
Interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na XXI s esji Rady Miejskiej w Gryfinie  
w dniu 28 kwietnia 2016 r.  

 
 
Radny Jacek Kawka  
535/XXI/16 – chciałbym zgłosić interpelację, która dotyczy skrzyżowania ul. Krasińskiego 

i Iwaszkiewicza, w ostatnim czasie wyposażono to skrzyżowanie 
w sygnalizację akustyczną, przeznaczoną chyba dla osób niewidomych. 
Ta sygnalizacja działa również w nocy, okoliczni mieszkańcy, mieszkający 
w pobliskich blokach skarżą się na to, że ten sygnał jest ustawiony na takim 
poziomie głośności, że uniemożliwia im nocny wypoczynek. Chciałbym prosić 
o interwencję w tej sprawie.   

 
BMP/535/XXI/16       Gryfino, dnia 20.06.2016 r. 
Interpelację przekazano do Starostwa Powiatowego w Gryfinie. 
 
536/XXI/16 – dostałem informację od mieszkańców Gryfina, którzy korzystają z usług CW 

Laguna, że w ostatnim czasie nastąpiło wychłodzenie wody w części 
rekreacyjnej i w jacuzzi, które tam jest zainstalowane. Chciałbym uzyskać 
informację, czy to jest jakaś awaria, czy to jest celowe działanie? 

 
CW/WA/KN/071721/8-248/2016                  Gryfino, dnia 19.05.2016 r. 
W odpowiedzi na pismo, odpowiadając na interpelację radnego Jacka Kawki informujemy, że 
zgodnie z instrukcjami dot. funkcjonowania CW Laguna, zakres temperatury wody 
basenowej poszczególnych niecek basenowych przedstawia się następująco: 
- basen sportowy – do 280C (istnieje możliwość obniżenia temperatury wody w zakresie 24,0 
– 25,00C na czas zawodów sportowych – wyłącznie na prośbę organizatorów), 
- basen ze sztuczną falą – 28,0 – 31,00C, 
- zjeżdżalnia duża – 28,0 – 31,00C 
- basen z masażami – 32,0 – 33,00C, 
- sztuczna rzeka – 32,0 – 33,00C, 
- wanny z masażem wodno-powietrznym – 32,0 – 33,50C, 
- brodziki  - 30,0 – 32,00C, 
- zjeżdżalnia mała – 30,0 – 32,00C, 
- basen solankowy – 34,0 – 36,00C. 
Zgodnie z decyzją kierownictwa obiektu opartą o wieloletnie doświadczenie oraz opinie 
klientów CW Laguna, temperatura we wszystkich nieckach ustawiona jest na maksymalną 
wartość. Kontrola parametrów fizyko-chemicznych wody basenowej, w tym temperatury, 
odbywa się każdego dnia o stałych godzinach tj. 4,00, 6.30, 10.00, 14.00, 18.30 oraz 21.30, 
co potwierdzają wpisy w Dzienniku pracy instalacji CW Laguna w Gryfinie. W ostatnim czasie 
nie odnotowano żadnej awarii mającej wpływ na temperaturę wody basenowej, jak również 
nie zmieniono i nie zaniżono nastaw temperatury wody.  
         Dyrektor Edyta Zart 
 
Radny Tomasz Namieci ński  
537/XXI/16 – składam tą interpelację po raz kolejny, chodzi o chodnik przy ul. Pyrzyckiej 

w Gardnie, niestety, po opadach deszczu znowu ten chodnik w jednym 
z miejsc, czy w tym samym miejscu, w którym się zapadał, zapadł się. 
Stwarza on niebezpieczeństwo dla osób z niego korzystających. 
Ja zgłaszałem wcześniej, że przy naprawie tego chodnika niezbędne jest 
odwodnienie, czyli wkopanie pod tym chodnikiem przysłowiowego kawałka 
rury, który by odprowadził nadmiar wody w przypadku intensywnych 
deszczów. Oczywiście tego nie zrobiono, znowu ten chodnik się zapadł. 
Bardzo proszę o interwencję w tej sprawie, jeżeli jest problem z tym 
kawałkiem rury, to ja taką rurę posiadam, nieodpłatnie ją przekażę, tak, żeby 



to zrobić raz a porządnie, bo to jest nie wiem który raz już z kolei, siódmy, 
ósmy? Problem cały czas się powtarza, nie chciałbym na kolejnej sesji 
interpelować w tej sprawie.  

 
BMP/537/XXI/16       Gryfino, dnia 20.06.2016 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionej na sesji Rady Miejskiej w sprawie chodnika w 
Gardnie wyjaśniam, że naprawę nawierzchni chodnika z odprowadzeniem wód deszczowych 
przyjęto do realizacji.  

Z up. Burmistrza  
          Z-ca Burmistrza Tomasz Miler  
     
538/XXI/16 – chciałbym podziękować za postawienie pojemników na wywóz butelek 

szklanych na osiedlu w Gardnie. 
 
Radna Małgorzata Wisi ńska 
539/XXI/16 – w imieniu rodziców dzieci z przedszkola im. Calineczka proszę o rzetelną 

informację na temat decyzji związanej z budową wieży telekomunikacyjnej. 
Rodzice prosili o odpowiedź na piśmie, szybką odpowiedź, są zbulwersowani 
tym, że nie mają żadnej wiadomości na temat tej inwestycji, a jednak chcieli 
by coś wiedzieć.   

 
BMP/539/XXI/16       Gryfino, dnia 20.06.2016 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionej na sesji Rady Miejskiej w sprawie stacji bazowej 
telefonii komórkowej wyjaśniam, że inwestor pismem z dnia 02.06.2016 r. cofnął wniosek 
z dnia 08.02.2016 r. o pozwolenie na budowę. Właściwy organ administracji 
architektoniczno-budowlanej uwzględnił ww wniosek w całości i umorzył postępowanie 
w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę stacji bazowej. 

 Z up. Burmistrza  
          Z-ca Burmistrza Tomasz Miler  
 
Radny Czesław Skonecki  
540/XXI/16 – zgłosili się do mnie działkowcy, użytkownicy działek przy ul. Armii Krajowej 

i sąsiadujących działek przy ul. Letniej, zwracają się z prośbą o pomoc 
w wykonaniu miejsc parkingowych. Tam w tej chwili faktycznie jest tragedia. 
Jest miejsce, gdzie można by ten parking zrobić, zarząd zwrócił się 
do burmistrza z prośbą o wyznaczenie takiego miejsca, ewentualnie zarząd 
by sfinansował wykonanie tego miejsca, działkowcy bardzo proszą o zajęcie 
stanowiska w tej sprawie. 

 
BMP/540/XXI/16       Gryfino, dnia 20.06.2016 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionej na sesji Rady Miejskiej w sprawie ul. Letniej 
wyjaśniam, że w ostatnim czasie przywieziono trzy ciężarówki materiału z przeznaczeniem 
na utwardzenie nawierzchni ww. ulicy. Wykonanie utwardzenia nawierzchni umożliwia 
parkowanie wzdłuż drogi. W oparciu o aktualny budżet nie planuje się wyodrębnienia miejsc 
postojowych.  
         Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler  
    
Radny Zenon Trzepacz  
541/XXI/16 – interpeluję w sprawie rzeki Odry, po okresie jesienno-zimowym i wiosennym 

zostały poprzewracane drzewa przez bobry i one są w nurcie rzeki, stwarzają 
zagrożenie dla wędkarzy, dla osób pływających łodziami motorowymi. Proszę 
o to, by zarządca tego terenu miał w planie uprzątnięcie, bo jest to duże 
zagrożenie i stwarza duże niebezpieczeństwo.  

 



BMK.0003.17.2016.WM       Gryfino, dnia 17.05.2016 r. 
Przekazano do RZGW w Szczecinie. 
 
UŻ 5143-6-2016-si        Gryfino, dnia 31.05.2016 r. 
RZGW w szczecinie w odpowiedzi na pismo z dnia 17.05.2016 r. informuje, że w związku z 
interpelacją radnego Rady Miejskiej w Gryfinie pana Zenona Trzepacza z dnia 23.05.2016 r., 
kierownik Nadzoru Wodnego w Widuchowej przy udziale Inspektora Urzędu Żeglugi 
Śródlądowej w Szczecinie dokonał przeglądu dolnego odcinka rzeki Odry.  
Podczas kontroli odcinka nie stwierdzono, że na brzegach rzeki, a także w jej nurcie, 
znajdują się jakiekolwiek powalone drzewa, które w sposób bezpośredni zagrażają ruchowi 
żeglugowemu.  
Jednocześnie informujemy, że służby liniowe RZGW Szczecin na bieżąco usuwają 
zalegające w nurcie rzeki przeszkody nawigacyjne, w tym również powalone drzewa 
zalegające na brzegach administrowanych cieków, które stanowią potencjalne zagrożenie 
dla żeglugi. W trakcie objazdu inspektor UŻS Szczecin nie miał zastrzeżeń co do utrudnień 
odnośnie możliwości uprawiania bezpiecznej żeglugi.  
W razie dodatkowych pytań należy kontaktować się z kierownikiem Nadzoru Wodnego w 
Widuchowej, panem Eugeniuszem Stacherą, który jest odpowiedzialny m.in. za utrzymanie 
szlaku żeglugowego na odcinku rzeki Odry i odry Wschodniej od m. Piaski (km 683,0 rz. 
Odry) do m. Radziszewo (km 727, rz. Odry Wschodniej) oraz za rzekę Odrę Zachodnią od 
jazu w Widuchowej (km , rz. Odry Zach.) do Siadła Górnego (km 25,0 rz. Odry Zach.). Do 
kierownika Nadzoru Wodnego można również bezpośrednio zgłaszać zaobserwowane na 
ww odcinkach rzek nieprawidłowości. 
                Z up. Dyrektora  
      Z-ca Dyrektora ds. Inwestycji i Utrzymania Wód 
                 Łukasz Kolanda 
  
Radny Krzysztof Hładki  
542/XXI/16 – w październiku 2015 r. zgłosiłem interpelację w sprawie uzupełnienia ubytków 

po wycięciu drzewa na chodniku przy ul. Rapackiego koło Biedronki. 
W listopadzie ub. roku otrzymałem odpowiedź, że z uwagi na wyczerpanie 
środków finansowych na bieżące utrzymanie dróg w roku 2015, uzupełnienie 
ubytków nastąpi po uchwaleniu budżetu w roku 2016. Mamy koniec kwietnia 
i sprawa w dalszym ciągu jest niezałatwiona. Stwarza to potencjalne 
niebezpieczeństwo dla zdrowia mieszkańców, bo tam jest chodnik bardzo 
śliski, skośny. Identyczna sytuacja wytworzyła się po wycięciu drzewa na ulicy 
Krasińskiego, róg z ulicą Reymonta. Drzewo zostało wycięte, ponieważ 
potężne drzewo stało na środku chodnika, ale doprowadzenie do stanu 
używalności chodnika, to już niestety, widzę, przerasta siły wykonawcy. Jeśli 
to dotyczy Starostwa, to bardzo proszę o skierowanie tej interpelacji, bo tam 
można połamać nogi.  

 
BMP/542, 543/XXI; 577/XXIII/16      Gryfino, dnia 20.06.2016 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej: 
Ad. 542/XXI, 577/XXIII – w sprawie chodników przy ul. Rapackiego i przy ul. Krasińskiego 
informuję, że chodnik przy ul. Krasińskiego został wyremontowany. Sprawa remontu 
chodnika przy ul. Rapackiego o szerokości ok. 0,5 m będzie możliwa po wykonaniu pilnych 
remontów nawierzchni dróg gminnych i ponownej analizie rzeczowo-finansowej posiadanych 
środków.  
         Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler  
 
543/XXI/16 – interpeluję w sprawie, którą będę w dalszym ciągu drążył, odnośnie chodnika 

przy ul. Asnyka. Gmina wydała  1 mln zł na łącznik między ul. Asnyka a Jana 
Pawła II, otrzymywałem bardzo różne odpowiedzi. Jest faktem, że przy nowo 



budowanej drodze z całą infrastrukturą brakuje ok. trzydziestu kilku metrów 
chodnika, po prostu ścieżka wśród chwastów, parking dla różnorakich 
samochodów, a w umowie czytam, że zakres inwestycji obejmował wykonanie 
chodników, wyjazdów z kostki betonowej, znakowanie poziome i pionowe, 
odwodnienie korpusu drogi, wykonanie 7 sztuk oświetlenia ulicznego, a także 
budowę kanalizacji deszczowej, grawitacyjnej i tłocznej. Czyli właściwie 
powinna być kompleksowa usługa. Proszę wiceburmistrza Milera 
o wiarygodną informację, czy jeszcze nie obejmuje tego gwarancja i nie 
domagać się wykonania tej inwestycji do końca? 

 
BMP/542, 543/XXI       Gryfino, dnia 20.06.2016 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej: 
Ad. 543/XXI – w sprawie 30 m chodnika od ul. Asnyka do ul. Jana Pawła II informuję, że 
wskazany zakres robót nie był uwzględniony w projekcie obejmującym budowę infrastruktury 
technicznej w rejonie ulic Reymonta i Jana Pawła II, dlatego przedmiotowy odcinek chodnika 
nie jest objęty gwarancją.  
         Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler  
Radny Piotr Zwoli ński  
544/XXI/16 – czy burmistrz otrzymał opinię policji w sprawie wypracowania zagadnienia pt. 

spowolnienie ruchu na ul. Jana Pawła II? Jeżeli tak, to jakie stanowisko w tej 
sprawie zamierza pan zająć? Jeżeli tej opinii jeszcze nie ma, to proszę 
również o zajęcie stanowiska i doprowadzenie do zminimalizowania 
zagrożenia bezpieczeństwa społecznego. Panie Burmistrzu, nie czekajmy do 
tragicznych wydarzeń, jakie mogą wyniknąć z brawurowej jazdy niektórych 
kierowców. Każdego dnia na tej ulicy organizowane są wyścigi, trzeba 
zapobiec, żeby nie stało się tam nieszczęście.  

 
BMP/544, 545, 546/XXI; 584, 585, 586, 588, 589/XXII I  Gryfino, dnia 20.06.2016 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej: 
Ad. 544 – w sprawie spowolnienia ruchu na ul. Jana Pawła II informuję, że montaż urządzeń 
spowalniających ruch będzie poddany analizie po przywróceniu stałej organizacji ruchu. 
W chwili obecnej została wprowadzona czasowa organizacja ruchu w związku z przebudową 
ulic Armii Krajowej, 9 Maja i Pomorskiej. 

Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler  
 
545/XXI/16 -  zacytuję klasyka „wiem, ale nie powiem”, kiedy zostanie podany do publicznej 

wiadomości harmonogram budowy dróg w gminie Gryfino?  
 
 
BMP/544, 545, 546/XXI; 584, 585, 586, 588, 589/XXII I  Gryfino, dnia 20.06.2016 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej: 
Ad. 545 – w sprawie harmonogramu budowy i modernizacji dróg informuję, że wypracowany 
przez komisję dokument zostanie podany do publicznej wiadomości w najbliższym czasie. 

Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler  
 
546/XXI/16 – panie Burmistrzu, na łamach lokalnej prasy udziela pan wywiadu dotyczącego 

budowy oświetlenia na nowopowstałych ulicach. W związku z powyższym 
pytam, na jakim etapie są realizowane prace?  

 
BMP/544, 545, 546/XXI; 584, 585, 586, 588, 589/XXII I  Gryfino, dnia 20.06.2016 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej: 



Ad. 546 – w sprawie postępu prac nad wykonywaniem oświetlenia ulicznego w gminie 
Gryfino informuję, że w chwili obecnej trwa weryfikacja złożonych ofert na wykonanie 
projektu budowlanego dla ulic: Reja, Kochanowskiego, Miłosza, Fredry, Mazowieckiej, 
Mazurskiej, Kujawskiej, Podlaskiej, Śląskiej, Sosnowej w Pniewie, Miodowej w Żórawkach.  
 

Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler  
 
547/XXI/16 – jako mieszkaniec gminy Gryfino po wieloletnim ucisku, jaki panował w naszej 

gminie, jestem zadowolony, że w wielu aspektach wyprowadził pan gminę na 
prostą. Jednak do doskonałości droga jeszcze daleka. Docierają do mnie 
niepokojące informacje, że niektórym pracownikom urzędu i jednostek 
podległych gminie przytrafiają się nietypowe wpadki. Nie są to błędy 
merytoryczne, a takie zwykłe, ludzkie. Celowo dzisiaj nie wymienię nazwisk 
tych osób, mając głęboką nadzieję, że opamiętają się w swoich 
zachowaniach. Proszę, aby pan na naradach służbowych stanowczo 
przypominał pracownikom, że są dla mieszkańców, a nie odwrotnie.  

 
Radny Zdzisław Kmieciak  
548/XXI/16 – pozwolę sobie powtórnie zgłosić interpelację odnośnie naprawy nawierzchni 

drogi gminnej ul. Akacjowej w Czepinie. Kilkakrotnie tą sprawę zgłaszałem, To 
zadanie miało być wykonane do grudnia 2015 r. Bardzo bym prosił burmistrza 
Milera, żeby zajął stanowisko w tej sprawie. 

 
BMP/548, 549, 550, 552, 553, 555/XXI; 583/XXIII  
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej wyjaśniam: 
Ad. 548 – w sprawie remontu ul. Akacjowej w Czepinie informuję, że Gmina Gryfino złożyła 
wniosek o dofinansowanie dla ww inwestycji, niestety projekt nie uzyskał dofinansowania. 
Obecnie ul. Akacjowa ujęta jest w roboczym harmonogramie remontów i przebudowy dróg 
gminnych i postaramy się w miarę posiadanych środków finansowych uwzględnić tę 
naprawę.  

Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler  
 
549/XXI/16 – ponownie zgłaszam się z prośbą o regulację zapadniętych studzienek 

w drodze krajowej nr 31, jest to naprawdę bardzo niebezpieczne, bo te 
studzienki potrafią już stać pionowo, przy deszczach studzienki nie odbierają 
wody.   

 
BMP/548, 549, 550, 552, 553, 555/XXI; 583/XXIII  
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej wyjaśniam: 
Ad. 549 – w sprawie studzienek w drodze krajowej nr 31 informuję, że GDDKiA pismem 
z dnia 17.06.2016r. poinformowała, iż wszystkie studzienki kanalizacyjne na odcinku 
Czepino – Nowe Brynki zostały zakwalifikowane do wymiany na tzw. studzienki pływające. 
Realizacja zadania nastąpi do końca czerwca 2016  r. 

Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler  
 
550/XXI/16 – mieszkańcy Nowych Brynek proszą o naprawę dziur w drodze gminnej 

ul. Lipowej do numeru 14.  
 
BMP/548, 549, 550, 552, 553, 555/XXI; 583/XXIII  
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej wyjaśniam: 
Ad. 550 – w sprawie naprawy ul. Lipowej informuję, że ww. ulica została wyremontowana 
w lutym bieżącego roku. Służby tut. urzędu dokonają sprawdzenia w terenie. 



Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler  
 
551/XXI/16 –mieszkańcy Gryfina i Czepina dopytują, czy zostanie wykonana brakująca 

część ciągu dla pieszych w drodze krajowej? Po zrobieniu drogi do firmy 
Jager, część chodnika zostanie wykonana przez firmę, która to obecnie robi. 
Byłaby to wielka szansa, gdyby GDDKiA mogła połączyć ciąg pieszych, a jest 
to niewielki odcinek. Na pewno byłoby bezpieczniej.   

 
BMP/551, 558, 559/XXI/16      Gryfino, dnia 20.06.2016 r. 
Interpelacje przekazano do GDDKiA O/Szczecin. 
 
O.Sz.Z-1.440.26.16.gko       Gryfino, dnia 28.07.2016 r. 
Odpowiadając na pismo BMP/551/XXI/16 GDDKiA Oddział w Szczecinie informuje: 
Budowa chodnika w ciągu drogi krajowej nr 31 na odcinku Czepino-Gryfino od km 15+600 do 
km 16 +550 (strona prawa) jest ujęta w opracowanym przez Centralę GDDKiA Programie 
Budowy Ciągów Pieszo-Rowerowych. Powyższy program obejmuje zadania przeznaczone 
do realizacji w kolejnych latach w oparciu o obiektywne kryteria. Realizacja przedmiotowego 
zadania uzależniona jest od przyznania środków finansowych na ten cel . 
         Z-ca Dyrektora Oddziału 
             Grzegorz Dziedzina 
 
552/XXI/16 – interpelacja dotyczy złożonego przez mieszkańców pisma w sprawie 

oświetlenia końcowego odcinka drogi ul. Topolowej, tam powstało dużo 
nowych budynków, jest to pod lasem. Pismo było składane w styczniu czy 
lutym, chciałbym znać odpowiedź na nie. Czy coś w tej sprawie burmistrz 
zadecydował?  

 
BMP/548, 549, 550, 552, 553, 555/XXI; 583/XXIII  
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej wyjaśniam: 
Ad. 552 – w sprawie oświetlenia ulicy Topolowej, Referat Inwestycji pismem z dnia 
11.04.2016r. poinformował mieszkańców, że gmina zamierza wykonać dokumentację 
projektową na realizację drogi zawierającą m.in. nawierzchnię, kanalizację deszczową 
i oświetlenia. Termin wykonania całości zadania przewiduje się na lata 2018 – 2019.  

Z up. Burmistrza  
         Z-ca Burmistrza Tomasz Miler  
 
553/XXI/16 – zwracam się z prośbą, aby wiceburmistrz od inwestycji wykorzystał również 

potencjał gryfińskich firm jako wykonawców w remontach doraźnych dróg 
i chodników itp. Apeluję, aby nie tylko PUK miał wyłączność na to zadanie, 
chociaż jest zawarte porozumienie, ale wiem, że są trudności z wykonaniem 
tych robót, trwa to długo, na pewno by to przyspieszyło, gdyby mogły to 
wykonywać nasze firmy gryfińskie, które są naprawdę doświadczonymi 
firmami, znane są chyba również burmistrzowi Milerowi, to są firmy, Wierzę w 
to, że na pewno nie byłoby to drożej, nawet i taniej, a na pewno nie gorzej. 

 
BMP/548, 549, 550, 552, 553, 555/XXI; 583/XXIII  
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej wyjaśniam: 
Ad. 553 – w sprawie gryfińskich firm zajmujących się remontem dróg informuję, że taka 
możliwość będzie wzięta pod uwagę w przyszłym roku budżetowym.  

Z up. Burmistrza  
         Z-ca Burmistrza Tomasz Miler  
  
554/XXI/16 – moja interpelacja dotyczy sposobu i formy odpowiedzi na interpelacje radnych 

udzielane przez wiceburmistrza Tomasza Milera. Zdarza się, że odpowiedzi 



stanowią zlepek informacji kilku radnych, ja również taką odpowiedź 
otrzymałem i trudno się domyślić, o co w tym chodzi. Bardzo proszę, aby 
odpowiedzi na interpelacje, które zadaję, były bardziej precyzyjne. To są 
interpelacje, które zgłaszają do mnie mieszkańcy i chciałbym wiedzieć, co 
mam mieszkańcom odpowiedzieć. 

 
555/XXI/16 – kiedy nastąpi realizacja budowy drogi ul. Topolowej, Świerkowej w Czepinie, 

jako zadanie wykonane jako jedno? Ta inwestycja planowana była na 2016 r. 
Wiem, że gmina złożyła wniosek do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
aby tą inwestycję wykonać ze środków zewnętrznych. Proszę burmistrza 
Milera o odpowiedź w powyższej kwestii. 

 
BMP/548, 549, 550, 552, 553, 555/XXI; 583/XXIII  
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej wyjaśniam: 
Ad. 555 – w sprawie wniosku do PROW o dofinansowanie informuję, że w roku 2016 zostały 
złożone dwa wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg 
lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, 
ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w 
energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014 – 2020: 
- wniosek nr WPROW.I.07221-184/16 pn. "Budowa i przebudowa drogi łączącej drogę 
wojewódzką nr 121 z miejscowością Steklinko o szerokości jezdni 4,0-4,5 km o łącznej 
długości 2,1 km”, 
- wniosek nr WPROW.I.07221-183/16 pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Czepino 
wraz z budową kanalizacji deszczowej”. 
Maksymalną liczbą punktów do zdobycia było 18, ale aż pięć punktów można było zdobyć za 
poziom dochodu na mieszkańca. Gmina Gryfino osiąga ponad 100% średniego dochodu i 
nie mogła uzyskać w tej kategorii uzyskać żadnego punktu. W przypadku drogi dojazdowej 
do Steklinka zdobyliśmy 11 punktów czyli maksymalną ilość punktów, jaką mogliśmy 
uzyskać w ramach kryteriów wyznaczonych przez Ministra Rozwoju Regionalnego i Rozwoju 
Wsi zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 4 września 2015 r. Ww. punktacja okazała się zbyt 
niska aby otrzymać dofinansowanie. 

Z up. Burmistrza  
         Z-ca Burmistrza Tomasz Miler  
 
Radna Ewa De La Torre  
556/XXI/16 -  chciałabym zwrócić się z prośbą o wyjaśnienie, czy prawdziwy jest konflikt i czy 

można go jakoś uniknąć lub rozwiązać pomiędzy Stowarzyszeniem Żeglarzy 
i Motorowodniaków w Gryfinie a RZGW, jako zlecającym firmie usługowej 
Rusiecki kwestie związane z wałem przeciwpowodziowym i owym gruzem, 
który w tej chwili wtedy, kiedy jest niskie lustro wody, uniemożliwia korzystanie 
z przystani, którą administruje ta organizacja pozarządowa pod nazwą 
Stowarzyszenia Żeglarzy i Motorowodniaków. Przeczytałam w tygodniku 
Nowe 7 Dni Gryfina, że sprawa prawdopodobnie znajdzie swój finał 
w prokuraturze i w sądzie. Czy można tego uniknąć? Czy gmina, w związku 
z tym, że to gmina podpisała umowę ze stowarzyszeniem w sprawie 
zarządzania tą przystanią, która stanowi obiekt użyteczności publicznej, nie 
mogłaby się włączyć w rozstrzygnięcie tego sporu, ponieważ jest 
mocniejszym partnerem do rozmów z RZGW niż stowarzyszenie. Wydaje mi 
się, że można by tu jakoś zadziałać i uniknąć „włóczenia się” po sądach, bo to 
nie da żadnego efektu w postaci możliwości korzystania z tej przystani. 
Zwracam się do burmistrza z prośbą o rozważenie takiej możliwości.  

 
 
 



BWG.0003.01.2016.TD      Gryfino, dnia 18.05.2016 r. 
Odpowiadając na ww. interpelację, informuję, że  
Gmina Gryfino jest właścicielem działek gruntu oznaczonych numerami ewidencyjnymi 70/1, 
70/2 i 72/2, obręb 5 miasta Gryfino, na których zlokalizowana jest  przystań żeglarska                                      
i aktualnie są one przedmiotem dzierżawy przez Stowarzyszenie Żeglarzy                                           
i Motorowodniaków w Gryfinie. Teren stanowiący wodę płynącą w działce nr 72/1 ( kanał 
przy przystani) jest własnością  Skarbu Państwa i na podstawie umowy dzierżawy jest 
również w posiadaniu tego Stowarzyszenia. 
Z uwagi na powyższe, ponieważ gruz utrudniający swobodną komunikację jednostek 
pływających złożony został na nieruchomości stanowiącej własność Skarnu Państwa, Gmina 
Gryfino nie jest stroną  w poruszanym przez Panią konflikcie. 
Jedyną osobą  która mogłaby włączyć się w mediacje pomiędzy Regionalnym Zarządem 
Gospodarki Wodnej w Szczecinie a Stowarzyszeniem Żeglarzy i Motorowodniaków jest 
Starosta Gryfiński, który gospodaruje zasobem nieruchomości Skarbu Państwa wykonując 
zadania z zakresu administracji rządowej. 
         Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
    
557/XXI/16 – chciałabym bardzo podziękować za to, że gryfińskie artefakty, których mamy 

bardzo mało, znalazły swoje miejsce na nabrzeżu, chodzi mi o kamienie 
balastowe oraz ławeczkę, którą kiedyś odkrył dla mieszkańców Gryfina śp. 
Marian Anklewicz. Bardzo dziękuję za to, że moja prośba została wysłuchana 
i te dwa elementy historii Gryfina zostały uwidocznione, a po ich skutecznym 
opisaniu będą stanowiły także swego rodzaju naukę, maleńką lekcją historii 
dla mieszkańców naszego miasta. Apeluję o to, aby w taki sam sposób ocalić 
inne artefakty, jeżeli się znajdą, a znajdują się w jakiejś poniewierce. 
Przypominam, że od znalezienia i zwiezienia w jedno miejsce rozproszonych 
płyt nagrobnych zaczęło się powstawanie gryfińskiego Lapidarium byłych 
mieszkańców Gryfina i myślę, że jest to właściwa droga, aby uczyć historii i w 
jakiś  sposób ją zachowywać dla kolejnych pokoleń. Dziękuję za to, że ten 
wniosek został zrealizowany.  

 
Radna Malgorzata Rubczak  
558/XXI/16 – na V sesji Rady Miejskiej w dniu 29 marca 2015 r. zgłaszałam interpelację 

w sprawie wykonania odcinka chodnika w miejscowości Krzypnica, w okolicy 
miejscowego cmentarza. W odpowiedzi na interpelację w dniu 29 kwietnia 
2015 r., czyli rok temu, otrzymałam odpowiedź, iż dokonana zostanie wycena 
i w miarę możliwości finansowych wykonany zostanie ten odcinek chodnika. 
Od złożenia interpelacji mija rok, proszę o odpowiedź odnośnie realizacji 
obiecanych działań, czy dokonano wyceny i jaką decyzję podjęto? 

 
BMP/551, 558, 559/XXI/16      Gryfino, dnia 20.06.2016 r. 
Interpelacje przekazano do GDDKiA O/Szczecin. 
 
O.Sz.Z-1.440.26.16.gko       Gryfino, dnia 28.07.2016 r. 
Odpowiadając na pismo BMP/551/XXI/16 GDDKiA Oddział w Szczecinie informuje: 
GDDKiA Oddział w Szczecinie informuje, że dostrzega potrzebę budowy chodnika w ciągu 
drogi krajowej nr 31 w m. Krzypnica na odcinku od km 27+812 do km 27+923 (strona prawa). 
W związku z powyższym przedmiotowe zadanie zostanie dopisane, podczas jego 
aktualizacji, do opracowanego przez Centralę GDDKiA Programu Budowy Ciągów Pieszo-
Rowerowych. Program ten obejmuje zadania przeznaczone do realizacji w kolejnych latach 
w oparciu o obiektywne kryteria. Realizacja przedmiotowego zadania uzależniona jest od 
przyznania środków finansowych na ten cel . 
         Z-ca Dyrektora Oddziału 
             Grzegorz Dziedzina 



559/XXI/16 – w czerwcu ub. roku składałam interpelację w sprawie wykonania oświetlenia 
zmierzchowego w m. Krzypnica w okolicy posesji nr 50 oraz miejscowego 
cmentarza, znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej nr 
31. W odpowiedzi otrzymałam wyjaśnienie, że na rok 2015 nie zostały 
zgromadzone środki finansowe, związane z budową lub przebudową, a nawet 
samym montażem dodatkowych opraw oświetleniowych w miejscach 
publicznych w mieście i gminie Gryfino. Uchwała Rady Miejskiej podjęta w 
dniu 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2015 
zabezpieczała środki finansowe tylko na realizację bieżącego utrzymania, 
konserwacji, opłat za zużycie i dystrybucję energii elektrycznej w zakresie 
oświetlenia ulicznego oraz realizację prac związanych z nieprzewidywalnymi 
wydarzeniami. Jednocześnie w odpowiedzi na interpelację zapewnił pan, że 
zabezpieczy odpowiednie środki w kolejnych latach, mając na uwadze 
bezpieczeństwo drogowe mieszkańców. Panie burmistrzu, kiedy można liczyć 
na wykonanie niezbędnych dla bezpieczeństwa drogowego nowych punktów 
oświetleniowych w Krzypnicy? 

 
BMP/551, 558, 559/XXI/16      Gryfino, dnia 20.06.2016 r. 
Interpelacje przekazano do GDDKiA O/Szczecin. 
 
O.Sz.Z-1.440.26.16.gko       Gryfino, dnia 28.07.2016 r. 
Odpowiadając na pismo BMP/551/XXI/16 GDDKiA Oddział w Szczecinie informuje: 
Zgodnie z art. 18 pkt. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 
2012 r. poz. 1059 z póxn. Zm.) planowanie oświetlenia dróg krajowych, innych niż autostrady 
i drogi ekspresowe w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. 
U. z 2015 r. poz. 460 i 774), przebiegających w granicach terenu zabudowy należy do zadań 
własnych gminy. 

Z-ca Dyrektora Oddziału 
             Grzegorz Dziedzina 
 
Radny Leszek Jaremczuk  
560/XXI/16 – mam interpelację w sprawie bezpieczeństwa dzieci wysiadających 

i wsiadających do autobusu przy szkole w Chwastnicy. Obecnie nie ma tam 
prawdziwej zatoki i żadnego oznakowania. W związku z tym proszę 
o interwencję w Starostwie Powiatowym o poprawienie bezpieczeństwa.      

 
BMP/535/XXI/16       Gryfino, dnia 20.06.2016 r. 
Interpelację przekazano do Starostwa Powiatowego w Gryfinie. 
 
Radna Jolanta Witowska  
561/XXI/16 – na poprzedniej sesji składałam interpelację dotycząca reklamy świetlnej na 

placu Barnima, zwróciłam uwagę, że jest ona w niewłaściwym stanie, jest 
zaniedbana. Dostałam odpowiedź, że aktualnie rozważa się demontaż tej 
tablicy. Proszę mi przybliżyć powody takiej decyzji. Przecież to jest naprawdę 
dobry punkt, żeby pochwalić się pewnymi ważnymi dla naszego miasta, 
regionu obiektami, zdarzeniami. Tylko myślę, że żeby żyła ta reklama, trzeba 
częściej zmieniać informacje. Proszę o odpowiedź.  

 
BMP/561/XXI, 580, 581/XXIII     Gryfino, dnia 20.06.2016 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej: 
Ad. 561 – w sprawie reklamy świetlnej na pl. Barnima informuję, że reklama świetlna 
aktualnie zlokalizowana na pl. Ks. Barnima I, funkcjonuje w tym miejscu od 7 lat. Decyzja o 
demontażu tej konstrukcji podyktowana jest potrzebą zmiany formy reklamowej na tańszą w 
eksploatacji oraz dostosowania odpowiedniego rozwiązania, pod względem technicznym i 
wizualnym, do nowych i tańszych standardów obowiązujących w tej dziedzinie. Zgadzam się 



z Panią, że lokalizacja punktu informacyjnego jest dobra, dlatego to miejsce w przyszłości 
będzie służyć tym celom, jednak w tej chwili to rozwiązanie i forma informacyjna pod 
względem ekonomicznym i praktycznym musi ulec zmianie.  

Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
Radny Rafał Guga  
562/XXI/16 – co dalej z ulicą Opolską, Wodną, wiem, że został ogłoszony przetarg, 

powołano komisję przetargową, przywieziono pół roku temu płyty, które mają 
służyć do remontu, płyty zostały złożone przy jednej z dróg, przezimowały 
tam. Zgłaszałem już w tej sprawie interpelację, że na tych 
niezabezpieczonych płytach bawią się dzieci, co stwarza niebezpieczeństwo 
dla ich zdrowia. Płyty jak leżały, tak leżą, remontu jak nie było, tak nie ma, 
zaraz minie połowa roku. Równocześnie chciałbym dopytać, kiedy jest 
przewidziany remont ul. Rybackiej?  

 
BMP/562, 566, 570, 571, 572/XXI; 591, 596, 597, 599/XXIII  
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej wyjaśniam: 
Ad. 562 – w sprawie ul. Opolskiej i Wodnej informuję, że trwają roboty związane 
z utwardzeniem nawierzchni płytami betonowymi. Przewidywany termin zakończenia robót 
przewidywany jest w sierpniu br. Remont nawierzchni ulicy Rybackiej postaramy się 
wykonać w najbliższym czasie.  

Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
563/XXI/16 – przy GDK jest wyremontowane boisko do piłki koszykowej, z tym boiskiem, jak 

pamiętamy, związane były także nieprzyjemne, tragiczne zdarzenia. W tej 
chwili pojawiają się grupy młodych ludzi, którzy grają tam w piłkę nożną, co 
stwarza problemy i powoduje interwencje ludzi zamieszkujących dookoła. 
Głośne, niekulturalne zachowania, śmieci, piłki grożące wybiciem okien. Po 
jednej z interwencji straży miejskiej i policji padło stwierdzenie, że powinien 
tam stanąć znak „zakaz gry w piłkę nożną”, dodatkowo przydałoby się, żeby 
pojawił się regulamin korzystania z tego boiska. To dałoby podstawy, żeby 
egzekwować przestrzeganie kulturalnego zachowania, a także żeby się tam 
nie pojawiały tony śmieci. Stąd moja prośba o zamontowanie znaku „zakaz 
gry w piłkę nożną” i regulaminu korzystania z boiska.  

 
BWS.RS.0003.7.2016      Gryfino, dnia 20.05.2016 r. 
W odpowiedzi na zgłoszoną interpelację uprzejmie informuje, że obiekt zlokalizowany przy 
ul. Szczecińskiej (działka nr 82 w obr. ewid. 3 Gryfino) jest placem sportowo-rekreacyjnym 
wielofunkcyjnym – do gry w koszykówkę, siatkówkę, a także znajduje się tam stół do tenisa 
stołowego. Obecnie trwają prace nad stworzeniem regulaminu obiektów sportowo-
rekreacyjnych, który dotyczył będzie zarówno tej, jak i innych lokalizacji, na których znajdują 
się urządzenia sportowo-rekreacyjne. 
Chciałbym nadmienić także, że kultura zachowania jest osobistym przymiotem każdego 
człowieka i trudnym jest sankcjonowanie tego przepisami. Wyrzucanie śmieci w miejscu 
niedozwolonym jest zabronione i może być karane bez względu na to, na jakim terenie miało 
miejsce.  
         Z up. Burmistrza 
                    Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński     
 
564/XXI/16 – w ostatnim czasie zwróciło mi uwagę wielu ludzi, którzy stwierdzili, że 

w momencie kiedy skończyła się zima, zrobiło się cieplej, to widać w naszym 
mieście, że nasze miasto jest brudne. Jest dużo rzeczy, które powinny być 
wyremontowane, odmalowane, widać nie do końca wykoszoną trawę, także 



prosiłbym, żeby tą sprawą się też zająć. Miałem wiele sygnałów dotyczących 
terenów przy szkołach gryfińskich, nie w obrębie szkół, gdzie zajmują się tym 
konserwatorzy, przy drogach gminnych, chodzi o stadion w Gryfinie, 
nieciekawie wygląda chociażby budynek Urzędu Miasta i Gminy.     

 
BMK.0003.18.2016.nsz       Gryfino, dnia 03.06.2016 r. 
Odpowiadając na Pana interpelację w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach 
gminnych informuję, że oczyszczanie miasta prowadzone jest na podstawie comiesięcznych 
harmonogramów wynikających z zawartego z pomiędzy Gminą Gryfino a PUK Sp. z o.o. w 
Gryfinie Porozumienia Wykonawczego. Podobnie również w oparciu o comiesięczne 
harmonogramy realizowane jest utrzymanie zieleni na terenach gminnych, usługę tę na 
podstawie zawartej umowy w wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego wykonuje 
Wiesław Żelach prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Usługowo-
Handlowa „Elwi” z siedzibą w Gryfinie. 
Jakość oraz zakres realizowanych prac są cyklicznie kontrolowane przez pracowników 
urzędu, a wszelkie nieprawidłowości, w tym również zgłoszone przez mieszkańców – 
wskazywane wykonawcom do usunięcia. Niezależnie jednak od zakresu prowadzonych prac, 
powierzone przez gminę usługi wykonywane sa wyłącznie na terenach gminnych, 
nieprzekazanych w utrzymanie innym podmiotom. Oznacza to, że obowiązek utrzymania 
innych terenów spoczywa na właścicielu/zarządcy takiego terenu. 
               Burmistrz Miasta i Gminy 
         Mieczysław Sawaryn     
 
565/XXI/16 – zgłosili się do mnie przedstawicie stowarzyszenia wędkarzy, które ma swoją 

siedzibę, czy miejsce użytkowania przy garażach, przy wieżowcach, 
stowarzyszenia „Wodnik”. Kończy im się umowa. Wiem, że były na ten temat 
prowadzone rozmowy, natomiast na dzień dzisiejszy umowa nie jest jeszcze  
przedłużona. Stąd moje pytanie, kiedy ta umowa zostanie stowarzyszeniu  
przedłużona?  

 
BWG.0003.02.2016.TD      Gryfino, dnia 18.05.2016 r. 
Odpowiadając na ww. interpelację, informuję, że  
na podstawie umowy  Nr 7/Gpo/2013 z dnia 31 lipca 2013 r., Stowarzyszenie „Wodnik”                    
w Gryfinie, przejęło w dzierżawę na okres 15 lat, cześć nieruchomości gruntowych 
obejmujących działki nr 176/14 i 36/8, położonych w obrębie ewidencyjnym 3 miasta Gryfino. 
W umowie tej,  Stowarzyszenie zobowiązało się do zrealizowania i prowadzenia na terenach 
komunalnych przystani rybackiej. Termin zagospodarowania nieruchomości oraz 
zakończenia inwestycji określony został na 30 czerwca 2016 r. 
Z uwagi na wystąpienie niezależnych od Stowarzyszenia przeszkód, zwrócono się do 
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o przedłużenia ostatecznego terminu zrealizowania                  
ww. zamierzenia do dnia 31  grudnia 2017 r. 
Po przeanalizowaniu wniosku, informuję, że aktualnie przygotowywany jest aneks do umowy 
dzierżawy, w celu wprowadzenia zapisu o jaki wnioskowało Stowarzyszenie. 
        Z up. Burmistrza  
       Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
566/XXI/16 – pojawiła się w prasie informacja, że na ulicy Pionierów usypują się z torowiska 

po remoncie kamienie. Ja chciałbym się zapytać o dalszy ciąg, dojazd do ulicy 
Pionierów, dojazd do Urzędu Skarbowego. Ta droga jest od lat w fatalnym 
stanie, czy są jakieś plany odnośnie zmiany tego stanu rzeczy?  

 
BMP/556/XXI/16       Gryfino, dnia 20.06.2016 r. 
Interpelację przesłano do PKP Oddział w Szczecinie. 
 
 



BMP/562, 566, 570, 571, 572/XXI; 591, 596, 597, 599/XXIII  
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej wyjaśniam: 
Ad. 566 – w sprawie ulicy Pionierów informuję, że staramy się na bieżąco podejmować 
naprawy nawierzchni, w ostatnim czasie część nawierzchni została wyremontowana.  

Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
567/XXI/16 – dwie sesje temu rozmawialiśmy na temat, tak to nazwijmy, reformy oświaty, 

chciałbym się dowiedzieć, jak jest na dzień dzisiejszy, ile brakuje miejsc 
żłobkowych, jeżeli brakuje, bo jeżeli nie, to dobrze, miejsc przedszkolnych. 
Jak wygląda sytuacja w klasach pierwszych? W prasie pojawiła się 
informacja, że będzie tych klas o wiele mniej, czyli jest ryzyko zwalniania 
nauczycieli. Czy faktycznie takie ryzyko jest? Jeżeli tak, to czy będzie 
dodatkowe zatrudnianie w przedszkolach i zwalnianie w szkołach? Co będzie 
za rok? Bo ta sytuacja będzie się oczywiście zmieniała. Jeżeli będziemy 
zwalniali, to czy będziemy szukali na ich miejsce w przyszłym roku? 
Co z osobami dotrudnionymi w przedszkolach? Proszę o informację.  

 
568/XXI/16 – na jednej z ostatnich sesji burmistrz Nikitiński odpowiedział na interpelację 

w sprawie przetargu na usługi medyczne dla oświaty i padło takie 
stwierdzenie, że nie wszystko było tak jak należy. Przypomnę, że pani dr 
Warda oprócz tego, że stosunkowo nagle została rozwiązana ta umowa, 
to jeszcze została pozbawiona szans na złożenie nowej oferty. Jak Urząd ma 
zamiar naprawić tą niezręczną sytuację? Bo sądzę, że tutaj przede wszystkim 
ucierpiał wizerunek Urzędu.  

 
569/XXI/16 – w weekend zaczyna się na nabrzeżu gryfińska majówka Dni Gryfina. Fakt, że 

raczej nie ma co spodziewać się tłumów ze względu na atrakcje, ale co z 
bezpieczeństwem i kulturalnym pobytem mieszkańców, kiedy wreszcie 
zostanie uchwalony i wywieszony regulamin korzystania i przebywania na 
nabrzeżu?  

 
L.dz.0002-75/2016        Gryfino, dnia 23.05.2016 r. 
W odpowiedzi na interpelację dotyczącą regulaminu na nabrzeżu informuję, że w dniu 
4 maja 2016 r. Urząd Miasta skierował pismo do Dyrektora Wydziału Wdrażania RPO 
Urzędu Marszałkowskiego msz następującym pytaniem: „Czy OSiR w Gryfinie (jednostka 
budżetowa Gminy, administrator nabrzeża) mógłby podpisać porozumienie z samorządową 
instytucji kultury – GDK w Gryfinie i nieodpłatnie użyczyć pomieszczenie (gdzie znajduje się 
CIT) na potrzeby sprzedaży przez GDK materiałów promocyjnych Gminy Gryfino 
(przewodników po Gryfinie i okolicach, książek historycznych o Gryfinie i okolicach, map 
turystycznych i topograficznych, pamiątek, widokówek) oraz biletów na wydarzenia kulturalne 
w Gryfinie”. Po otrzymaniu odpowiedzi przystąpimy do prac związanych z uchwaleniem 
regulaminu. 
                  Dyrektor Eugeniusz Kuduk 
    
 
570/XXI/16 – droga do CW Laguna, ulica Wodnika, służy turystom, przyjeżdżającym, 

mieszkańcom Gryfina, CW Laguna jest naszą atrakcją, teraz jest tam 
umiejscowiony Senior Wigor, niestety chodnik prowadzący wzdłuż tej drogi 
jest w bardzo złym stanie, już nawet nie w tragicznym, jest tak podziurawiony. 
Prosiłbym, żeby tej naszej wizytówki nie oszpecać takim dojściem.  

 
BMP/562, 566, 570, 571, 572/XXI; 591, 596, 597, 599/XXIII  
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej wyjaśniam: 



Ad. 570 – w sprawie chodnika prowadzącego do CW Laguna informuję, że remont został 
uwzględniony. 

Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
571/XXI/16 – przedwczoraj wyczytałem w prasie o zasięgu wojewódzkim, że zostały 

podpisane umowy z Marszałkiem, z których można było pozyskać potężne 
pieniądze z UE, ponad 133 mln zł, przez małe gminy z jedną gminą większą 
tzw. Liderem na różnego rodzaju projekty. Wyczytałem, że wśród tych gmin 
znalazły się Szczecinek jako lider, Banie, Pyrzyce, które podostawały takie 
dofinansowanie. Nigdzie nie znalazłem Gryfina. Czy Gryfino przystępowało do 
tego projektu? Jeżeli tak, to w jakim zakresie, jeżeli nie, to dlaczego? Są to 
szanse na pozyskanie funduszy unijnych, po które mogą sięgnąć małe gminy, 
jest to zorganizowane przez Marszałka województwa, który dodał, że w 
procedurze konkursowej mniejsze samorządy nie miały takich szans. Więc dla 
takich samorządów mniejszych z większym liderem wydzielono osobną pulę 
z funduszy europejskich, które przysługują naszemu województwu, miliony 
złotych, warunkiem jest współpraca między samorządami. Czy Gryfino 
składało wnioski, jeżeli tak, to na jaki projekt, jeżeli nie, to dlaczego?    

 
BMP/562, 566, 570, 571, 572/XXI; 591, 596, 597, 599/XXIII  
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej wyjaśniam: 
Ad. 571 -  w sprawie wniosków o dofinansowanie informuję, że  Gmina Gryfino aktywnie 
uczestniczy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, w tym m.in. środków z Funduszy Unii 
Europejskiej na różnego rodzaju zadania.  
Referat Strategii i Rozwoju Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii i Rozwoju  
i Inwestycji bierze udział w naborach wniosków o dofinansowanie związanych  
z inwestycjami, jeżeli zgodnie z wytycznymi do naboru, może wziąć w nim udział i posiada 
odpowiednią dokumentację. 
W związku z tym w roku 2016 zostały złożone dwa wnioski o przyznanie pomocy na operacje 
typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji 
związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej 
infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020: 

- wniosek nr WPROW.I.07221-184/16 pn. "Budowa i przebudowa drogi łączącej 
drogę wojewódzką nr 121 z miejscowością Steklinko o szerokości jezdni 4,0-4,5 km o łącznej 
długości 2,1 km”, 

- wniosek nr WPROW.I.07221-183/16 pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości 
Czepino wraz z budową kanalizacji deszczowej”. 
Maksymalną liczbą punktów do zdobycia było 18, ale aż pięć punktów można było zdobyć za 
poziom dochodu na mieszkańca. Gmina Gryfino osiąga ponad 100% średniego dochodu  
i nie mogła uzyskać w tej kategorii uzyskać żadnego punktu. W przypadku drogi dojazdowej 
do Steklinka zdobyliśmy 11 punktów czyli maksymalną ilość punktów, jaką mogliśmy 
uzyskać w ramach kryteriów wyznaczonych przez Ministra Rozwoju Regionalnego i Rozwoju 
Wsi zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 4 września 2015 r. Niestety z uwagi na zbyt niską 
punktację gmina nie uzyskała dofinansowania. 
Jednak już w chwili obecnej jesteśmy w trakcie uzgadniania treści umowy Partnerstwa  
w sprawie wspólnej realizacji Projektu pn. ‘Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej  
z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”, w ramach 
współpracy ze Szczecińskim Obszarem Metropolitalnym.  Projekt zakłada przebudowę linii 
kolejowej na terenie Gminy Gryfino, remont stacji kolejowych w Czepinie i Daleszewie oraz 
remont przejścia podziemnego w Gryfinie. Środki na ten cel zostaną pozyskane  
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Woj. Zachodniopomorskiego. 



Do SOM zostały również złożone dwa wnioski dotyczące Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych: 

1. przebudowa ulicy Kolejowej, jako elementu dojazdowego do Zintegrowanego 
Centrum Przesiadkowego w Gryfinie (dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. 
Zachodniopomorskiego w wysokości 70 % wydatków kwalifikowalnych), 

2. przebudowa infrastruktury technicznej przy ulicy Pomorskiej (dofinansowanie  
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Woj. Zachodniopomorskiego w wysokości 67 % wydatków kwalifikowalnych). 

Dodatkowo planowane jest złożenie wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska na kompleksową modernizację energetyczną obiektów użyteczności publicznej, 
współfinansowanego z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Planowany termin naborów to  
30 września 2016 - 31 października 2016. 

Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
572/XXI/16 – w związku z planowanym remontem ul. Bolesława Chrobrego przez GDDKiA 

i budową ronda na styku ulic Chrobrego, Szczecińskiej, Flisaczej 
i Grunwaldzkiej, jest przewidziana likwidacja parkingu przy ul. Flisaczej, 
między stacją paliw a blokami. Jest to parking, który ma możliwość 
pomieszczenia kilkunastu samochodów, z którego korzystają nie tylko 
okoliczni mieszkańcy, ale też interesanci sądu, GTBS, PUK, przychodni 
„Chrobry”, klienci sklepów. GDDKiA stoi na stanowisku, że przy rondzie nie 
ma prawa być parkingu. Czy gmina Gryfino rozpatruje znalezienie jakiegoś 
miejsca alternatywnego w okolicach, na wybudowanie parkingu, który 
obsługiwałby mieszkańców i ludzi, którzy muszą z tego parkingu korzystać.     

 
BMP/562, 566, 570, 571, 572/XXI; 591, 596, 597, 599/XXIII  
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej wyjaśniam: 
Ad. 572 – w sprawie parkingów na terenie miasta informuję, że w roku bieżącym zarządcy 
dróg publicznych m.in. krajowej i powiatowych planują przebudowy i generalne remonty 
głównych ciągów komunikacyjnych tj. ul. Szczecińskiej, Chrobrego, 9 Maja, Armii Krajowej, 
Pomorskiej w Gryfinie, co wiązać się będzie z utrudnieniami w ruchu lokalnym. Burmistrz na 
spotkaniach z poszczególnymi inwestorami zaproponował aby wprowadzić zapisy w 
dokumentacjach przetargowych na ww zadania zobowiązujące potencjalnych wykonawców 
do ścisłej współpracy przy opracowywaniu projektów tymczasowej organizacji ruchu wraz z 
realizacją robót, mającej zagwarantować płynność w ruchu drogowym naszego miasta. 
Jednocześnie informuję, że w budżecie Gminy Gryfino zagwarantowane są środki finansowe 
na budowę nowych miejsc parkingowych w mieście zgodnie z obowiązującymi planami 
zagospodarowania przestrzennego co sukcesywnie realizowane będzie w latach 
następnych. W marcu br. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na budowę 
parkingu w rejonie ul. 1 Maja w miejscu tzw. „leżącego wieżowca” co zamierzamy 
zrealizować do końca 2016 roku. 

Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
Radny Jacek Kawka  
573/XXI/16 – dokument, który otrzymałem ma tytuł „Ocena zasobów pomocy społecznej” 

i w tym dokumencie brakuje mi właśnie oceny. Są tu tabele z różnego rodzaju 
danymi, z którymi się można zapoznać. Na stronie 30 jest punkt „wnioski 
końcowe” i na tym mój materiał się kończy, nie wiem czy brakuje mi strony. 
Czy to jest jakiś brak? Czy są jakieś wnioski? Czy w ogóle jest jakaś ocena? 
Dokument się nazywa ocena, a tu oceny ja nie zauważyłem. Proszę, aby moje 
pytanie zostało ujęte w interpelacjach, żebym dostał na nie odpowiedź.      



N/znak:ZPR.0100/2/16       Gryfino, dnia 19.05.2016 r. 
W odpowiedzi na zgłoszoną interpelację dotycząca braku wniosków końcowych w „Ocenie 
zasobów pomocy społecznej za 2015 r.” uprzejmie informuję: przedstawiona „Ocena 
zasobów pomocy społecznej za rok 2015” odzwierciedla sytuację socjalną w Gminie Gryfino 
oraz działalność OPS w Gryfinie i innych jednostek realizujących zadania z zakresu polityki 
społecznej. Przedstawione w ocenie zasobów pomocy społecznej dane ukazują, że liczab 
osób i rodzin, którym udzielono pomocy społecznej i wsparcia od kilu lat kształtuje się na 
podobnym poziomie. Przedłożony w prognozie wzrost środków finansowych w pomocy 
społecznej i innych obszarach polityki społecznej na lata 2016-2017 wynika m.in. 
z wprowadzonego systemowego wsparcia rodzinom, jakim jest świadczenie wychowawcze 
przyznawane na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa 
w wychowywaniu dzieci.  
Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
gmina współfinansuje koszty utrzymania dzieci w pieczy zastępczej. Zauważalny jest wzrost 
kosztów ponoszonych przez gminę z powodu zwiększającej się liczby dzieci umieszczanych 
w pieczy zastępczej oraz przechodzenia w wyższy próg odpłatności.  
Ważnym aspektem w działalności OPS w Gryfinie jest rozwijanie i upowszechnianie form 
aktywnej integracji społecznej i zawodowej oraz umożliwianie dostępu do nich osobom i 
rodzinom zagrożonym, wykluczeniem społecznym przy pomocy zewnętrznych środków 
finansowych w ramach EFS oraz z programów i konkursów ogłaszanych przez MRPiPS, 
o które to środki finansowe Ośrodek ubiega się.   
          Dyrektor  
         Aleksandra Szymanowicz 
   
 
 
 
 
  
         
 
 
  
 
 
 
         
      
 


