
Interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na XXV sesji Rady Miejskiej w Gryfinie 
w dniu 13 września 2012 r. 

 
Radny Tomasz Namieciński 
467/XXVI/12 – na placu zabaw w Gardnie przy ul. Niepodległości koło boiska sportowego 

w piaskownicy brakuje piasku. Proszę o uzupełnienie piasku. 
 
BWS.0003.20.2012       Gryfino, dnia 10.10.2012 
W odpowiedzi na zgłoszoną interpelację informuję, że od zarządcy placu zabaw (OSiR w 
Gryfinie) otrzymałem informację o nawiezieniu piasku do piaskownicy oraz, że piach ten jest 
systematycznie wybierany. 
W związku z powyższym kolejne uzupełnienie nastąpi wiosną przyszłego roku zgodnie z 
harmonogramem przeglądów i konserwacji obiektów sportowo-rekreacyjnych. 
            Burmistrz Miasta i Gminy 
          Henryk Piłat 
 
468/XXV/12 – proszę o umieszczenie regulaminu placu zabaw na nowych placach zabaw 

w Gardnie. 
 
BWS.0003.20.2012                   Gryfino, dnia 02.10.2012 
W odpowiedzi na zgłoszoną interpelację informuję, że regulaminy zostały zamontowane na 
dwóch nowopowstałych placach w miejscowości Gardno. 
        Burmistrz Miasta i Gminy 
          Henryk Piłat 
 
469/XXV/12 – proszę o odwodnienie placu zabaw położonego przy boisku, żeby nie stała 

tam woda. Składałem interpelację w tej sprawie, otrzymałem odpowiedź, że 
zostanie to zrobione, jednak do chwili obecnej nic w tej sprawie się nie 
dzieje. 

 
Radny Jarosław Kardasz 
470/XXV/12 – przypominam o sprawie przeniesienia pomnika - armatki w Chlebowie, który 

stoi na terenie prywatnym, mieszkańcy zadeklarowali pomoc i proszą 
o rozwiązanie tego problemu.  

 
BMP/ 470, 471,472/XXV/12                 Gryfino, dnia 10.10.2012 r. 
W odpowiedzi na interpelacje wniesione na Sesji Rady Miejskiej wyjaśniam, co następuje: 

Ad. 470 – sprawa relokacji pomnika – armatki w Chlebowie wymaga opracowania 
projektu zagospodarowania terenu sporządzonego przez osobę posiadającą stosowne 
uprawnienia projektowe architektoniczne. Uzyskaliśmy zgodę właściciela terenu na relokację 
przedmiotowego pomnika i zamierzamy w najbliższym czasie zlecić opracowanie projektu. 
        Burmistrz Miasta i Gminy 
          Henryk Piłat 
 
471/XXV/12 – proszę o naprawę podjazdu do świetlicy wiejskiej w Starych Brynkach. Jest on 

tak wypiętrzony, że samochody nie mogą podjechać. Kierowcy parkują na 
trawie, która ulega niszczeniu i jest to dla nas duży problem. 

 
BMP/ 470, 471,472/XXV/12                 Gryfino, dnia 10.10.2012 r. 

Ad. 471 – odnośnie podjazdu na teren świetlicy, informuję że w najbliższym czasie 
dokonamy przeglądu i wówczas podejmiemy stosowne działania, 
                   Burmistrz Miasta i Gminy 
          Henryk Piłat 
 
 



472/XXV/12 -  w marcu w świetlicy w Starych Brynkach spaliła się instalacja elektryczna i od 
tego dnia nie został naprawiony monitoring. Było to niejednokrotnie 
zgłaszane. Monitoring jest dla nas bardzo ważny, bo po jego zainstalowaniu 
nie zdarza się już dewastacja świetlicy. Proszę o podjęcie działań w tej 
sprawie. 

 
BMP/ 470, 471,472/XXV/12                 Gryfino, dnia 10.10.2012 r. 

Ad 472 – sprawa uszkodzenia monitoringu niestety nie jest nam znana, jednakże 
pragnę poinformować, że dokonamy wspólnie z Panem przeglądu instalacji i wówczas 
będziemy mogli podjąć działania w kierunku naprawy. 
               Burmistrz Miasta i Gminy 
               Henryk Piłat 
 
473/XXV/12 – wiem, że droga Chlebowo-Daleszewo jest drogą powiatową, ale prosimy o 

pomoc, bo te „mijanki” nie zdadzą egzaminu, w związku z tym, że bardzo 
wzrosło natężenie ruchu, bo między Chlebowem a Starymi Brynkami został 
otwarty Mc Donald`s i KFC. Ta droga staje się coraz bardziej niebezpieczna, 
pobocza, które są naprawione prowizorycznie, są totalnym bublem.  

 
BMP/473/XXV/12       Gryfino, dnia 10.10.2012 r. 
Interpelację przesłano do Starostwa Powiatowego w Gryfinie. 
               Burmistrz Miasta i Gminy 
               Henryk Piłat 
 
474/XXV/12 – poruszaliśmy już problem cen biletów PKS ze Starych Brynek w stronę 

Szczecina i Gryfina. Burmistrz obiecał zająć się tą sprawą, prosimy 
o wyjaśnienie, dlaczego bilety są dwukrotnie, a nawet trzykrotnie droższe 
niż bilety w autobusach linii nr 1. Mieszkańcy są zmuszeni chodzić pieszo, a 
autobus jedzie pusty. PKS go zlikwiduje, bo ludzi nie stać na trzykrotnie 
wyższe stawki.   

 
BMK.0003.12.2012.MT      Gryfino, dnia 10.10.2012 r. 
Nawiązując do złożonej interpelacji w sprawie różnicy cen biletów w komunikacji 
autobusowej realizowanej ze Starych Brynek w kierunku Gryfina i Szczecina w stosunku do 
cen biletów na trasie linii nr 1 informuję, że różnica ta wynika z odmiennej specyfiki 
komunikacji na terenach wiejskich i na linii Dolna Odra – Szczecin. Obsługiwany przez PKS 
Sp. z o.o. w ramach linii nr 1 potok podróżnych o znacznie większym natężeniu niż w 
przypadku linii wiejskich, pozwala przewoźnikowi na zbilansowanie kosztów funkcjonowania 
linii nr 1przychodami ze sprzedaży biletów o cenach ustalonych na niższym poziomie, niż w 
przypadku linii wiejskich. Przy jednakowej jednostkowej stawce wynagrodzenia za 
świadczenie usług przewozowych, w oparciu o którą Gmina Gryfina reguluje zobowiązania 
wobec Przedsiębiorstwa, zdecydowanie mniejsza liczba podróżnych korzystających z 
komunikacji autobusowej na terenach wiejskich wymusza ustalenie przez przewoźnika cen 
biletów na odpowiednio wyższym poziomie, by przychody osiągnięte z ich sprzedaży mogły 
pokryć koszty ponoszone w związku z realizacją kursów wiejskich.  
         Z up. Burmistrza   

      Z-ca Burmistrza Maciej Szbałkin 
           
Radny Zenon Trzepacz 
475/XXV/12 – PUK wywozi tylko te śmieci, które są w pojemnikach do segregacji odpadów. 

Nie ma miejscowości, nie ma miejsca, gdzie po zabraniu tych śmieci, 
pozostaje część worków, trochę większych gabarytowo przedmiotów i PUK 
nie zabiera ich, bo nikt mu za to nie płaci. Proszę, aby uporządkować ten 
problem, bo lepiej, gdy ludzie stawiają śmieci obok kontenera do segregacji, 
niż mają wyrzucić te śmieci do lasu czy w inne miejsce.  



BMK.0003.14.2012.LR                Gryfino, dnia 10.10.2012 r.  
Odpowiadając na Pana interpelację nr 475/XXV/12 informuję, iż w bieżącym roku 
kalendarzowym odpady gromadzone przy pojemnikach do zbiórki selektywnej są na zlecenie 
Gminy doraźnie zabierane przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie. 
Nie jest możliwe, aby podczas opróżniania pojemników z odpadów selektywnie zebranych, 
zabierano do tego samego pojazdu odpady gabarytowe, składowane nagminnie przez 
mieszkańców przy pojemnikach. Mija się to z celem segregacji odpadów. Pracownicy Spółki 
muszą przyjechać jeszcze raz innym pojazdem i zabrać pozostałe odpady. 

Nadmieniam, iż Gmina nie ujęła tego rodzaju zadań w umowie na oczyszczanie 
terenów gminnych, dlatego też jest to duże obciążenie finansowe ze względu na rozmiar 
takich praktyk, coraz częściej spotykanych u mieszkańców naszej Gminy. Są to oczywiście 
działania niezgodne z prawem. Traktuje się je jako tworzenie dzikich wysypisk. Grozi za to 
nałożenie przez Straż Miejską mandatu w odpowiedniej wysokości.  

Powyższe działania mieszkańców wynikają być może z nieświadomości takiego stanu 
rzeczy, dlatego też Gmina skontaktowała się z redakcją lokalnej gazety aby opublikować 
informację na temat segregacji odpadów, a zwłaszcza o tym co należy wrzucać do tych  
pojemników, a co nie.  
        Z up. Burmistrza  
       Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin 
 
476/XXV/12 – zwrócił się do mnie kierownik obwodu drogowego drogi krajowej nr 31 

z prośbą o pomoc, aby Straż Miejska i mieszkańcy dbający o prządek 
zwrócili uwagę, że na ulicy Łużyckiej – to jest bardzo częsta praktyka – 
mieszkańcy wystawiają worki na psie drogowym. Straż Miejska ściga 
GDDKiA i oni z konieczności wywożą te odpady. Jeśli ktoś robi sobie 
porządek na podwórku, to niech za ten porządek zapłaci. Proszę, żeby 
Straż Miejska zwróciła uwagę na ten problem.  

 
BSM..0003.476.XXV.2012      Gryfino, dnia 10.10.2012 r. 
W odpowiedzi na interpelację informuję, że Straż Miejska zwraca uwagę na czystość przy ul. 
Łużyckiej nie tylko Zarządowi Dróg, ale również właścicielom posesji.  
W związku z tym, że trawnik i chodnik przylegają do prywatnych posesji, mieszkańcy sami 
koszą, sprzątają zarówno liście jak i gałęzie, a zebrane odpady składają w pasie drogowym 
ul. Łużyckiej. Zgodnie z art. 5 pkt 4 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach – obowiązki utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych 
należą do zarządu drogi. Do obowiązków zarządu drogi należy także: pozbycie się błota, 
śniegu i lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli 
nieruchomości przyległych do drogi publicznej.        
          Burmistrz Miasta i Gminy 
          Henryk Piłat 
 
477/XXV/12 – moja interpelacja jest właściwie wnioskiem do budżetu o utworzenie funduszu 

pożyczkowego dla stowarzyszeń. Na terenie naszej gminy jest kilka 
stowarzyszeń, które aktywnie działają, zabiegają o środki i mają problem 
z zabezpieczeniem środków własnych, bo działamy na takiej zasadzie, że 
najpierw musimy zapłacić, potem otrzymujemy zwrot. Chcielibyśmy mieć 
możliwość pomocy, później, po rozliczeniu tego zadania, oczywiście te 
pieniądze zwrócimy do budżetu gminy. Nie wiem, czy byłby to fundusz 
pożyczkowy, czy fundusz wkładów własnych. Proszę, aby w budżecie na 
przyszły rok taka pozycja się znalazła.  

 
BWS.0003.21.2012       Gryfino, dnia 10.10.2012 r. 
W odpowiedzi na zgłoszoną interpelację dotyczącą utworzenia funduszu pożyczkowego dla 
stowarzyszeń uważam, że zgłoszona inicjatywa jest interesująca i mogłaby być dużą szansą 
dla lokalnych organizacji pozarządowych.  



Jednakże utworzenie takiego funduszu wymaga opracowania odpowiednich procedur 
regulujących tryb ubiegania się o środki, przyznawania ich i rozliczania. Nadmieniam, że 
zasadnym byłoby również przeprowadzenie konsultacji społecznych z organizacjami 
pozarządowymi w tym zakresie. Dopiero po zakończeniu powyższych czynności istniałaby 
możliwość ewentualnego zabezpieczenia odpowiednich środków w budżecie.  
            Burmistrz Miasta i Gminy 
          Henryk Piłat 
 
478/XXV/12 – interpelowałem w sprawie ogrodzenia boiska Odrzanki w Daleszewie, ostatnio 

pojawiły się tam dziki. Majątek, o który dbamy jest dewastowany przez 
zwierzęta. Proszę o pomoc w tej sprawie. Próbowałem dowiedzieć się, na 
jakim etapie są prace zmierzające do ogrodzenia boiska, otrzymałem 
odpowiedź, że dokonana zostanie wycena i będziemy szukać środków. 
Środki są. Swego czasu Rada przegłosowała na wniosek radnego 
Nikitińskiego przeznaczenie 200.000 zł dla stowarzyszeń sportowych. Dla 
nas, dla naszego środowiska jest to sprawa priorytetowa.  

 
479/XXV/12 – odnosząc się do sprawozdania z prac Burmistrza, z ubolewaniem stwierdzam, 

że w informacji o zaproszeniach Burmistrza nie ma informacji o tym, że 
Burmistrz  otrzymał zaproszenie również na „Rzut sztachetą”. Nikt nas nie 
odwiedził na tej imprezie z urzędników urzędu, mieszkańcy byli z tego 
powodu bardzo niezadowoleni, bo uważali, że nie zasłużyli sobie na to, żeby 
ich w ten sposób potraktować.  

 
Radny Jerzy Piasecki 
480/XXV/12 – na ulicy Fabrycznej nr 4 i 6 zalegają śmieci przy pojemnikach na odpady. Było 

to co prawda sprzątane przez PUK, ale proszę o sprawdzenie, czy 
pojemników nie jest za mało w stosunku do mieszkańców, albo czy 
mieszkańcy w nieodpowiedni sposób nie pozbywają się odpadów.  

 
L.dz./ZUK/6286/2012       Gryfino, dnia 9.10.2012 r. 
PUK Sp. z o.o. informuje, że usługa wywozu odpadów z posesji przy ul Fabrycznej 4 i 6  jest 
realizowana z trzech pojemników o pojemności 1100 l (1,1m3) z częstotliwością co dwa 
tygodnie, zgodnie z zawartą umową na odbiór odpadów komunalnych. Ilość i pojemność 
pojemników oraz częstotliwość ich opróżniania określa zarządca posesji. W przypadku 
przepełnienia pojemników usługa jest realizowana na podstawie dodatkowego zgłoszenia 
zleceniodawcy. 
         PUK Sp. z o.o. 
        Prezes Zarządu Rafał Mucha    
 
481/XXV/12 – na ul. Jana Pawła II brak jest barierki ochronnej oddzielającej chodnik od 

skarpy przy posesji nr 23. Taka barierka jest przy posesji nr 25 i 27. 
Jednocześnie brak jest schodków, łączących posesję z ulicą. Dom ten 
został zbudowany w latach 80 i to budowniczowie drogi powinni dostosować 
się do istniejących posesji, a nie mieszkańcy do drogi. 

 
BMP/ 481/XXV/12                  Gryfino, dnia 10.10.2012 r. 
W odpowiedzi na interpelację wniesioną na Sesji Rady Miejskiej w sprawie wykonania 
barierki ochronnej przy posesji nr 23 przy ul. Jana Pawła II wyjaśniam, co następuje. Barierki 
przy posesjach 25 i 27 zostały wykonane, gdyż z uwagi na istniejące zagospodarowanie 
terenu (m.in. ogrodzenie) koniecznym było wykonanie przy granicy działek: drogowej i tych 
nieruchomości zabezpieczenia pasa chodnika poprzez wykonanie ściany oporowej wraz z 
barierką ochronną (z uwagi na niebezpieczny uskok). Natomiast na styku pasa drogowego 
ul. Jana Pawła II z posesją nr 23 wyprofilowano skarpę (w oparciu o zgodę właścicieli tej 



nieruchomości), a powstała w ten sposób skarpa nie wymuszała zastosowania jakichkolwiek 
urządzeń zabezpieczających.  

Odnosząc się do kwestii budowy schodów łączących posesję nr 23 z ulicą Jana 
Pawła II, informuję, że projekt budowlany w branży drogowej dla pasa drogowego ul. Jana 
Pawła II nie przewidywał budowy przedmiotowych schodów, lecz uformowanie skarpy we 
wskazanym miejscu. Nadmieniam, że na etapie projektowania, projektant występował 
pisemnie do wszystkich właścicieli działek przyległych o uzgodnienie rozwiązań zjazdów, 
dojść, skarp, lokalizacji przyłączy itp. również takie uzyskano takie uzgodnienie z 
właścicielem posesji nr 23, który zaakceptował rozwiązanie wykonane obecnie. Dodatkowo 
informuję, że przedmiotowy budynek mieszkalny zgodnie z opracowanym projektem i 
planem miejscowym ma zagwarantowana obsługę komunikacyjną z drogi prostopadłej do ul. 
Jana Pawła II. Jednocześnie informujemy, że budowa schodów wymaga opracowania 
projektu budowlanego i uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. 

Reasumując, informuję że projektant jak i Gmina Gryfino w trakcie realizacji 
przedmiotowej inwestycji uwzględniali, w miarę możliwości technicznych, posadowienia 
wszystkich istniejących budynków mieszkalnych z lat wcześniejszych m.in. 80, celem 
usprawnienia warunków poszczególnych mieszkańców.   
                       Burmistrz Miasta i Gminy 
            Henryk Piłat 
         
Radna Jolanta Witowska 
482/XXV/12 – w górnej części parku, na alejce wzdłuż torów kolejowych brakuje oświetlenia. 

Nie wiem, czy to problem chwilowy czy jakaś dłuższa usterka. Proszę 
o interwencję. 

 
BMP/ 482/XXV/12                  Gryfino, dnia 10.10.2012 r. 
W odpowiedzi na interpelację wniesioną na Sesji Rady Miejskiej w sprawie niedziałającego 
oświetlenia w Parku Miejskim w Gryfinie na alejce wzdłuż torów kolejowych informuję, że 
zgłosimy awarię do ENEOS Sp. z o.o. ze Szczecina celem niezwłocznie przystąpimy do 
usunięcia awarii. Jednocześnie informuję, że w przypadku zauważenia podobnych sytuacji w 
przyszłości, prosiłbym aby zgłaszać do tut. Urzędu pok. 11. 
           Burmistrz Miasta i Gminy 
            Henryk Piłat 
 
483/XXV/12 – odpady, o których mówił radny Trzepacz, zalegają nie tylko na ulicy Łużyckiej, 

ale w wielu różnych miejscach naszego miasta, choćby na ulicy Kościelnej 
czy ul. Kościuszki. Proszę o rozwiązanie tego problemu. 

 
BSM.0003.483.XXV.2012      Gryfino, dnia 10.10.2012 r. 
W odpowiedzi na interpelację informuję, że zalegające worki były złożone przez młodzież 
szkolną w związku z ogólnopolską akcją „Sprzątanie Świata 2012”. PUK na bieżąco zbierało 
worki ale dopiero po zgłoszeniu przez szkołę do UMiG w Gryfinie, gdzie zostały składowane.  
          Burmistrz Miasta i Gminy 
            Henryk Piłat 
 
484/XXV/12 – Stowarzyszenie osób poszkodowanych przez Trzecią Rzeszę obecnie ma 

siedzibę przy ulicy 1 Maja 10. Członkowie stowarzyszenia pytają się jakie są 
plany co do zmiany ich siedziby? Czy gmina przygotowuje jakiś plan wobec 
tych stowarzyszeń, których nie będzie stać na to, by poradzić sobie z nową 
sytuacją? Stowarzyszenie zrzesza około 120 członków, składka 
członkowska wynosi 20 zł rocznie. Czy w przypadku zmiany warunków 
najmu Stowarzyszenie mogłoby funkcjonować na zasadach obecnie 
obowiązujących?  

 
 



BWG.0003.12.2012.TD      Gryfino, dnia 17.10.2012 r. 
Odpowiadając na ww. interpelację informuję, że do czasu zabezpieczenia wśród 
nieruchomości komunalnych  pomieszczeń niezbędnych dla funkcjonowania  stowarzyszeń              
i organizacji pozarządowych, aktualnie  przebywających w budynku przy ul. 1 Maja 10             
w Gryfinie,  mogą one  prowadzić działalność w dotychczasowych lokalach.  
           Burmistrz Miasta i Gminy 
            Henryk Piłat 
 
Radna Elżbieta Kasprzyk 
485/XXV/12 – moja interpelacja dotyczy funduszu sołeckiego. Mieszkańcy sołectwa Krajnik 

we wrześniu 2010 r. zgłosili wniosek o wykonaniu przyłącza elektrycznego 
na placu gminnym, na którym mieści się plac zabaw i odbywają się wszelkie 
imprezy integracyjne. Burmistrz ma obowiązek wykonania zadań 
wynikających z funduszu sołeckiego w ciągu roku i powinien wykonać to 
przyłącze w roku 2011. Sołtys nie może otrzymać informacji, kiedy to 
przyłącze zostanie wykonane. Nie można w ten sposób traktować 
mieszkańców. Sprawa w dalszym ciągu nie jest załatwiona. Proszę 
o przedstawienie szczegółowej informacji z podaniem dat i wskazaniem 
czynności, jakie były wykonywane przez Burmistrza, aby to przyłącze 
w Krajniku zostało wykonane. 

 
BMP/ 485, 486/XXV/12                 Gryfino, dnia 10.10.2012 r. 
W odpowiedzi na interpelacje wniesione na Sesji Rady Miejskiej wyjaśniam, co następuje: 

Ad. 485 – w sprawie wykonania przyłącza energetycznego na placu gminnym w 
miejscowości Krajnik uprzejmie informuję, że w roku 2011 zleciliśmy i otrzymaliśmy 
opracowanie wtórnika (mapy do celów projektowych), wypis z rejestru gruntów oraz odpis z 
księgi wieczystej, a następnie wystąpiliśmy z wnioskiem do ENEA Operator Sp. z o.o. o 
warunki przyłączeniowe. Przedmiotowe warunki uzyskaliśmy w lipcu br. uzyskaliśmy warunki 
techniczne przyłączenia do sieci ENEA Operator Sp. z o.o. z Szczecina i podpisaliśmy 
umowę o przyłączenie do sieci. Zgodnie z zapisami przedmiotowej umowy ENEA Operator 
Sp. z o.o. w ciągu 12 miesięcy od podpisania umowy tj. 19.09.2012 r. wykona przyłącze tj. 
zabuduje złącze ZKP i linię kablową wraz z niezbędnymi zmianami w swojej sieci.  
                      Burmistrz Miasta i Gminy 
            Henryk Piłat 
 
486/XXV/12 – na początku roku Rada Miejska podjęła uchwałę zobowiązującą Burmistrza do 

przystąpienia do prac związanych ze zmianą studium. Proszę o pisemną 
informację, na jakim etapie jest realizacja tego zadania, kiedy Burmistrz 
zamierza zaprosić mieszkańców do udziału w tworzonym dokumencie? 

 
BMP/ 485, 486/XXV/12                 Gryfino, dnia 10.10.2012 r. 
W odpowiedzi na interpelacje wniesione na Sesji Rady Miejskiej wyjaśniam, co następuje: 

Ad. 486 – w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino wykonane został 
podkłady mapowe niezbędne do realizacji ww. zmiany studium. W chwili obecnej trwają 
prace związane z ustaleniem zakresu i trybu przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego dla wyłonienia wykonawcy na wykonanie niezbędnych opracowań 
wyjściowych dla potrzeb zmiany studium jak i projektanta dla przeprowadzenia procedury 
zmiany studium.  

Udział mieszkańców w procedurze zmiany studium jest niezmiernie ważnym 
elementem tejże procedury, definiowanym przepisami ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym, i każdorazowo mieszkańcy będą informowani o 
możliwości udziału w procedurze zmiany studium. 
                      Burmistrz Miasta i Gminy 
            Henryk Piłat 



Radna Ewa De La Torre 
487/XXV/12 – zapoznałam się z pismem RIO, w którym potwierdza to, co wszyscy wiemy, że 

zadłużenie gminy do końca czerwca 2012 r. wynosiło 60,8%, ale to było 
jeszcze przed wzięciem dwudziestomilionowego kredytu, na który Burmistrz 
ogłosił przetarg. Jaki jest stan zadłużenie gminy na dzień 31 sierpnia 2012 
r.? Uważam, że monitorowanie zadłużenia gminy powinno być częstsze niż 
raz na kwartał czy raz na półrocze, w przypadku naszej gminy i jej obecnej 
sytuacji finansowej.  

 
488/XXV/12 – co chwilę pojawiają się nowe informacje dotyczące wspólnego z gminą lub 

spoczywającego na gminie zagospodarowania budynku dworca PKP. 
Ostatnio przeczytałam, że 90% budynku ma się znaleźć w administracji 
gminy. Niewątpliwie  w takim obiekcie opłaty z tytułu najmu czy dzierżawy, 
a takie musiałaby ponosić gmina, mogą być znaczne, że nie wspomnę 
o kosztach mediów. Chciałabym wiedzieć, czy rzeczywiście jest tak, że mają 
się tam znaleźć agendy naszej gminy, jeśli tak, to jakie? Czy jest to dobry 
sposób na gospodarowanie mieniem i wykorzystanie środków publicznych, 
bo niewątpliwie podpisanie porozumienia w sprawie wykorzystania tego 
obiektu będzie generowało środki w przyszłych planach budżetowych. Co 
z naszym mieniem, które już mamy, a o które powinniśmy dbać? Proszę 
o pełną informację dla radnych, co dalej z byłym budynkiem WKU, co dalej z 
utrzymaniem wszystkich obiektów w Nowym Czarnowie, przejętych 
nieodpłatnie od Marszałka Województwa? Co dalej z zagospodarowaniem 
wolnych pomieszczeń w byłym hotelu „Pod platanem”? Co dalej z 
pomieszczeniami w CW Laguna, które od lat są w stanie 
niezagospodarowanym? Mamy ci najmniej cztery obiekty, które wymagają 
interwencji, remontu, dozoru i pomysłu, co dalej, a jednocześnie uwaga 
Burmistrza koncentruje się na nowym obiekcie, który trzeba będzie 
utrzymywać. Proszę o obszerną informację na temat wszystkich 
zaniedbanych nieruchomości będących we władaniu gminy, a także na 
temat planów, o których powinniśmy być poinformowani jako radni nie tylko 
dzięki mediom. 

 
BWG.0003.13.2012.TD      Gryfino, dnia 17.10.2012 r. 
Odpowiadając na ww. interpelację informuję,: 
1. nie podjęte zostały ostateczne rozstrzygnięcia co do wykorzystania dla potrzeb 

komunalnych, części budynku dworca PKP w Gryfinie. 
2.  nieruchomość zlokalizowana przy  ulicy 9 Maja 5 w Gryfinie ( po byłym „WKU”) w wyniku 

przetargu w dniu 25 września 2012 r., znalazła nabywcę  za kwotę 606.000,00 zł 
Przeniesienie własności nieruchomości w formie  umowy notarialnej, planowane jest na 
dzień  19 października bieżącego roku. 

3.  zagospodarowanie obiektów w Nowym Czarnowie przedstawia się następująco: 
a/ jeden pawilon przekazany został w użyczenie Powiatowi Gryfińskiemu                        
z przeznaczeniem na  prowadzenie działalności statutowej Domu Pomocy Społecznej  
w Nowym Czarnowie na okres do 31.10.2020 r.  Dodatkowo DPS objął w użyczenie dwa 
garaże murowane. 
b/ jeden pawilon  o pow. 715 m kwadratowych  jest przedmiotem najmu  na cele  
magazynowe do dnia 31.03.2017 r. 
c/ pozostałe 4 pawilony zostały oddane w użyczenie Bankowi Żywności                        
w Szczecinie na okres 13.07.2011 – 13.07.2021 r., celem utworzenia w nich Centrum 
Integracji Społecznej. 
d/ ponadto na terenie nieruchomości zlokalizowanych jest 15  garaży  
murowanych, oraz dwa budynki magazynowe, które są  przedmiotem najmu. 



4. wolne pomieszczenia w byłym hotelu „Pod platanem”, obejmujące dawną restaurację, 
zostały przekazane w użyczenie Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gryfinie, na potrzeby 
utworzenia  Dziennego Domu Pobytu - osób starszych i niepełnosprawnych. 

           Burmistrz Miasta i Gminy 
            Henryk Piłat 
 
Radna Janina Nikitińska 
489/XXV/12 – Burmistrz wspomniał, że budowany jest chodnik przy ul. Pomorskiej, 

faktycznie tak jest, ale przy budynku nr 55 i 56 chodnik jest bardzo 
popękany, a chodnik jest budowany dopiero za tym budynkiem, proszę, 
żeby chodnik wykonano również przez tą posesją, o te kilka metrów 
wcześniej. 

 
BMP/489/XXIII/12       Gryfino, dnia 10.10.2012 r. 
Interpelacje przesłano do GDDKiA. 
 
Radny Krzysztof Hładki 
490/XXV/12 – trzy miesiące temu interpelowałem w sprawie skateparku, ale nie otrzymałem 

odpowiedzi. Proszę o pisemną odpowiedź w sprawie remontu skateparku. 
Dyrektor OSiR wygospodaruje ze swoich środków 50.000 zł. Brakuje 30.000 
zł. mam nadzieję, że uda się wygospodarować tę kwotę z budżetu gminy. 

 
Przewodniczący  Mieczysław Sawaryn   
491/XXV/12 – kilka lat temu Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie wspólnego remontu 

ulicy Mickiewicza w Gryfinie. Czy Burmistrz odstąpił od realizacji 
porozumienia ze Starostwem? Czy złożył wypowiedzenie tamtej umowy?  
Droga od kilku lat nie jest remontowana. 

 
BMP/ 491/XXV/12                  Gryfino, dnia 10.10.2012 r. 
W odpowiedzi na interpelację wniesioną na Sesji Rady Miejskiej w sprawie wykonania 
remontu chodnika w ul. Mickiewicza wyjaśniam, że w pierwszej kolejności będziemy 
realizowali remonty ciągów pieszych przy drogach/ulicach gminnych. Realizacja zadań na 
podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządowymi, nie może być 
traktowana priorytetowo w stosunku do zadań własnych gminy. Z chwilą zaistnienia 
możliwości finansowych pozwalających na realizację ww. zadania, stosowne środki 
finansowe zostaną zabezpieczone w budżecie gminy i możliwe będzie zrealizowanie ww. 
remontu na zasadach określonych w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym.  
           Burmistrz Miasta i Gminy 
            Henryk Piłat  
 
492/XXV/12 – Burmistrz bardzo dobrze oceniał prace pełniącego obowiązki Naczelnika 

Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych. Konkurs wygrał mieszkaniec 
Szczecina. Niewątpliwie zwiększy to zatrudnienie o jedną osobę w Urzędzie. 
Jak w tych trudnych czasach Burmistrz zamierza wprowadzić program 
oszczędności, czy zamierza taki program wdrażać? Skąd takie decyzje jak 
dalsze utrzymywanie ochrony na boisku w Gardnie za klika tysięcy złotych, 
przyjmowanie nowego pracownika w sytuacji, gdy osoba pełniąca funkcję 
Naczelnika i w ocenach nauczycieli i Burmistrza była dobrym pracownikiem?  

 
SEO.0003.4.2012           Gryfino, dnia 10 października 2012 r. 
Odpowiedź na interpelację nr 493/XXV/12. 
 
493/XXV/12 – ostatnio Burmistrz zaskoczył nas informacją, że zaproponował funkcję z-cy 

Burmistrza dyrektorowi szkoły w Żabnicy. Czyli według Burmistrza ten 
sposób zarządzania gryfińską oświatą nie spełnia swoich wymogów> czy 



Burmistrz podejmie decyzję o powołaniu wiceburmistrza ds. oświatowych, 
a jeśli tak, kiedy taka decyzja zostanie podjęta?                                          

 
SEO.0003.4.2012           Gryfino, dnia 10 października 2012 r. 
W odpowiedzi na interpelacje nr 492/XXV/12 i 493/XXV/12 informuję, że zatrudnienie pana 
Janusza Korżaka na stanowisko Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych nie 
zwiększy zatrudnienia w UMiG w Gryfinie. 
Natomiast w kwestii wakatu na stanowisku zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino 
informuję, że nie zamierzam nikogo powołać na to stanowisko. Wspólnie z nowym 
naczelnikiem zamierzam wypracować nowy model zarządzania gryfińską oświatą. 
        Burmistrz Miasta i Gminy  
                Henryk Piłat 
       
Radny Paweł Nikitiński 
494/XXV/12 – czy w sezonie jesienno-zimowym w jakimś stopniu zostaną podjęte prace 

celem usprawnienia ciągów komunikacyjnych na ulicy Fredry, o tyle, że nie 
będą one systematycznie zalewane? Z tego co wiem, pewne prace zostały 
wykonane, wykonano najprawdopodobniej odwodnienie. Czy będą 
wykonane kolejne prace, które uchronią przed zalaniem tego terenu? Na tej 
ulicy nie ma wystarczającego oświetlenia. Na terenie naszego miasta był 
testowany system solarów słonecznych w jednym z miejsc, w okresie 
jesiennym być może on nie będzie się sprawdzał, ale ponieważ jest tam 
możliwość oświetlenia przynajmniej części ciągu komunikacyjnego, 
chciałbym zapytać, czy Burmistrz rozważa wykonanie tych prac przed 
okresem jesiennym? 

 
BMP/ 494/XXV/12                 Gryfino, dnia 10.10.2012 r. 
W odpowiedzi na interpelację wniesioną na Sesji Rady Miejskiej w sprawie poprawy stanu 
przejezdności ul. Fredry w Gryfinie wyjaśniam, że na bieżąc monitorujemy stan dróg/ulic 
gminnych o nawierzchni nieutwardzonej i w przypadku stwierdzenia nieprzejezdności lub 
znacznego pogorszenia warunków jazdy (uniemożliwiających korzystanie z drogi) 
podejmujemy działania w kierunku naprawy. Wielokrotnie naprawiane drogi gruntowe ulegają 
uszkodzeniu poprzez przejazdy pojazdów dostarczających materiały budowlane oraz firmy 
realizujące prace na poszczególnych działkach np. budowa przyłączy. Niestety nie 
przewidujemy montażu tymczasowo opraw solarnych z uwagi na ich znaczny koszt jak 
również zbyt znikomą ilość światła jaką wytwarzają przy niesprzyjających warunkach 
atmosferycznych panujących w naszym regionie. 
               Burmistrz Miasta i Gminy  
                Henryk Piłat 
 
495/XXV/12 – w jaki sposób Burmistrz zamierza do końca roku wykonać uchwałę Rady 

Miejskiej o przyjęciu budżetu gminy na rok 2012 w zakresie dotowania 
stowarzyszeń sportowych? Kiedy uchwała w tym zakresie zostanie 
dokonana? Rozmawialiśmy o tym na komisji, Burmistrz wskazywał pewne 
trudności, z którymi się spotyka, ale uzyskał ode mnie jednocześnie receptę 
na ich rozwiązanie. Kiedy ta kwestia zostanie skutecznie rozwiązana? 

 
Radny Rafał Guga  
496/XXV/12 – mieszkańcy ulic Mazowieckiej, Flisaczej prosili o interwencję przed okresem 

jesiennym, zanim zaczną padać deszcze, żeby te drogi podsypać. 
Samochody i ciężki sprzęt poruszający się po ulicy Opolskiej na pobliską 
budowę spowodował, że droga ta jest w fatalnym stanie, po nadchodzących 
opadach deszczu w ogóle nie będzie można przejść tą drogą. Proszę o 
interwencję. 

 



BMP/ 496, 497/XXV/12              Gryfino, dnia 10.10.2012 r. 
W odpowiedzi na interpelacje wniesione na Sesji Rady Miejskiej wyjaśniam, co następuje: 

Ad. 496 – odnośnie ul. Mazowieckiej pragnę poinformować, że została ona 
utwardzona kruszywem na całym odcinku i przejazd tą drogą nie jest utrudniony, ul. Opolska 
zostanie przed okresem jesiennym naprawiona tak samo jak część ul. Flisaczej w Gryfinie. 
Poczynione zostaną niezbędne działania w celu zapewnienia przejezdności dróg na osiedlu 
Północ stanowiących dojazd do już wybudowanych budynków mieszkalnych w miarę 
posiadanych środków finansowych. Na bieżąco przeprowadzany jest monitoring stanu 
przejezdności dróg i w sytuacji konieczności dokonania poprawy dróg, takie prace są 
zlecane.  
                   Burmistrz Miasta i Gminy  
                Henryk Piłat 
 
497/XXV/12 – dziękuję Burmistrzowi i radnemu Kardaszowi za udział w imprezie 

integracyjnej „Tacy sami”. W trakcie imprezy został nakreślony problem, 
który również Burmistrz zauważył w swoim przemówieniu. Urząd nie jest w 
pełni dostosowany do przebywania w nim osób niepełnosprawnych, nie ma 
szans, żeby w przyszłości burmistrzem czy radnym została osoba, która 
porusza się na wózku inwalidzkim. Jest to w pewnym sensie dyskryminacja. 
Są pieniądze do pozyskania na dostosowanie instytucji dla osób 
niepełnosprawnych. Czy Burmistrz mógłby podjąć w tej sprawie działania 
celem stworzenia projektu i pozyskania na ten cel funduszy? 

 
BMP/ 496, 497/XXV/12              Gryfino, dnia 10.10.2012 r. 
W odpowiedzi na interpelacje wniesione na Sesji Rady Miejskiej wyjaśniam, co następuje: 

Ad 497 – Przy konstrukcji budżetu na rok 2013 rozważona zostanie możliwość 
zagwarantowania środków finansowych na realizację projektu pełnego przystosowania 
budynku UMiG w Gryfinie na potrzeby osób niepełnosprawnych. Trzeba mieć jednak 
świadomość, że mamy do czynienia z budynkiem zabytkowym, a prace dostosowujące 
obiekt dla potrzeb osób niepełnosprawnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami wymagać będą znaczących środków finansowych.  
               Burmistrz Miasta i Gminy  
                Henryk Piłat 
 
 
      
 
 
               
 
  
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 


