorocznym i jeszcze dodatkowo pod koniec 
roku dokładaliśmy. Nie wspomnę o tym, że serce boli ludzi, którzy 
od siebie wiele włożyli. Panie Burmistrzu, proszę zaproponować 
rozwiązanie, proszę stanąć w funkcji człowieka, który „weźmie na klatę”, 
„weźmiemy na klatę”, bo ja wysyłam sygnał: wszystkie ręce na pokład 
w celu ratowania KS Energetyk. Proszę o szybkie zajęcie się tą sprawą, 
ja jestem do dyspozycji.  

 
Radny Zenon Trzepacz 
1074/XLIII/18 – ja nie czekam z interpelacjami do sesji i chciałem radnemu Rafałowi Gudze 

odpowiedzieć, ponieważ jestem mieszkańcem Daleszewa i Radziszewa, 
to jest mój elektorat, do mnie zwrócili się mieszkańcy dużo wcześniej, 
ja podjąłem działania, wystosowałem pismo do pana Starosty, 
rozmawiałem z panem Starostą, chodzę teraz na komisje Rady Powiatu, 
byłem na dwóch komisjach, komisje na mój wniosek odrzuciły ten projekt. 
Dzisiaj też będę uczestniczył jeszcze w dwóch komisjach. Jest wola 
niepodejmowania tego projektu uchwały. Także proszę zapytać się mnie 
czasami, panie radny, ja czasami coś wiem, może nie zawsze, ale czasami 
coś wiem i chętnie udzielę informacji. Panie Burmistrzu, nie musi pan 



interweniować, nie ma takiej potrzeby, pan Starosta też rozumie, że to jest 
bardzo drażliwy problem i wycofuje się z tego. 

 
Radny Rafał Guga 
1075/XLIII/18 – biorąc pod uwagę, że pan radny naruszył formę interpelacji, ja chciałbym 

w nawiązaniu do wcześniejszych interpelacji na sesji podziękować panu 
radnemu za to, że tą sprawę załatwił. Oczywiście nie jestem jasnowidzem 
czy wróżką, żeby wiedzieć, czym pan radny się zajmuje. Nie śledzę 
działalności pana radnego, bo nie mam zamiaru walczyć o pana elektorat, 
jak pan to podkreślił, nie ma zamiaru spowodować tej walki. Natomiast ja 
podtrzymuję, panie Burmistrzu, tą interpelację z tego względu, że jednak 
podkreśla pan wielokrotnie, że z panem Starostą ma pan bardzo dobre 
kontakty i na tym szczeblu „dowodzącym” miedzy powiatem a gminą 
można by było pewne rzeczy załatwić. Ja podkreślam, ja nie jestem 
przeciwny inwestycjom rozbudowującym sieć telekomunikacyjną, to nie 
o to chodzi. Chodzi o to, żeby to zrobić w taki sposób, żeby nie było 
pretensji społecznych. Proszę, żeby w tym kierunku pójść i porozmawiać 
z panem Starostą o przeprowadzeniu konsultacji, ewentualnie znalezienie 
jakiś innych lokalizacji.  

 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk 
1076/XLIII/18 – mieszkańcy Steklna zwrócili się do mnie z prośbą, aby za pana 

pośrednictwem zwrócić się do pana Starosty w sprawie utrzymania 
w dobrym stanie drogi powiatowej biegnącej przez miejscowość Steklno, 
to dotyczy drogi, poboczy oraz chodników. Mieszkańcy zwracają się już 
teraz z prośbą o to, aby pan Starosta podjął działania, ponieważ 
z doświadczenia wiemy, że dość długo trzeba zabiegać, żeby zostały 
podjęte działania. Jeszcze raz proszę w imieniu mieszkańców o zwrócenie 
uwagi panu Staroście, że droga i chodniki są w złym stanie w miejscowości 
Steklno.  

 
BMI.RI/1060/XLIII/18       Gryfino, dnia 12.02.2018 r. 
Interpelację przesłano do Starostwa Powiatowego w Gryfinie. 
 
Radny Rafał Guga 
1077/XLIII/18 – przedstawiciele środowiska sportowego zasygnalizowali mi taką sprawę, 

ja się w ogóle zastanawiałem, czy poruszyć tą kwestię, ponieważ 
teoretycznie środki na sport się zwiększają, natomiast niektórzy mają 
zastrzeżenia co do tego, że środki nie są rozdzielane na podstawie 
regulaminu. Wiem, że o tym była mowa i to już od wielu lat na temat 
regulaminu przyznawania tych środków i była mowa, że taki regulamin 
powstanie. Czy trwają prace nad takim regulaminem i kiedy takie 
regulamin przyznawania środków.              

 
Załącznik do interpelacji nr 1053/XLIII/18: 
 

- Dołgie – działka nr 34/71 
- Sobiemyśl – działki nr: 13/3, 12/3, 23/2, 23/1, 27 
- Mielenko – działka nr 105/2 
- Sobieradz – działki nr: 131/1, 360, 359 
- Borzym – działka nr 267/1. 

 
 


