
Interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na XXXI sesji Rady Miejskiej w Gryfinie  
w dniu 22 grudnia 2016 r.  

 
 
Radny Jacek Kawka  
751/XXXI/16 – mam informacje od mieszkańców Gryfina, że w Tawernie, która znajduje się 

na nabrzeżu, pracuje pracownik, ale to powiedziane jest chyba na wyrost, 
bo z tego, co się mieszkańcy zorientowali, to raczej rozwiązuje krzyżówki. 
Chciałbym się dowiedzieć co to za człowiek, co on tam robi, jaki ma zakres 
obowiązków, do kiedy jest z nim zawarta umowa i jaki ma charakter? 

 
L.dz.0002-7/2017        Gryfino, dnia 16.01.2017 r. 
W odpowiedzi na pismo dotyczące interpelacji 751/XXXI/16Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Gryfinie informuje, że w okresie listopad – grudzień 2016 r. na nabrzeżu była zatrudniona 
jedna osoba na czas określony, która zajmowała się obsługą nabrzeża oraz między innymi 
poszukiwaniem możliwości pozyskania środków zewnętrznych na rozwój bazy turystycznej. 
W okresie od 1 listopada do 30 kwietnia (rokrocznie) pracownicy nabrzeża przechodzą 
do pracy na targowisko (ochrona nocna targowiska i nabrzeża). Ze względu na zwolnienia 
lekarskie i urlopy pracowników nie było możliwości nie było możliwości obsługi nabrzeża 
w godzinach 7-15.00.   
                 Dyrektor 
         Eugeniusz Kuduk 
 
752/XXXI/16 –moja interpelacja dotyczy rejestru umów, których strona jest Urząd Miasta 

i Gminy Gryfino. Pan, panie burmistrzu za poprzedniej kadencji dopominał się 
o ten rejestr i wskazywał, że to jest bardzo ważny dokument i konieczna jest 
informacja o tym, jakie są umowy, jakie mają zakresy, kiedy się kończą, jakie 
są terminy. Ta informacja moim zdaniem też jest bardzo ważna. Oczekuję 
potwierdzenia, że dla pana nadal jest to ważne i informacji o dokładnym 
terminie wprowadzenia tego rejestru.  

 
SEO.0003.2.2017        Gryfino, dnia 16 stycznia 2017 r. 
W odpowiedzi na Pana interpelację zgłoszoną na sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie 
rejestru umów informuję, że w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie każdy wydział/referat 
zobowiązany jest do prowadzenia rejestru umów w ramach powierzonych do realizacji 
zadań. W każdej umowie zawarte są informacje, o które Pan pytał w swojej interpelacji, tzn. 
zakres, okres obowiązywania oraz inne przewidziane prawem zapisy.  
Wszystkie umowy zawierane przez Gminę Gryfino obligatoryjnie wprowadzane są do 
Centralnego Rejestru Umów w specjalnie do tego przystosowanym module Dysponent, który 
jest częścią zintegrowanego systemu informatycznego Ratusz, funkcjonującego w Urzędzie 
Miasta i Gminy w Gryfinie.        
            Burmistrz Miasta i Gminy 
                          Mieczysław Sawaryn 
 
Radny Krzysztof Hładki  
753/XXXI/16 – weszła wżycie ustawa antysmogowa, o ochronie środowiska, prosiłbym 

bardzo o interwencję w sprawie spalania śmieci, wręcz śmieci, plastików, 
w szczególności dotyczy to domów jednorodzinnych, ale także komunalnych 
i socjalnych należących do gminy. Niekiedy jest taki dym i smród, że to 
zagraża wręcz zdrowiu i życiu ludzkiemu.       

 
BSM.0003.753.XXXI.2016      Gryfino, dnia 16.01.2017 r. 
W odpowiedzi na interpelację z dnia 22 grudnia 2016 r. uprzejmie informuję, że Straż 
Miejska w 2016 r. otrzymała 42 zgłoszenia o uciążliwym dymie wydobywającym się 
z komina. W wyniku podjętych interwencji ustalono 11 przypadków palenia materiałami 



niedozwolonymi, gdzie wobec osób zastosowano sankcje wynikające z przepisów prawa, 
a w 30 przypadkach ustalono, że palono materiałem dopuszczonymi do palenia w piecach, 
a w 30 przypadkach ustalono, że palono materiałem dopuszczonym do palenia w piecach , 
a w 1 przypadku interwencję podjęła Straż Pożarna w związku z zapaleniem się sadzy 
w kominie.     
         Burmistrz Miasta i Gminy 
             Mieczysław Sawaryn 
 
Radny Czesław Skonecki  
754/XXXI/16 – zwracam się w imieniu mieszkańców Górnego Tarasu w sprawie miejsc    

parkingowych, których jest niewiele, a pojazdów przybywa. Ksiądz Henryk 
Krzyżewski ogłosił w kościele, że wyraża zgodę na to, żeby teren przyległy do 
kościoła był zagospodarowany na parking dla społeczności lokalnej. Sądzę, 
że jest to bardzo ważna inicjatywa. Bardzo proszę o zainteresowanie, ksiądz 
prawdopodobnie był już i rozpoczął jakieś działania, na jakim etapie jest 
ta sprawa? 

 
BMP/754,755,756/XXXI/16      Gryfino, dnia 24.01.2017 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej: 
Ad. 754 – w sprawie miejsc parkingowych przy kościele informuję, że aktualnie zamierzamy 
sporządzić dokumentację projektową na przedmiotową inwestycję. Po uzyskaniu 
dokumentacji i oszacowaniu kosztów przedsięwzięcia podejmiemy decyzję w tej sprawie.  

Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
755/XXXI/16 – oświetlenie na parkingu przy byłym budynku WKU jest gaszone o godzinie 

6.30, kiedy ludzie idą do pociągu, przechodzą w ciemności, potykają się,  
proszę o to, aby oświetlenie tego miejsca było przedłużone.  

 
BMP/754,755,756/XXXI/16      Gryfino, dnia 24.01.2017 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej: 
Ad. 755, 756 – w sprawie oświetlenia przy ul. 9 Maja informuję, że poprosimy PUK 
o przedłużenie czasu działania lampy. Jednocześnie informujemy, że aktualnie oczekujemy 
na ofertę cenową z ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. dotyczącą wykonania oświetlenia ulic 
9 Maja do zbiegu ulic Kolejowej i 9 Maja do parkingu przy starostwie.  

Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
756/XXXI/16 – proszę o oświetlenie ulicy 9 Maja, od zbiegu ulic Kolejowej i 9 Maja 

do parkingu przy starostwie, jest tam całkowicie ciemno, bardzo proszę 
o stanowisko w tej sprawie. 

 
BMP/754, 756/XXXI/16      Gryfino, dnia 24.01.2017 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej: 
Ad. 755, 756 – w sprawie oświetlenia przy ul. 9 Maja informuję, że poprosimy PUK 
o przedłużenie czasu działania lampy. Jednocześnie informujemy, że aktualnie oczekujemy 
na ofertę cenową z ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. dotyczącą wykonania oświetlenia ulic 
9 Maja do zbiegu ulic Kolejowej i 9 Maja do parkingu przy starostwie.  

Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
Radny Piotr Zwoli ński  
757/XXXI/16 – na ulicy Okrężnej znajdują się metalowe pokrywy studzienek kanalizacji 

sanitarnej, proszę o pilny przegląd stanu technicznego tych pokryw, 



mieszkańcy zgłaszają ich wady w postaci nieszczelności i skuteczności 
zabezpieczenia.  

 
758/XXXI/16 – przy ul. Orzeszkowej na wysokości posesji nr 7 jest brak oświetlenia, 

nie chodzi o przepaloną żarówkę, tylko o notoryczne awarie tego słupa 
oświetleniowego. Proszę o zlecenie przeglądu tej lampy.  

 
 
BMP/758,761,762/XXXI/16      Gryfino, dnia 24.01.2017 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej: 
Ad. 758 – w sprawie awarii słupa oświetleniowego przy ul. Orzeszkowej 7 informuję, 
że sprawa została zgłoszona do ENEA, która wykona niezbędny remont. 

Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
759/XXXI/16 – proszę o ustawienie kilku małych koszy na śmieci wzdłuż ulicy Reymonta.  
 
BMK.0003.1.2017.nsz       Gryfino, dnia 13.01.2017 r. 
Odpowiadając na Pana interpelację dotycząca ustawienia dodatkowych małych koszy na 
śmieci wzdłuż ul. Reymonta w Gryfinie uprzejmie informuje, iż Gmina Gryfino nie ma 
zabezpieczonych odpowiednich środków finansowych na ten cel w budżecie na rok 2017. 
W przypadku pojawienia się możliwości uzyskania dodatkowych środków finansowych 
jeszcze w bieżącym roku, Gmina rozważy posadowienie nowych koszy wzdłuż ul. Reymonta, 
w przeciwnym razie stosowna kwota zostanie ujęta w projekcie budżetu na 218 r. 
         Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
760/XXXI/16 - od wielu lat kością niezgody są dwa słupki usytuowane przy garażach przy 

ul. Iwaszkiewicza w pobliżu posesji 16a. Uzyskałem informację, że teren ten 
należy do SM Regalica. Słupki te ewidentnie blokują wjazd i manewry 
samochodowe zarówno służbom PUK jak i większym pojazdom oraz 
zamieszkałym w pobliżu mieszkańcom 4 posesji. Proszę o wypracowanie 
porozumienia pomiędzy gminą Gryfino a SM Regalica, choć z góry wiem, że 
będzie to niemożliwe, stanowisko spółdzielni jest negatywne.  

 
BSM.0003.760.XXXI.2016      Gryfino, dnia 16.01.2017 r. 
W odpowiedzi na interpelację z dnia 22 grudnia 2016 r. dotyczącą usytuowania dwóch 
słupków, uprzejmie informuję, że decyzja o wbetonowaniu ww słupków została podjęta na 
podstawie wniosków skierowanych przez właścicieli garaży do SM Regalica.  
         Burmistrz Miasta i Gminy 
           Mieczysław Sawaryn 
 
761/XXXI/16 –po raz kolejny apeluję o pilne utwardzenie około 105 m ul. Fredry, jest 

to odcinek, który od kilku lat nie był remontowany.  
 
BMP/758, 761, 762/XXXI/16      Gryfino, dnia 24.01.2017 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej: 
Ad. 761 – w sprawie utwardzenia ul. Fredry informuję, że odcinek został wyremontowany 
w grudniu 2016 r. 

Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
762/XXXI/16 – w odpowiedzi na moją interpelację dotyczącą remontu chodników stwierdził 

pan, że remonty będą przeprowadzane sukcesywnie. Prośba mieszkańców 



ul Prusa o doraźne uzupełnienie brakujących płyt chodnikowych, aby w miarę 
możliwości można było bezpiecznie oczekiwać na docelowy remont. 

 
BMP/758, 761, 762/XXXI/16      Gryfino, dnia 24.01.2017 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej: 
Ad. 762 – w sprawie doraźnej naprawy chodników przy ul. Prusa informuję, że po podpisaniu 
umowy z PUK zadanie zostanie uwzględnione i zrealizowane.  

Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
Radna Jolanta Witowska  
763/XXXI/16 – interpeluję w sprawie poprawy bezpieczeństwa na ul. Niepodległości. 

Użytkownicy tej ulicy swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie zdrowia 
a nawet życia. Kierowcy nie przestrzegają obowiązującego nakazu jazdy 
z prędkością do 30 km a piesi wchodzą nagle zza samochodów na jezdnię 
w niedozwolonych miejscach. Proszę o postawienie znaku strefa 
zamieszkania, takie rozwiązanie z pewnością przyczyni się do poprawy 
sytuacji. Piesi są praktycznie przeganiani, prawie że się wjeżdża im na stopy, 
trzeba z tym problemem coś zrobić.  

 
BMP/763, 770/XXXI/16      Gryfino, dnia 24.01.2017 r. 
Interpelację przekazano do Starostwa Powiatowego w Gryfinie. 
 
764/XXXI/16 – dotarły do mnie informacje, że służby burmistrza dokonały pomiaru okien 

w kamienicy na 1 Maja 8. Wnoszę z tego, że podjął pan decyzję o pracach 
remontowych. Kiedy te okna zostaną wymienione? Jakie prace oprócz 
wymiany okien jeszcze zamierza pan przeprowadzić?  

 
BMP/764, 765/XXXI/16      Gryfino, dnia 24.01.2017 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej: 
Ad. 764 – w sprawie budynku komunalnego przy ul. 1 Maja 8 informuję, że ze względu na 
niewłaściwy stan techniczny obiektu wykonaliśmy ekspertyzę techniczną wskazującą zakres 
robót budowlanych niezbędnych do wykonania w celu doprowadzenia budynku do stanu 
zgodnego z przepisami. Zakres robót budowlanych wraz z kosztorysem inwestorskim 
zostanie określony w projekcie wykonawczym, który gmina zleci do wykonania 
z uwzględnieniem wytycznych zawartych w ekspertyzie. 

Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
765/XXXI/16 – sprawa dotyczy poprawy estetyki ściany, na której wyeksponowane są herby 

miast partnerskich, chodzi o kamienicę na ul. Bolesława Chrobrego. Jej widok 
jest obskurny, odpadający tynk, zacieki, nie zdobi tego miejsca, a hasło, które 
tam jest: „Gryfino gotowe na przyszłość” niedobrze koresponduje z widokiem 
tego miejsca. Proszę uwzględnić to zadanie w planach na rok 2017. 

 
BMP/764, 765/XXXI/16      Gryfino, dnia 24.01.2017 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej: 
Ad. 765 – w sprawie estetyki ściany budynku przy ul. Bolesława Chrobrego informuję, 
że w bieżącym roku planujemy ogłosić postępowanie na opracowanie systemu identyfikacji 
wizualnej miasta i gminy Gryfino w zakres której wejdzie opracowanie znaku graficznego 
gminy wraz z elementami systemu informacji wizualnej miasta (tablice z nazwami ulic, 
witacie, oznakowanie kierunkowe, tablice informacyjne itp.) Postępowanie ma na celu 
ujednolicenie ww elementów i stworzenie z nich całości wizualno-użytkowej. Po 
sporządzeniu opracowania przystąpimy do wdrażania zwartych w nim rozwiązań dla odnowy 
planistycznej Gryfina.  



Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
766/XXXI/16 – moje pytanie dotyczy budowy miejsc parkingowych w rejonie ul. 1 Maja. Fakt 

podjęcia prac budowlanych bardzo ucieszył mieszkańców, wiadomo jak 
wielkie problemy mamy w tym obszarze, a w tym rejonie szczególnie z uwagi 
na liczbę mieszkańców. Niestety w miarę postępujących prac, wyłaniającego 
się obrazu, ta radość przygasła i pojawiło się pytanie, dlaczego 
na powierzchni 500 m2 tworzymy tylko 10 miejsc? Dlaczego nie 
wykorzystujemy potencjału tego terenu? Specjaliści z branży twierdzą, 
że mogłoby być ich zdecydowanie więcej. Czy są jakieś przesłanki, które 
zdeterminowały taki, a nie inny projekt? 

 
Radny Rafał Guga  
767/XXXI/16 – wiem, że burmistrz aktywnie zabiegał o remonty ulic także krajowych, zresztą 

w dzisiejszym biuletynie jest to wymieniane jako sukces burmistrza, dlatego 
zwracam się z prośbą o to, żeby burmistrz zwrócił się z interwencją do 
GDDKiA o zmianę oznakowania na jezdni na ulicy B. Chrobrego. W tej chwili 
samochody jadące w stronę Szczecina, chcąc zatankować samochód 
i zjechać na stację paliw, muszą przejechać na podwójnej ciągłej albo 
objechać rondo. W tej chwili niestety ci kierowcy narażają się na mandaty, 
więc dbając o gryfińskich kierowców prosiłbym, aby tą sprawę uregulować.  

 
BMP/767/XXXI/16        Gryfino, dnia 24.01.2017 r. 
Interpelacja przekazana do GDDKiA w Szczecinie. 
 
768/XXXI/16 – na poprzedniej sesji złożyłem interpelację w sprawie parkingu 

na ul. Szczecińskiej przy PUK. Minął miesiąc, czy burmistrz miał okazję 
rozmawiać w tym czasie z władzami przedsiębiorstwa? Czy miał okazję 
nadmienić na ten temat, zapytać czy poruszyć kwestię fatalnego stanu 
parkingu przy PUK? Czy pojawiły się szanse, że parking będzie niedługo 
wyremontowany i przestanie w tym miejscu miasta straszyć?   

 
BMP/768, 769/XXXI/16      Gryfino, dnia 24.01.2017 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej: 
Ad. 768 – w sprawie miejsc parkingowych na ul. Szczecińskiej przy PUK informuję, że na 
wskazany placu zostanie wymieniona nawierzchnia w bieżącym roku. 
         Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
769/XXXI/16 – na poprzedniej sesji złożyłem interpelację w sprawie krytycznej sytuacji 

komunikacyjnej na drodze wewnętrznej na osiedlu przy ul. Flisaczej. 
Po rozmowach z często interweniującymi tam funkcjonariuszami straży 
miejskiej okazało się, że są pomysły w gminie na to, żeby ten problem 
zminimalizować, jego się nie da rozwiązać radykalnie ale chociaż troszeczkę 
zmniejszyć to, co się w tej chwili tam dzieje. Chodzi o chociażby postawienie 
tam znaku zezwalającego na pakowanie na kompletnie prawie nieużywanym 
chodniku w godzinach popołudniowych czy wieczornych. Po ostatniej sesji nie 
otrzymałem odpowiedzi, nie ma też reakcji, bo powiem szczerze, 
że od odpowiedzi wolałbym, żeby tam się pojawił jakiś znak. Prosiłbym, żeby 
tam szybko rozwiązać problem, ponieważ tam naprawdę sytuacja jest trudna.  

 
BMP/768, 769/XXXI/16      Gryfino, dnia 24.01.2017 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej: 



Ad. 769 – w sprawie możliwości parkowania na chodniku w drodze wewnętrznej ul. Flisacza 
informuję, że w strefie zamieszkania są uregulowane przepisami kwestie parkowania aut. 
Jednocześnie informujemy, iż nie jest wskazane parkowanie samochodów na chodnikach, 
gdyż może to doprowadzić do zniszczenia nawierzchni nie przewidzianej do takich obciążeń. 

Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
  
770/XXXI/16 – panie burmistrzu, ostatnio dał się pan poznać jako człowiek mający bardzo 

dobre kontakty z powiatem, szczególnie w temacie drogownictwa. Dlatego 
chciałbym to wykorzystać i proszę o interwencję w sprawie uszkodzonych 
studzienek na ul. Długiej i potężnej dziury na ul. Szkolnej w Żabnicy. Jest 
to droga powiatowa, która prowadzi do szkoły podstawowej w Żabnicy, 
tamtędy są dowożone nasze dzieci, organem prowadzącym jest gmina. 
Proszę o szybkie załatwienie tej sprawy, o porozumienie się ze starostwem.   

 
BMP/763, 770/XXXI/16      Gryfino, dnia 24.01.2017 r. 
Interpelację przekazano do Starostwa Powiatowego w Gryfinie. 
 
771/XXXI/16 – w Żabnicy na ul. Polnej ostatnio przeprowadzono doraźną naprawę zasypując 

dziury na tej ulicy, efekt jest widoczny, niestety zrobiono tylko około 80% 
drogi, został fragment, dosyć spory, przy wlocie na ul. Zielną, prosiłbym 
o szybkie dokończenie tego remontu.  

 
772/XXXI/16 – reforma edukacji stała się faktem, jest wprowadzana bardzo szybko, 

nie chciałbym używać słów, że chaotycznie, natomiast bardzo szybko, także 
dla samorządów, między innymi dlatego budżet nie jest w stanie uwzględnić 
tej reformy, ale decyzje już zapadły, bo chyba nikt nie ma wątpliwości, 
że zostanie ta ustawa podpisana. Chciałbym się dowiedzieć, jakie podjęto 
kroki w ostatnim czasie mające wprowadzić tą reformę na terenie gminy 
Gryfino czy załagodzić jej skutki, bo zmiana będzie dosyć znacząca.  

 
BWS.RE.0003.1.2017                  Gryfino, dnia 17.01.2017 r. 
Odpowiadając na Pana interpelację uprzejmie informuję, że opracowano kilka koncepcji 
zmiany od roku szkolnego 2017/2018 obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez 
Gminę Gryfino oraz podjęto rozmowy z przedstawicielami Starosty Gryfińskiego o dalszym 
prowadzeniu przez Gminę Gryfino I Liceum Ogólnokształcącego w Gryfinie.  
Zgodnie z art. 210 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę 
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) rada gminy w terminie do dnia 31 marca 2017 r. 
podejmuje uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół i gimnazjów do nowego ustroju 
szkolnego. Projekt przedmiotowej uchwały będzie przedłożony Radzie Miejskiej w Gryfinie 
po uzyskaniu opinii kuratora oświaty i związków zawodowych. 
         Z up. Burmistrza 
        Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński   
 
Radny Leszek Jaremczuk  
773/XXXI/16 – interpeluję w sprawie przeglądu świetlic wiejskich w gminie Gryfino, dotyczy 

on szczególnie ogrzewania i oszczędności w okresie zimowym w dni, kiedy 
świetlice są nieczynne, przeważnie w soboty i w niedziele.     

 
GDK/D/02/2017       Gryfino, dnia 17.01.2017 r. 
W odpowiedzi na Pańską interpelację informuję, że rokrocznie staramy się zmniejszyć koszty 
związane z ogrzewaniem administrowanych przez naszą placówkę świetlic wiejskich. 
Świetlice podczas tzw. dni wolnych (sobota, niedziela) nie zawsze są zamknięte, część 
z nich prowadzi swoją działalność. Często pomieszczenia wynajmowane są osobom 
prywatnym lub przeprowadzają w nich spotkania działające tam lokalne stowarzyszenia. 



W przypadku maksymalnego zmniejszenia ogrzewania w świetlicach, w dni wolne, będzie 
problem z dogrzaniem ich na początku nowego tygodnia. Ponadto pojawi się wilgoć 
i zagrzybienie. Będzie prowadziło to do powolnej degradacji budynków.  
W świetlicach najczęściej przebywają dzieci, a w dwóch z nich pracują przedszkola. Nie 
możemy więc zmniejszyć ogrzewania maksymalnie, bo nie jest to korzystne dla zdrowia 
uczestników zajęć. Przy zmniejszeniu ogrzewania przed wolnymi dniami, pobór mocy 
na ponowne dogrzanie pomieszczeń były wręcz podwójny.  
Informuję, że jako administrator obiektów, zobowiązujemy się do monitorowania kosztów 
związanych z ogrzewaniem świetlic wiejskich, z których 10 ogrzewanych jest przy pomocy 
energii elektrycznej, 4 opalane węglem, 1 na olej oraz 1 przy pomocy drewna kominkowego.  
         Z-ca Dyrektora GDK 
              Monika Drabik 
 
Radny Janusz Skrzypi ński  
774/XXXI/16 – interpeluję w sprawie uporządkowania działki gminnej między Komendą 

Powiatową Policji a budynkiem Spółdzielni Mieszkaniowej Taras Północ. 
 
BWG.0003/1/17       Gryfino, dnia 16.01.2017 r. 
Odpowiadając na interpelację informuję, ze w związku z problematycznym ukształtowaniem 
działki nr 163/10 położonej w obrębie ewidencyjnym 5 m. Gryfino, jej uporządkowanie 
wymaga specjalistycznego sprzętu. W związku z powyższym zlecono PUK Sp. z o.o. 
w Gryfinie dokonanie analizy i wyszacowanie usługi celem wykonania niezbędnych prac 
z chwilą poprawy warunków atmosferycznych.  
         Z up. Burmistrza 
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
BMK.0003.2.2017.WM       Gryfino, dnia 17.01.2017 r. 
W odpowiedzi na Pana interpelację dotyczącą skarpy przy ul. Łokietka i rosnących tam 
drzew, informuję, że wskazane drzewa rosnące na skarpie zostały przewidziane do 
przeprowadzenia cięć pielęgnacyjnych mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa jak 
i estetyki wskazanego terenu. Ze względu na duży zakres prac przewidzianych 
do wykonania na gruntach publicznych należących do Gminy Gryfino przewidzianych na rok 
2017, Gmina Gryfino dokona wszelkich starań by oczyścić skarpę z odrostów drzew jak 
i usunąć suche i obłamane gałęzie drzew, niemniej jest to uzależnione od posiadanych 
środków budżetowych. Z uwagi na duży zakres prac przewidzianych do wykonania 
w bieżącym roku, w pierwszej kolejności zostaną wykonane prace związane z usuwaniem 
i podcinaniem drzew i krzewów stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa (suchych, 
obłamanych). Dodatkowo informuję, iż wskazany termin jest przeznaczony do koszenia traw 
w stałym harmonogramie prac, które będzie zlecała Gmina firmie specjalistycznej zajmującej 
się pielęgnacją zieleni niskiej i wysokiej na terenie miasta i gminy Gryfino.  
          Z up. Burmistrza  
         Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
        
775/XXXI/16 – interpeluję w sprawie dokonania cięć sanitarnych na skarpie przy ul. Łokietka, 

oddajemy za parę dni nowy żłobek, proszę, żeby poprawić estetykę, ale też 
żeby drzewa, które tam rosną nie stwarzały zagrożenia, 

 
776/XXXI/16 – interpeluję w sprawie oznakowania i wytyczenia ciągu pieszego w nowo 

wybudowanej ulicy Policyjnej, proszę o umieszczenie tabliczki z nazwą ulicy, 
bo mieszkańcy wiedzą, gdzie to jest, ale osoby spoza Gryfina mogą mieć 
problem. 

   Do interpelacji dołączona jest dokumentacja fotograficzna.  
 
BMP/776/XXXI/16       Gryfino, dnia 24.01.2017 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionej na sesji Rady Miejskiej: 



Ad. 776 – w sprawie oznakowania i wytyczenia ciągu pieszego na ul. Policyjnej wyjaśniam, 
że w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ul. Policyjna ujawniona jest jako 
ciąg pieszo-jezdny. Stosownie do tych zapisów sporządzona została dokumentacja 
projektowa. Co do oznakowania ulicy informuję, iż w bieżącym roku planujemy ogłosić 
postępowanie na opracowanie systemu identyfikacji wizualnej Miasta i Gminy Gryfino 
w zakres której wejdzie opracowanie znaku graficznego gminy wraz z elementami systemu 
informacji wizualnej miasta (tablice z nazwami ulic, witacie, oznakowanie kierunkowe, tablice 
informacyjne itp.). Postępowanie ma na celu ujednolicenie ww elementów i stworzenie z nich 
całości wizualno-użytkowej. Po sporządzeniu opracowania przystąpimy do wdrażania 
zawartych w nim rozwiązań dla odnowy planistycznej Gryfina.  
           Z up. Burmistrza 
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
Radny Zdzisław Kmieciak  
777/XXXI/16 – zgłaszałem interpelację w sprawie uzupełnienia punktów świetlnych na ulicy 

Topolowej w Czepinie. Dzisiaj dostałem odpowiedź, że „postaramy się 
uzupełnić brakujące lampy”. Czy mógłbym dostać bardziej precyzyjną 
odpowiedź, kiedy to nastąpi? 

 
BMP/777/XXXI/16       Gryfino, dnia 24.01.2017 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionej na sesji Rady Miejskiej: 
Ad. 777 – w sprawie uzupełnienia punktów oświetleniowych na ul. Topolowej w Czepinie 
informuję, że wskazanie dokładnego terminu ewentualnej realizacji zadania nie jest aktualnie 
możliwe. Priorytetem sa bowiem zadania planowane, na które posiadamy dokumentację 
projektową. Po ich wykonaniu ponownie przeanalizujemy budżet i postaramy się wykonać 
inwestycję stosownie do zgłaszanych potrzeb. 

Z up. Burmistrza 
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
      
778/XXXI/16 – mieszkańcy ul. Polnej w Żabnicy zgłaszali mi problem katastrofalnej 

nawierzchni tej ulicy, została ona wykonana, jak radny Guga wspomniał. 
Otrzymałem informację z wydziału inwestycji,, że z powodu braku materiałów 
ulica zostanie wykonana po nowym roku. Chyba ta informacja radnemu 
Gudze wystarczy.  

 
Przewodnicz ąca Elżbieta Kasprzyk  
779/XXXI/16 – zwrócili się do mnie mieszkańcy miejscowości Steklno, proszą o dokonanie 

przeglądu tej miejscowości i zamontowanie brakujących punktów świetlnych.  
 
BMP/779/XXXI/16       Gryfino, dnia 24.01.2017 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionej na sesji Rady Miejskiej: 
Ad. – 779 – w sprawie oświetlenia w m. Steklno informuję, że w najbliższym czasie i po 
zrealizowaniu bieżących zadań dotyczących budowy oświetlenia dokonamy przeglądu 
oświetlenia w Steklnie pod kątem ewentualnego montażu dodatkowych punktów 
oświetleniowych.  

Z up. Burmistrza 
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
Radny Piotr Zwoli ński  
780/XXXI/16 – moja interpelacja bezpośrednio związana jest z utrzymaniem porządku 

w miejscach publicznych, apeluję do burmistrza o wzmożone kontrole straży 
miejskiej i zdecydowanie zwiększone nakładanie grzywien w drodze 
mandatów karnych. 

 
 



BSM.0003.780.XXXI.2016                  Gryfino, dnia 16.01.2017r. 
W odpowiedzi na interpelację z dnia 22 grudnia 2016 r. uprzejmie informuję, że Straż 
Miejska w związku z utrzymaniem porządku w miejscach publicznych podjęła 779 interwencji 
w 2015 r., a 1129 interwencji w 2016 r. 
Jednocześnie informuje, że funkcjonariusze Straży Miejskiej na bieżąco monitorują miejsca 
zagrożone i miejsca zgłaszane przez mieszkańców.  
        Burmistrz Miasta i Gminy 
           Mieczysław Sawaryn 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
         
 


