
Interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na XX sesji Rady Miejskiej w Gryfinie 
w dniu 31 marca 2016 r. 

 
Radny Jacek Kawka 
499/XX/16 – chciałbym w formie interpelacji zadać pytania, które zostały mi przekazane 

przez  mieszkańców ulicy Czechosłowackiej, którzy pytają po pierwsze, 
kiedy droga w tym rejonie będzie naprawiona i utwardzona, w tej sprawie 
były przesyłane pisma do urzędu, mieszkańcy rozmawiali z burmistrzem 
Milerem, po drugie, kiedy będzie wykonana w tym rejonie kanalizacja, 
następnie kiedy będzie wykonanie oświetlenie tej drogi i przyległego 
chodnika oraz kiedy będzie zrobiona przepompownia, która będzie 
odprowadzała wodę z tego terenu, z którego w tej chwili po wykonaniu 
wałów przeciwpowodziowych w sposób naturalny woda odpływać nie może. 
Proszę o odpowiedź pisemną na te pytania.  

 
BMP/499/XX/2016       Gryfino, dnia 26.04.2016 r. 
W nawiązaniu do interpelacji w sprawie ulicy Czechosłowackiej informuję, że projekt 
kanalizacji sanitarnej wraz z pozwoleniem na budowę jest w posiadaniu gminy Gryfino, 
pozostaje sprawa zagwarantowania pieniędzy na realizację.  
Zakres związany z kanalizacją deszczową, przepompownią, jak również utwardzeniami dróg 
gruntowych przyległych do ulicy Czechosłowackiej ujęty jest w projekcie zatwierdzonym 
pozwoleniem na budowę odwodnienia tego terenu. 
W roku bieżącym Gmina Gryfino z uwagi na ograniczone środki finansowe nie przewiduje 
realizacji ww zadań, jednak w propozycjach do budżetu na rok 2017 można umieścić ww 
inwestycję.  

Z up. Burmistrza 
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
Radny Krzysztof Hładki 
500/XX/16 – chciałbym poruszyć temat nabrzeża, według wcześniejszych projektów pan 

architekt Marek Brzeziński zaprojektował m.in. lokalizację siłowni na 
nabrzeżu. Na ostatniej sesji była rozmowa także na ten temat. I czytam w 
gazecie, dlaczego jej nie może być. Okazało się bowiem, że „istniejące 
warunki blokują taką lokalizację, decydujące okazało się, że mapy 
powodziowe wykazują na możliwość wylewania się wody z Regalicy na 
nabrzeże”. Panowie burmistrzowie, czy nie obawiacie się, że większe 
zagrożenie jest dla Tawerny, dla Rybakówki, niż dla siłowni, która jest 
generalnie z metalu i plastiku? Czas najwyższy chyba podjąć konkretną 
decyzję i sądzę, że należy ożywić nabrzeże, bo w dalszym ciągu jest 
martwe. Od kilku lat rozmawiamy o postawieniu jakiegoś punktu 
gastronomicznego. Okazuje się, że warunki umowy nie pozwalają na 
zarabianie na nabrzeżu, ale z boku mamy plac gminny przyległy, czy teren 
targowiska, gdzie można by było zlokalizować na pewno jakieś punkty, 
gdzie można by było kupić lody czy kawę. Zbliża się sezon letni żeby znowu 
się nie okazało, że niestety, nie udało się zrobić przez kolejne lata.  

 
Radny Rafał Guga 
501/XX/16  - otrzymałem odpowiedź na interpelację w sprawie oznakowania dla osób 

niepełnosprawnych. Cieszę się, że w końcu po pół roku taka odpowiedź, 
a nie szukanie, kto zniszczył. Liczę, że te oznakowanie tych dwóch miejsc 
będzie dokonane, ponieważ parkują tam osoby, które nie mają uprawnień 
i dochodziło już do kilku nerwowych sytuacji. Liczę na szybie rozwiązanie tej 
sytuacji. 

 



502/XX/16 – wielokrotnie Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego 
wizytowała świetlicę w Sobiemyślu, a także zajmowała się tą sprawą, temat 
powraca jak bumerang, chodzi o wiatę wejściową przed świetlicą, która 
zabezpieczałaby w okresach niepogody przedszkolaki, bo tam jest tez 
przedszkole TPD. Ani widu ani słychu tej wiaty, nie trzeba by jakiegoś 
drogiego rozwiązania, wystarczy postawić jakąś lekką konstrukcję, która 
byłaby przedsionkiem zabezpieczającym te drzwi. Proszę o pozytywne 
odniesienie się do tej sprawy.  

 
BMP/502/XX/2016       Gryfino, dnia 26.04.2016 r. 
W nawiązaniu do interpelacji w sniesionej na sesji Rady Miejskiej informuję, że szacunkowy 
koszt wykonania przedmiotowej wiaty, łącznie z dokumentacją formalno-prawną wynosi ok. 
15.000 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 
 
503/XX/16 – na jednej z ostatnich sesji sołtys Gardna wystąpił z podpisami mieszkańców w 

sprawie świetlicy, tak się składa, że ja w lipcu zeszłego roku byłem na 
zebraniu wiejskim w Gardnie, które przebiegało w dosyć nerwowej 
atmosferze momentami i chciałbym się dowiedzieć, czy takie spotkanie 
zapowiedziane się odbyło i jakie są efekty tych spotkań w sprawie świetlicy 
w Gardnie. 

 
504/XX/16 – ostatnio przeczytałem bardzo ciekawy wywiad w Gazecie Gryfińskiej jednego 

z radnych, postanowiłem sprawdzić efekt tych słów i udałem się – zresztą 
często to robię, ale udałem się jeszcze specjalnie wczoraj na ul. Opolską, 
zobaczyć jakie są efekty prac urzędu i niestety, nic się nie zmienia, droga 
jest po prostu nieprzejezdna. Płyty leżą, mieszkańcy są zdesperowani, 
rozmawiałem z nimi, chcą pomału szykować bardzo nerwowe ruchy. Stąd 
pytanie, kiedy na ul. Opolskiej nawierzchnia zostanie doprowadzona do 
normalnej użyteczności i kiedy zostanie zamontowane obiecane oświetlenie, 
także na ulicach przyległych, chodzi o poprawę infrastruktury, a także 
oświetlenie ulic.        

 
Radny Piotr Zwoliński 
505/XX/16 – spółdzielcy Spółdzielni Mieszkaniowej Regalica skarżą się, że jest zbyt mało 

miejsc do wyrzucania śmieci. W związku z tym mam pytanie do z-cy 
burmistrza Milera, czy dysponuje danymi, czy spółdzielnia spełnia ustawowe 
wymogi co do ilości pojemników na odpady? 

 
506/XX/16 – mieszkańcy zwracają na brudne, nieestetyczne, zniszczone obudowy miejsc na 

odpady i pytają, kto odpowiada za stan tych obiektów? 
 
BMK.0003.13.2016.jc      Gryfino, dnia 22.04.2016 r. 
Odpowiadając na interpelacje nr 506/XX/16 złożoną na XX sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w 
sprawie stanu technicznego oraz wyglądu osłon śmietnikowych informuję, iż ustawiane są 
one przez właścicieli i zarządców nieruchomości w celu zabezpieczenia pojemników na 
odpady komunalne, które służą do obsługi mieszkańców tych nieruchomości. W związku z 
powyższym, za stan techniczny, wygląd oraz czystość ww. obiektów odpowiada właściciel 
lub zarządca nieruchomości, który korzysta z pojemników ustawionych w tych osłonach. 
Odpowiadając na interpelacje nr 510/XX/16 złożoną na XX sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w 
sprawie ustawienia pojemników do segregacji odpadów komunalnych dla Wspólnoty 



Mieszkaniowej przy ul. Kwiatowej 1 w Gryfinie informuję, iż zarządca tej nieruchomości tj. 
Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego poinformował, że podczas zebrania 
członków Wspólnoty ustalono, iż wspólnota nie skorzysta z możliwości ustawienia 
pojemników na terenie leżącym w ciągu drogi gminnej nr 412510Z, ze względu na 
konieczność wnoszenia opłat.  
Po przeanalizowaniu zagadnienia wraz z PUK Sp. z o.o. w Gryfinie informujemy, iż pojemniki 
do segregacji odpadów komunalnych mogłyby zostać ustawione na terenie działki gminnej nr 
381 obr. Gryfino 4. W tym celu Gmina podejmie stosowne działania polegające w pierwszej 
kolejności na utwardzeniu terenu i docelowo na ustawieniu ww. pojemników na odpady 
segregowane. 
        Z up. Burmistrza 
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
507/XX/16 – czy weryfikowane są deklaracje dotyczące odpadów w zakresie ich segregacji? 
 
         Gryfino, dnia 27.04.2016 r. 
Odpowiadając na interpelację dotyczącą weryfikacji deklaracji w sprawie opłaty nza odpady 
komunalne w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych informuję, że jak wynika z 
ewidencji prowadzonej w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych zarządy wspólnot 
mieszkaniowych oraz spółdzielnie zadeklarowały łącznie 310 nieruchomości podlegających 
opłacie za gospodarowanie odpadami. Z tej liczby 233 zgłoszono jako nieruchomości, na 
których odpady gromadzone są selektywnie, a w 87 przypadkach nieselektywnie.  
Ponadto informuję, iż w 2015 r. z tytułu opłaty za odpady wpłynęło 5.142.372,67 zł, a 
zaległości wynoszą 485.781,01 zł 
        Burmistrz Miasta i Gminy  
                       Mieczysław Sawaryn 
 
508/XX/16 – otrzymałem odpowiedź na interpelację związaną z prośbą mieszkańców 

o załatanie dziur na ulicy Kochanowskiego i Fredry,  w odpowiedzi napisane 
jest m.in., że w ramach porozumienia między gminą a PUK zakres prac oraz 
kolejność uzgadniana jest z wydziałem inwestycji Urzędu Miasta i Gminy. 
Jakie prace związane z infrastrukturą drogową oraz bieżącym utrzymaniem 
są aktualnie prowadzone oraz które odcinki dróg są obecnie utwardzane? 
Na szereg moich interpelacji związanych z tzw. utwardzaniem powierzchni 
gruntowych, w dalszym ciągu zwanych ulicami, otrzymuję odpowiedź, że 
zapytania będą kierowane do PUK i w kolejności zgłoszeń realizowane. 
Kiedy zostaną zrealizowane odcinki drogowe, o których wspomniałem we 
wcześniejszych swoich interpelacjach?  

 
BMP/508, 509, 510/XX/2016      Gryfino, dnia 26.04.2016 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wyjaśniam, że nawierzchnia ww ulic zostanie naprawiona w 
ramach porozumienia zawartego z PUK w najbliższym czasie. Do tej pory na gminnych 
drogach i ulicach zrealizowano zadania związane z remontem nawierzchni na ul. 
Jaśminowej, ul. Mazowieckiej, ul. Brzozowej, ul. Polnej w Żabnicy, ul. Widokowej w 
Radziszewie. Jednocześnie przeprowadzono konserwację oznakowania szeregu dróg i ulic  
gminnych.  

Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler    
 
509/XX/16 – chodniki przy ulicach Sienkiewicza, Reymonta, Wyspiańskiego wybudowano 

ponad ćwierć wieku temu. Przez ten okres poza niewielką kosmetyką nic na 
tych ciągach dla pieszych nie zrobiono. Proszę określić, w jakiej 
perspektywie czasowej zostaną wyremontowane chodniki przy 
wymienionych wcześniej ulicach? Nadmienię tylko, że to są krótkie odcinki, 



które z pewnością nie wygenerują potężnych nakładów finansowych, a ich 
szybki remont poprawi bezpieczeństwo mieszkańców.  

 
BMP/508, 509, 510/XX/2016      Gryfino, dnia 26.04.2016 r. 
W nawiązaniu do interpelacji w sprawie chodników przy ul. Wyspiańskiego, ul. Sienkiewicza, 
ul. Reymonta informuję, że Gmina Gryfino zarządza rozległą siecią dróg, dokonując 
bieżących przeglądów staramy się realizować w pierwszej kolejności prace remontowe w 
pasach drogowych, których stan uległ znacznemu pogorszeniu, uniemożliwiając przejazd lub 
dojście służb publicznych i mieszkańców. W ramach bieżących środków będziemy starali się 
realizować w najbliższym możliwym czasie odcinki wskazane w Pana interpelacji.     

Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler    
 
510/XX/16 – jest jeszcze sprawa, której miałem nie poruszać, ale jest jakiś impas, 

mieszkańcy wspólnoty przy ul. Kwiatowej zadeklarowali segregację 
odpadów, a nie ustawiono do tego celu pojemników. W chwili obecnej jeden 
z urzędników, pan Andrusewicz nie wyraża zgody na zajęcie pasa drogi w 
celu dostawienia dodatkowych pojemników. Natomiast GTBS chce obciążyć 
mieszkańców dodatkowymi kosztami budowy miejsc na te kosze. Proszę 
wypracować porozumienie w tym temacie. 

 
BMP/508, 509, 510/XX/2016      Gryfino, dnia 26.04.2016 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wyjaśniam, że z wyjaśnień Kierownika Referatu Inwestycji oraz 
pisma z dnia 23.02.2016 r. znak BMP.PI.7230.I.22.16 wynika, że wnioskowana przez GTBS 
lokalizacja pojemników na odpady selektywne wskazana została w pasie ul. Kwiatowej. 
Biorąc pod uwagę parametry ww ulicy, bezpieczeństwo uczestników ruchu oraz dostępność 
miejsc parkingowych, Pan Andrusewicz zaproponował usytuowanie elementów nie 
związanych z funkcjonowaniem dróg poza pasami drogowymi, w sposób nie kolidujący 
z ruchem pieszych i pojazdów.   

Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler    
 
Radny Zenon Trzepacz 
511/XX/16 – pan radny Rafał Guga poruszał temat świetlicy wiejskiej w Sobiemyślu, 

ja chciałem przypomnieć panu radnemu, że komisja wypracowała wnioski 
odnośnie budowy nie tylko wiatrołapu, ale również inne wnioski. Te wnioski 
jeżeli nie trafiły, to trafią do Burmistrza.  

 
512/XX/16 – chciałem podziękować Straży Miejskiej w imieniu mieszkańców Radziszewa za 

bardzo sprawne i szybkie działanie, pomimo, że była to niedziela, 
do jednego z mieszkańców przyszedł chory lis, w ciągu godziny i piętnastu 
minut lis został zabrany prze odpowiednie służby. Mieszkańcy prosili mnie, 
żeby podziękować za tak szybkie i sprawne działanie. 

 
Radny Łukasz Kamiński 
513/XX/16 –   proszę o informację, jakie działania podjął urząd w związku z planowaną 

budową masztu antenowego przy Przedszkolu nr 5, ze względu na to, że 
sprawa budzi wiele kontrowersji. Proszę też o informację, jak doszło do tego 
całego zdarzenia, gdyż jedne z miediów podają, że zgodę na ta budowę 
wydał Burmistrz, dlatego chciałbym poznać stanowisko urzędu w tej 
sprawie. 

 
Radny Zdzisław Kmieciak 
514/XX/16 – zgłaszam interpelację dotyczącą regulacji zapadniętych studzienek 

kanalizacyjnych w Czepinie i Nowych Brynkach w drodze krajowej nr 31. 



Mieszkańcy zgłaszają ten problem bo niektóre są tak pozapadane, że kiedy 
przejeżdża samochód, to trzęsą się budynki i jest prośba, żeby GDDKiA 
sprawdziła, które to studzienki i w miarę możliwości je naprawiła. 

 
BMP/514/XX/16        Gryfino, dnia 26.04.2016 r. 
Interpelację przekazano do GDDKiA. 
 
515/XX/16 –      moja interpelacja dotyczy przejazdu od przejazdu kolejowego w Czepinie do 

Żabnicy, to jest droga powiatowa, stan tej drogi jest fatalny, ona jest 
praktycznie nieprzejezdna. Dziury są bardzo poważne, dlatego to zgłaszam, 
bo kiedy kierowca tam wiedzie i urwie koło, a jest to możliwe, to będą 
dodatkowe koszty dla powiatu. Bardzo proszę, jak również proszą 
mieszkańcy, żeby ktoś przejechał się tą drogą i zobaczył, w jakim ona jest 
stanie.  

 
BMP/515, 521, 532/XX/16      Gryfino, dnia 26.04.2016 r. 
Interpelacja przekazana do Starostwa Powiatowego w Gryfinie. 
 
ZD.7134.1.16.2016.ZS      Gryfino, dnia 11.05.2016 r. 
W nawiązaniu do Pana interpelacji złożonej podczas sesji Rady Miejskiej w Gryfinie 
dotyczącej stanu nawierzchni drogi powiatowej, przebiegającej od Czepina w kierunku 
Żabnicy, Wydział Zarządzania Drogami w Gryfinie informuje, że na wspomnianej drodze 
w miesiącu kwietniu zostały wykonane remonty cząstkowe grysami i emulsją asfaltową. 
Jednocześnie nadmieniam, że wykonywaniu remontów cząstkowych muszą sprzyjać 
odpowiednie warunki atmosferyczne, dlatego też ich wykonanie mogło nastąpić dopiero 
w miesiącu kwietniu.  
       Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami 
         Arkadiusz Durma 
 
516/XX/16 –    w Starych Brynkach jest niewielki odcinek chodnika gminnego, w zeszłym 

roku zgłaszałem ten problem, żeby oczyścić ten chodnik, bo jest zarośnięty. 
Mieszkańcy proszą, żeby zając się tym chodnikiem.  

 
BMK.0003.16.2016.nsz      Gryfino, dnia 27.04.2016 r. 
Odpowiadając na interpelację dotyczącą oczyszczenia i wykoszenia zarośniętego chodnika 
gminnego znajdującego się w m. Stare Brynki, po telefonicznym uszczegółowieniu 
przedmiotu interpelacji informuję, że chodnik znajdujący się w pasie drogowym drogi 
gminnej, zlokalizowany poniżej świetlicy wiejskiej, zostanie w bieżącym roku oczyszczony z 
porastającej go trawy, a pas drogowy zostanie wykoszony.  
Jednocześnie informuję, że wskazany w rozmowie telefonicznej chodnik znajdujący się przy 
kościele, leży w pasie drogowym drogi powiatowej; informacja o konieczności oczyszczenia i 
wykoszenia pasa drogowego w tej lokalizacji zostanie przesłana do Starostwa Powiatowego 
w Gryfinie odrębnym pismem.  
         Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler    
 
517/XX/16 –    w Starych Brynkach przy blokowisku była naprawiana droga przez PUK 

i studnie są pozapadane, mieszkańcy mają problem z przejechaniem, 
dojechaniem do swoich posesji, zaparkowaniem swoich pojazdów.  

 
BMP/517/XXI/16       Gryfino, dnia 26.04.2016 r. 
Interpelacja przesłana do PUK Sp. z o.o. w Gryfinie. 
 
 
 



L.dz./ZWiK/1410/2016      Gryfino, dnia 06.05.2016 r. 
W odpowiedzi na powyższą interpelację informujemy, że przy blokowisku w Starsych 
Brynkach PUK Sp. z o.o. w ostatnim czasie nie wykonywał napraw drogi. Zapadliska, 
o których mowa w interpelacji, powstały z powodu nieprawidłowo wykonanej kanalizacji 
deszczowej. 
                                                                                                              PUK Sp. z o.o. 
                                                                                                       Prokurent Dariusz Pasik 
 
518/XX/16 –      czy jest możliwa w Urzędzie Miasta i Gminy w kasie płatność kartą? Tworzą 

się tam duże kolejki. Jeżeli jest to możliwe, to żeby taką informację 
wywiesić. 

 
Radny Ireneusz Sochaj 
519/XX/16 –      nie tak dawno interpelowałem na temat przeniesienia przejścia dla pieszych 

z sygnalizacją spod szkoły specjalnej bliżej sklepu Lidl. Niedawno miał tam 
miejsce znowu wypadek z udziałem osoby pieszej i mimo, że przejścia są 
wytyczone, to niestety, to bezpieczeństwo tam się nie poprawia. Dostałem 
taką odpowiedź, że sprawa została skierowana w celu zajęcia stanowiska 
przez GDDKiA, natomiast żadnej konkretnej odpowiedzi nie otrzymałem. 
Chciałem ją ponowić, bo poziom bezpieczeństwa w tym miejscu jest niski.  

 
520/XX/16  - czy nie moglibyśmy wzorem Szczecina nasadzić więcej kwiatów? Na Jasnych 

Błoniach w Szczecinie teraz pięknie się prezentowały krokusy, dywany 
kwiatów, koszt niewielki, a efekt myślę, że byłby fajny i na nabrzeżu, 
i w parku. 

 
BMK.0003.10.2016.WM      Gryfino, dnia 19.04.2016 r. 
W odpowiedzi na Pani interpelację dotyczącą zagospodarowania Parku Miejskiego 
w Gryfinie informuję, że w chwili obecnej na rok 2016 zostało przyznane 40.000 zł brutto na 
zakup sadzonek kwiatów, drzew i krzewów.   Nasadzenia kwiatów w miejscach do tego 
przeznaczonych tj. kwietniki, rabaty kaskady zostały zamówione bratki na łączną kwotę 
12.978 zł brutto, kwiaty na sezon letni tj. pelargonie ogrodowe, pelargonie kaskadowe, 
starzec, begonie oraz niecierpki waleriana zostały zamówione na łączną kwotę 23.886 zł. 
Wobec powyższego kwota do wykorzystania na rok bieżący na zakup sadzonek kwiatów, 
drzew i krzewów to 3.136 zł brutto, która jest przeznaczona na nasadzenia zastępcze drzew i 
krzewów nałożonych na nas decyzji administracyjnych wydanych przez Starostę 
Gryfińskiego i Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
w Szczecinie.  
W chwili obecnej nie ma możliwości zakupu sadzonek kwiatów cebulowych na obsadzenie 
nasłonecznionych miejsc w Parku Miejskim w Gryfinie, gdyż łączna kwota sadzonek 
i robocizny za wykonanie nasadzeń przewyższa możliwości finansowe Gminy. Niemniej w 
przypadku zwiększenia środków budżetowych na zieleń w przyszłych latach, zostaną 
nasadzone kwiaty cebulowe, upiększające teren miasta.  
         Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler      
 
Radny Tomasz Namieciński 
521/XX/16 –    w związku z otrzymaniem informacji o przejęciu przez starostwo powiatowe 

drogi 119 na odcinku od Radziszewa, droga w Gardnie, zwracam się 
z prośbą o przekazanie tej interpelacji do starostwa powiatowe, żeby 
w trybie pilnym dokonać przeglądu tej drogi od Radziszewa do ronda 
w Gardnie. Ja już mówiłem o tym na sesjach jesiennych w zeszłym roku, 
ponieważ ta droga jest w złym stanie technicznym, na chwilę obecną 
zagraża bezpieczeństwu kierowców. Szczególnie proszę o dokonanie 
takiego przeglądu w miejscowościach, chodzi mi o odcinek od ronda 



w Gardnie do końca miejscowości, poprzez miejscowość Wysoka Gryfińska 
i Chlebowo. Tam są wyrwy, dziury, skończy się to kiedyś, oby się nie 
skończyło, w sposób tragiczny. Bardzo proszę, żeby w trybie pilnym 
przekazać ta interpelację do Starostwa, próbowałem się dodzwonić do pana 
Durmy, niestety, nie udało mi się, w związku z powyższym interpeluję w tej 
sprawie.  

 
BMP/515, 521, 532/XX/16      Gryfino, dnia 26.04.2016 r. 
Interpelacja przekazana do Starostwa Powiatowego w Gryfinie. 
 
ZD.7134.1.18.2016       Gryfino, dnia 13.05.2016 r. 
W nawiązaniu do Pana interpelacji złożonej podczas sesji Rady Miejskiej w Gryfinie, 
dotyczącej stanu nawierzchni drogi 119 na odcinku od Radziszewa do Gardna poprzez m. 
Wysoka Gryfińska i Chlebowo, Wydział Zarządzania Drogami w Gryfinie informuje, że na 
przedmiotowych odcinkach dróg w miesiącach kwietniu i maju zostały wykonane remonty 
cząstkowe grysami i emulsją asfaltową.  
       Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami 
                 Arkadiusz Durma   
 
522/XX/16 –   w imieniu mieszkańców naszej gminy proszę o dokonanie przeglądu, jak 

co roku, bo co roku taki przegląd był dokonywany, wiat przystankowych na 
terenie gminy, a szczególnie na terenach wiejskich. Jeżdżąc przez 
miejscowości wiejskie i z sygnałów, które docierają od mieszkańców, te 
wiaty są w stanie takim, jakim są. Często jest tak, że są tam różne napisy 
sprayem, są nieczyste, w niektórych miejscowościach te wiaty znajdują się 
w pobliżu sklepów i zrobiono z nich toalety. Wiem, że PUK co roku 
dokonywał takiego przeglądu, mył i malował te wiaty. W związku 
z powyższym proszę o taki przegląd.   

 
BMK.0003.12.2016.nsz      Gryfino, dnia 18.04.2016 r. 
Odpowiadając na Pana interpelację z zakresu utrzymania wiat przystankowych uprzejmie 
informuję, że prace związane z myciem zabrudzonych wiat ujęte są w obowiązującym 
pomiędzy Gminą Gryfino a PUK Sp. z o.o. Porozumieniu Wykonawczym, obejmującym 
świadczenie przez Przedsiębiorstwo usług utrzymania czystości i porządku na terenach 
gminnych. Obecnie PUK zakupiło nowy środek służący usuwaniu szczególnie uciążliwych do 
zniwelowania zabrudzeń. Po przeprowadzeniu testów jego faktycznej skuteczności w 
stosunku do uprzednio stosowanego środka, Gmina planuje przystąpić do mycia wszystkich 
wiat przystankowych, zlokalizowanych zarówno na terenie miasta Gryfino jak i na terenach 
wiejskich w miesiącu maju. 
           Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler      
 
BMP/522, 524, 527, 533/XX/16     Gryfino, dnia 26.04.2016 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej w sprawie niewłaściwego 
stanu technicznego wiat przystankowych informuję, że w najbliższym czasie wspólnie z PUK 
dokonamy przeglądu tych obiektów oraz wykonamy stosowne remonty i naprawy. 

Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler  
 
523/XX/16 –    w dniu wczorajszym zgłosili się do mnie mieszkańcy Gardna, mieszkańcy 

osiedla, tam w dwóch miejscach są wystawione pojemniki na odpady, 
w dwóch miejscach są wystawione pojemniki na plastik. Mieszkańcy pytają, 
czy jest możliwość dostawienia pojemników na szkło, w związku z tym, że 
część mieszkańców zadeklarowała selektywną zbiórkę odpadów. Gdyby 
była taka możliwość, mieszkańcy byliby usatysfakcjonowani.   



 
BMK.0003.14.2016.je      Gryfino, dnia 22.04.2016 r. 
Odpowiadając na interpelację w sprawie dostawienia dwóch pojemników na plastik 
informuję, iż niniejsze pojemniki zostaną ustawione we wskazanych przez Pastwa miejscach, 
zlokalizowanych przy budynkach wielorodzinnych w Gardnie. 
         Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler  
 
Radna Ewa De La Torre 
524/XX/16 – chciałabym kontynuować prośbę radnego Namiecińskiego, który zwrócił uwagę 

na stan czystości wiat na terenach wiejskich, natomiast chciałabym rzucić 
światło rampy na to, jak wyglądają wiaty na terenie miasta. A wymagają 
gruntownego mycia i odskrobania z mchu i paproci, bo ich stan stanowi 
antywizytówkę miasta.  

 
BMK.0003.12.2016.nsz      Gryfino, dnia 18.04.2016 r. 
Odpowiadając na Pani interpelację z zakresu utrzymania wiat przystankowych uprzejmie 
informuję, że prace związane z myciem zabrudzonych wiat ujęte są w obowiązującym 
pomiędzy Gminą Gryfino a PUK Sp. z o.o. Porozumieniu Wykonawczym, obejmującym 
świadczenie przez Przedsiębiorstwo usług utrzymania czystości i porządku na terenach 
gminnych. Obecnie PUK zakupiło nowy środek służący usuwaniu szczególnie uciążliwych do 
zniwelowania zabrudzeń. Po przeprowadzeniu testów jego faktycznej skuteczności w 
stosunku do uprzednio stosowanego środka, Gmina planuje przystąpić do mycia wszystkich 
wiat przystankowych, zlokalizowanych zarówno na terenie miasta Gryfino jak i na terenach 
wiejskich w miesiącu maju. 
           Z up. Burmistrza  
       Z-ca Burmistrza Tomasz Miler   
 
BMP/522, 524, 527, 533/XX/16     Gryfino, dnia 26.04.2016 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej w sprawie niewłaściwego 
stanu technicznego wiat przystankowych informuję, że w najbliższym czasie wspólnie z PUK 
dokonamy przeglądu tych obiektów oraz wykonamy stosowne remonty i naprawy. 

Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler  
    
525/XX/16 – powracam do tematu zagospodarowania terenu przed małą salą gimnastyczną 

przy Szkole Podstawowej nr 1, nic się nie zmieniło w zakresie parkowania 
tam samochodów, kiedy prowadzone są tam zajęcia, ale dochodzi 
dodatkowy temat, mianowicie temat lokalizacji żłobka miejskiego, a więc 
temat parkowania, konieczności wycinki drzew i zmiany organizacji całego 
zaplecza niewątpliwie powróci ze zdwojoną siłą. Chciałabym także zwrócić 
uwagę na stan dachu i rynien tej sali gimnastycznej. W rynnach rośnie 
mech, na pewno nie będzie odprowadzać wody, więc z punktu widzenia 
dbałości gospodarza o stan mienia komunalnego, które jest w trwałym 
zarządzie Szkoły Podstawowej nr 1, uprzejmie proszę o zwrócenie uwagi 
na stan tego obiektu. 

 
Radna Jolanta Witowska 
526/XX/16 – reklama świetlna na pl. Barnima to jest faktycznie antyreklama dla miasta, 

są tam zacieki, miech, nieczytelne teksty, proszę poprawić ten stan. 
 
BMP/526/XXI/16       Gryfino, dnia 26.04.2016 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionej na sesji w sprawie reklamy przy u. Barnima 
wyjaśniam, że aktualnie jest rozważana opcja demontażu tej tablicy. 

Z up. Burmistrza  



       Z-ca Burmistrza Tomasz Miler      
         
527/XX/16 – wzmacniam głos radnych odnośnie stanu wiat także na terenie miasta, proszę 

zobaczyć, jak są oklejone, brudne. 
 
BMK.0003.12.2016.nsz      Gryfino, dnia 18.04.2016 r. 
Odpowiadając na Pani interpelację z zakresu utrzymania wiat przystankowych uprzejmie 
informuję, że prace związane z myciem zabrudzonych wiat ujęte są w obowiązującym 
pomiędzy Gminą Gryfino a PUK Sp. z o.o. Porozumieniu Wykonawczym, obejmującym 
świadczenie przez Przedsiębiorstwo usług utrzymania czystości i porządku na terenach 
gminnych. Obecnie PUK zakupiło nowy środek służący usuwaniu szczególnie uciążliwych do 
zniwelowania zabrudzeń. Po przeprowadzeniu testów jego faktycznej skuteczności w 
stosunku do uprzednio stosowanego środka, Gmina planuje przystąpić do mycia wszystkich 
wiat przystankowych, zlokalizowanych zarówno na terenie miasta Gryfino jak i na terenach 
wiejskich w miesiącu maju. 
           Z up. Burmistrza  
       Z-ca Burmistrza Tomasz Miler   
 
BMP/522, 524, 527, 533/XX/16     Gryfino, dnia 26.04.2016 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej w sprawie niewłaściwego 
stanu technicznego wiat przystankowych informuję, że w najbliższym czasie wspólnie z PUK 
dokonamy przeglądu tych obiektów oraz wykonamy stosowne remonty i naprawy. 

Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler  
   
528/XX/16 – zgłaszałam problem stanu chodnika na ul. Sprzymierzonych i do tej pory 

nie otrzymałam odpowiedzi. 
 
BMP/528/XX/16        Gryfino, dnia 26.04.2016 r. 
Interpelacja przesłana doi Starostwa Powiatowego w Gryfinie.  
 
529/XX/16 – dostałam odpowiedź na interpelację w sprawie ukwiecenia parku, mieszkańcy 

proszą, aby to miejsce stało się przyjazne, kolorowe, bardzo dużo 
mieszkańców spędza tam czas, nie tylko mamy z dziećmi przy placu zabaw, 
ale także osoby, które biegają, chodzą z kijami. Ludzie korzystają z tego 
miejsca i proszą, żeby to było miejsce kolorowe i zachęcające do pobytu. 
Zgadza się, że są rozpoczęte prace dotyczące tego kwietnika w parku, że 
będzie on nasadzony różami, pęcherznicami, widać, że jest to 
zagospodarowane, są także dosadzane nowe drzewa i krzewy, ale prosimy 
o kwiaty.  

 
BMK.0003.10.2016.WM      Gryfino, dnia 19.04.2016 r. 
W odpowiedzi na Pani interpelację dotyczącą zagospodarowania Parku Miejskiego 
w Gryfinie informuję, że w chwili obecnej na rok 2016 zostało przyznane 40.000 zł brutto na 
zakup sadzonek kwiatów, drzew i krzewów.   Nasadzenia kwiatów w miejscach do tego 
przeznaczonych tj. kwietniki, rabaty kaskady zostały zamówione bratki na łączną kwotę 
12.978 zł brutto, kwiaty na sezon letni tj. pelargonie ogrodowe, pelargonie kaskadowe, 
starzec, begonie oraz niecierpki waleriana zostały zamówione na łączną kwotę 23.886 zł. 
Wobec powyższego kwota do wykorzystania na rok bieżący na zakup sadzonek kwiatów, 
drzew i krzewów to 3.136 zł brutto, która jest przeznaczona na nasadzenia zastępcze drzew i 
krzewów nałożonych na nas decyzji administracyjnych wydanych przez Starostę 
Gryfińskiego i Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
w Szczecinie.  
W chwili obecnej nie ma możliwości zakupu sadzonek kwiatów cebulowych na obsadzenie 
nasłonecznionych miejsc w Parku Miejskim w Gryfinie, gdyż łączna kwota sadzonek 



i robocizny za wykonanie nasadzeń przewyższa możliwości finansowe Gminy. Niemniej w 
przypadku zwiększenia środków budżetowych na zieleń w przyszłych latach, zostaną 
nasadzone kwiaty cebulowe, upiększające teren miasta.  
         Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler      
 
Radna Małgorzata Wisińska 
530/XX/16 – brak kanalizacji deszczowej na wielu wsiach powoduje zatapianie piwnic. 

Pogodę mamy jaką mamy, opadów jest dużo, woda zbiera się w piwnicach, 
drogi są zabłocone, ciągi piesze też pozostawiają dużo do życzenia. Czy 
nasze władze gminy mają jakiś pomysł na rozwiązanie tego problemu 
w bliższym czy w dalszym okresie czasu? 

 
BMP/530, 531/XX/16       Gryfino, dnia 26.04.2016 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej w sprawie kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej wyjaśniam, że staramy się zrealizować na bieżąco prace mające na 
celu utrzymanie infrastruktury we właściwym stanie technicznym. Roboty budowlane 
realizujemy zgodnie z ustaleniami, najpilniejszymi potrzebami, napływającymi od 
mieszkańców i radnych sygnałami oraz własnymi przeglądami. W związku z powyższym 
pragnę poinformować, że w ramach posiadanych środków w bieżącym roku będziemy 
dokładali wszelkich starań aby realizować zadania wskazywane w Pani interpelacjach.  
           Z up. Burmistrza  
       Z-ca Burmistrza Tomasz Miler      
 
531/XX/16 – na wsiach, gdzie są kanalizacja deszczowa i sanitarna, są one niesprawne. 

Bardzo proszę o przegląd takiej kanalizacji, jako że w mieście jest to robione 
systematycznie i wszelakie usterki są błyskawicznie usuwane. Na wsi tak 
się nie dzieje. 

 
BMP/530, 531/XX/16       Gryfino, dnia 26.04.2016 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej w sprawie kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej wyjaśniam, że staramy się zrealizować na bieżąco prace mające na 
celu utrzymanie infrastruktury we właściwym stanie technicznym. Roboty budowlane 
realizujemy zgodnie z ustaleniami, najpilniejszymi potrzebami, napływającymi od 
mieszkańców i radnych sygnałami oraz własnymi przeglądami. W związku z powyższym 
pragnę poinformować, że w ramach posiadanych środków w bieżącym roku będziemy 
dokładali wszelkich starań aby realizować zadania wskazywane w Pani interpelacjach.  
           Z up. Burmistrza  
       Z-ca Burmistrza Tomasz Miler      
 
Radny Leszek Jaremczuk 
532/XX/16 – zwracam się z prośbą o interwencję w starostwie powiatowym w sprawie 

naprawy drogi powiatowej, łączącej drogę wojewódzką nr 120, to była 
cegielnia w Wełtyniu, z miejscowością Wełtyń, obecnie droga jest tam 
w bardzo złym stanie. Jednocześnie proszę o naprawę drogi gminnej 
łączącej Wełtyń z Wirowem.  

 
BMP/515, 521, 532/XX/16      Gryfino, dnia 26.04.2016 r. 
Interpelacja przekazana do Starostwa Powiatowego w Gryfinie. 
 
ZD.7134.1.17.2016.ZS             Gryfino, dnia 13 maja 2016 r. 
W nawiązaniu do Pana interpelacji złożonej podczas sesji Rady Miejskiej w Gryfinie, 
dotyczącej stanu nawierzchni drogi powiatowej przebiegającej od drogi wojewódzkiej 120 
w kierunku m. Wełtyń oraz drogi powiatowej Nr 1362Z na odc. Wełtyń-Wirów-Wirówek, 



Wydział Zarządzania Drogami informuje, że na przedmiotowych odcinkach dróg w miesiącu 
maju zostały wykonane remonty cząstkowe grysami i emulsją asfaltową. 

Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami  
Arkadiusz Durma    

 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk 
533/XX/16 – ja również chciałabym się przyłączyć do interpelacji zgłaszanej przez moje 

koleżanki i kolegów radnych w sprawie stanu wiat przystankowych, 
większość z tych wiat jest posadowiona już kilkanaście lat temu i nie 
chciałabym, aby padały argumenty, że są dewastowane, nieprawidłowo 
użytkowane itd. Na przykładzie swojej miejscowości powiem, że w sposób 
szczególny dbamy o tą wiatę, ponieważ jest ona w centrum wsi, gdzie 
odbywają się nasze imprezy lokalne, malujemy tą wiatę co roku z własnych 
środków, własnymi siłami. Mimo to uważam, że czas użytkowania tych wiat 
już się skończył, one są z blachy, brzydkie, pogięte, przewracane przez 
wiatr. Myślę, że należałoby dokonać przeglądu wszystkich wiat i podjęcia 
stosownych decyzji, tam gdzie to jest jeszcze możliwe, uporządkować te 
miejsca, pomalować, posprzątać, a tam gdzie trzeba je wymienić na nowe, 
to po prostu to zrobić.  

 
BMK.0003.12.2016.nsz      Gryfino, dnia 18.04.2016 r. 
Odpowiadając na Pani interpelację z zakresu utrzymania wiat przystankowych uprzejmie 
informuję, że prace związane z myciem zabrudzonych wiat ujęte są w obowiązującym 
pomiędzy Gminą Gryfino a PUK Sp. z o.o. Porozumieniu Wykonawczym, obejmującym 
świadczenie przez Przedsiębiorstwo usług utrzymania czystości i porządku na terenach 
gminnych. Obecnie PUK zakupiło nowy środek służący usuwaniu szczególnie uciążliwych do 
zniwelowania zabrudzeń. Po przeprowadzeniu testów jego faktycznej skuteczności w 
stosunku do uprzednio stosowanego środka, Gmina planuje przystąpić do mycia wszystkich 
wiat przystankowych, zlokalizowanych zarówno na terenie miasta Gryfino jak i na terenach 
wiejskich w miesiącu maju. 
           Z up. Burmistrza  
       Z-ca Burmistrza Tomasz Miler      
 
BMP/522, 524, 527, 533/XX/16     Gryfino, dnia 26.04.2016 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej w sprawie niewłaściwego 
stanu technicznego wiat przystankowych informuję, że w najbliższym czasie wspólnie z PUK 
dokonamy przeglądu tych obiektów oraz wykonamy stosowne remonty i naprawy. 

Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler  
 
534/XX/16 – w związku z tym, że zgłaszałam wcześniej potrzebę dokonania stosownych 

napraw dotyczących prawidłowego funkcjonowania rowu melioracyjnego, 
który w części jest zarządzany przez (…), w części odpowiedzialna jest 
gmina, w związku z tym, że doszło w kilku miejscach do zawalenia tego 
zawalenia na działce gminnej, chcę poinformować burmistrza, że 
mieszkańcy dużej części miejscowości Bartkowo nie są w stanie wykonywać 
swojego obowiązku utrzymania tych rowów, które biegną wzdłuż ich pól. Te 
miejsca są zalane, powstały jeziorka, rosną trzciny, mieszkańcy nie mogą 
dojść do rowów, sąsiadujących z ich polami, aby dokonywać stosownych 
prac. Proszą po raz kolejny, żeby zająć się tą sprawą. Oprócz tego, że nie 
mogą utrzymać w należytym stanie rowów melioracyjnych, nie mogą 
również zgodnie z przeznaczeniem korzystać ze swoich działek, czyli 
dokonywać upraw rolnych czy też prac związanych z prawidłowym 
korzystaniem z łąk.        

 



 
 


