
Interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na XXXVI  sesji Rady Miejskiej w Gryfinie  
w dniu 27 kwietnia 2017 r.  

 
Radny Piotr Zwoli ński  
865/XXXVI/17 – jakiś czas temu podjęliśmy uchwałę dotyczącą rewitalizacji Parku 

Miejskiego oraz Górki Miłości, chciałbym zapytać, na jakim etapie jest to 
zadanie?  

 
BMI/865, 866/XXXVI/17      Gryfino, dnia 24.05.2017 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej: 
Ad. 865 – w sprawie rewitalizacji terenów zielonych obejmujących obszar Górki Miłości, 
Parku Miejskiego i terenu u zbiegu ulic Opolskiej i Kołłątaja informujemy, że obecnie trwają 
czynności związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej do złożenia w Starostwie 
Powiatowym w Gryfinie, celem uzyskania stosownych pozwoleń na realizację robór 
budowlanych. Złożony wniosek o dofinansowanie przeszedł wstępną weryfikację w NFOŚ z 
wynikiem pozytywnym. W najbliższym czasie przewidujemy podpisanie umowy 
o dofinansowanie.  

Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
866/XXXVI/17 – na prośbę tych mieszkańców, którzy aktywnie spędzają czas jeżdżąc 

rowerem, proszę o wymalowanie znaków poziomych na ścieżkach 
rowerowych wzdłuż ulicy Jana Pawła II. 

 
BMI/865, 866/XXXVI/17      Gryfino, dnia 24.05.2017 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej: 
Ad. 866 – w sprawie oznakowania poziomego ścieżek rowerowych przy u. Jana Pawła II 
informujemy, że wykorzystujemy dobre warunki atmosferyczne i staramy się sukcesywnie 
odnawiać oznakowanie poziome. Jednocześnie przypominamy, że ulicą Jana Pawła II 
będzie prowadzony objazd od przebudowywanej ul. Armii Krajowej. 

Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
867/XXXVI/17 – otrzymuję wiele sygnałów o konieczności wykonania jeszcze jednej siłowni 

zewnętrznej. Czy bierze pan pod rozwagę wykonanie takiej inwestycji np. 
na nabrzeżu? 

 
BWS.RS.0003.12.2017      Gryfino, dnia 05.06.2017 r. 
W odpowiedzi na zgłoszoną przez Pana interpelację uprzejmie informuję, że sa plany 
zagospodarowania terenu przy nabrzeżu w urządzenia rekreacyjno-sportowe. W chwili 
obecnej poszukujemy możliwości dofinansowania tego zadania ze środków zewnętrznych.  
         Z up. Burmistrza  
         Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
         
Radna Małgorzata Wisi ńska  
868/XXXVI/17 – w kwietniu na łamach jednego z ogólnopolskich miesięczników ukazał się 

artykuł o 33 najciekawszych miejscach w Polsce. Jednym z tych miejsc 
jest nasz Krzywy Las. To samo miejsce znalazło się w branżowym 
przewodniku jako cud natury. Myślę, że jako gmina powinniśmy 
wykorzystać darmową ogólnopolską promocję naszego terenu, zadbać 
o teren Krzywego Lasu, doprowadzając go do porządku, bo jest tam jeden 
wielki bałagan i śmietnik i rozreklamować w najbliższym gminnym 
sąsiedztwie. Myślę, że dobrze by było umieścić na tablicy w miejscu 
obsługi pasażerów koło Starych Brynek informacji o lesie i jak do niego 
trafić. Tam zatrzymują się ludzie, czytają informacje i na pewno bardzo 



chętnie takie miejsce obejrzą, skoro zostało przez kogoś rozreklamowane. 
Na tej tablicy są przecież opisane zabytki z Pyrzyc, Myśliborza i nawet 
Chojny, a o Gryfinie nie ma ani słowa. A na terenie miasta powinny 
powstać kierunkowskazy, które wskażą osobom zainteresowanym, w jaki 
sposób do Krzywego Lasu można się dostać.  

 
869/XXXVI/17 – gmina sprzedając mieszkania komunalne w szczególności w blokach 

wielorodzinnych na wsi, sprzedaje także udziały w gruncie. Uważam, że to 
jest bardzo słuszne, bo każdy ogródek powinien mieć. Problem polega na 
tym, że nabywca mieszkania i tego udziału w gruncie nie otrzymuje 
wskazanej działki i to rodzi straszne konflikty między mieszkańcami.  

 
Radny Czesław Skonecki  
870/XXXVI/17 – interpeluję w sprawie znaków drogowych usytuowanych na chodnikach, na 

posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego 
osoby niepełnosprawne monitowały, aby po chodnikach można było się 
swobodnie poruszać. Osoby niedowidzące zahaczają o te znaki. Taki 
znak jest przy ul. Iwaszkiewicza na wysokości budynku 30-40. 
Ja interpelowałem w tej sprawie, otrzymałem odpowiedź, z której wynika, 
że zostanie to usunięte, ale do dnia dzisiejszego nie zostało to wykonane.  

 
BMI/870, 871/XXXVI/17      Gryfino, dnia 24.05.2017 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej: 
Ad. 870 – w sprawie znaku drogowego przy ul. Iwaszkiewicza informujemy, że wyregulujemy 
go w ten sposób, żeby nie stanowił zagrożenia dla niepełnosprawnych. 
 

Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
871/XXXVI/17 – interpeluję w sprawie schodów przy gimnazjum, czy trzeba, aby zdarzył się 

wypadek, żeby te schody zostały naprawione? Starsi ludzie się tam 
przewracają. Natomiast schody przy ulicy Sprzymierzonych prowadzące do 
dworca to wizytówka miasta. Proszę w imieniu mieszkańców, aby te schody 
zostały naprawione, przemawiają za tym względy bezpieczeństwa. Te 
schody nie mają właściwego podłoża, są nierówne i niebezpieczne.  

 
BMI/870, 871/XXXVI/17      Gryfino, dnia 24.05.2017 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej: 
Ad. 871 – w sprawie schodów przy gimnazjum i przy ul. Sprzymierzonych informujemy, że 
planujemy przeprowadzić kompleksowy remont przedmiotowych schodów w chwili uzyskania 
dofinansowania na realizację zadań polegających na budowie Zintegrowanego Centrum 
Przesiadkowego oraz termomodernizacji Zespołu Szkół. W roku bieżącym, po zrealizowaniu 
planowanych zadań, w oparciu o posiadane środki budżetowe postaramy się naprawić 
doraźnie schody przy szkole i ustalić z powiatem ewentualny zakres remontu schodów przy 
dworcu. 

Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
Radna Jolanta Witowska  
872/XXXVI/17 – w ubiegłym roku składałam interpelację w sprawie potrzeby wymiany, 

naprawienia znaków informacyjnych, które są już naprawdę zniszczone, 
nieczytelne i często już po prostu nieaktualne. Składałam również 
zapytanie w sprawie reklamy świetlnej na placu Barnima. Otrzymałam 
odpowiedź, że jest rozważana decyzja o wymianie jej na inną, mniej 
kosztochłonną. Chciałabym zapytać, czy są podjęte jakieś prace w tym 
kierunku i na jakim są etapie? 



BMP/872, 873/XXXV/17      Gryfino, dnia 24.05.2017 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej: 
Ad. 872, 873 – w sprawie rewitalizacji oznakowania informacyjnego na terenie miasta i gminy 
oraz murali informujemy, że dobiega końca proces tworzenia Systemu Identyfikacji 
Wizualnej. Po uzyskaniu ostatecznego opracowania, określimy wartość planowanych działań 
i w zależności od szacowanych kosztów uwzględnimy ich realizację na bieżąco lub ujmiemy 
pozycje w projekcie budżetu. 

Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
873/XXXVI/17 – interpeluję w sprawie ściany budynku przy malej fontannie, jest to wizytówka 

miasta, gdzie widnieje hasło: Gryfino gotowe na przyszłość – jej stan i stan 
okolicy wokół pozostawię bez komentarza. Czy coś w tej sprawie już 
zrobiliśmy? Na jakim etapie są prace?  

 
BMP/872, 873/XXXV/17      Gryfino, dnia 24.05.2017 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej: 
Ad. 872, 873 – w sprawie rewitalizacji oznakowania informacyjnego na terenie miasta i gminy 
oraz murali informujemy, że dobiega końca proces tworzenia Systemu Identyfikacji 
Wizualnej. Po uzyskaniu ostatecznego opracowania, określimy wartość planowanych działań 
i w zależności od szacowanych kosztów uwzględnimy ich realizację na bieżąco lub ujmiemy 
pozycje w projekcie budżetu. 

Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
Radny Janusz Skrzypi ński  
874/XXXVI/17 – interpeluję w sprawie parkingu przy ul. 1 Maja na wysokości budynku 

Nadleśnictwa, jest to były parking strzeżony, w obecnej chwili na tym 
parkingu stoją lampy, które są nieczynne od 8 lat. Te lampy są 
skorodowane, zabezpieczenia przewodów elektrycznych na tych lampach 
są pozrywane, proszę, żeby albo te lampy naprawić, albo je po prostu 
zdemontować. Również ogrodzenie tego parkingu jest skorodowane, 
słupki się wywracają, płot jest pokrzywiony. Proszę, aby ten płot naprawić 
albo zdemontować, bo w takim stanie niczemu nie służy.  

 
BMI/874, 875, 876/XXXVI/17      Gryfino, dnia 24.05.2017 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej: 
Ad. 874 – w sprawie parkingu strzeżonego przy ul. 1 Maja nieopodal nadleśnictwa informuję, 
że obecnie gmina przystąpiła do procedury zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego na tym terenie. Trwają konsultacje mieszkańcami, których zakończenie 
planuje się w lipcu br. Po zakończeniu konsultacji przeanalizujemy wnioski mieszkańców co 
do przyszłego zagospodarowania byłego parkingu i podejmiemy działania mające na celu 
rozbiórkę lub remont obiektu.  
         Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
    
875/XXXVI/17 - budynek mieszkalny przy ul. Kościuszki 2 został swego czasu 

wyremontowany, natomiast pomieszczenia gospodarcze przynależne 
do tego budynku są w złym stanie technicznym. Jeśli te pomieszczenia 
są potrzebne mieszkańcom, to należy je wyremontować, jeśli 
są zbyteczne, to należy je rozebrać. Jest to w bezpośrednim sąsiedztwie 
nabrzeża i po prostu straszy.  

 
BMI/874, 875, 876/XXXVI/17      Gryfino, dnia 24.05.2017 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej: 



Ad. 875 – w sprawie pomieszczeń gospodarczych przynależnych do budynku przy 
ul. Kościuszki 2 informujemy, że przeprowadzimy uzgodnienia z GTBS co do 
perspektywiczności obiektów i podejmiemy decyzję w tej sprawie. 
          Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
876/XXXVI/17 -    interpeluję w sprawie ulicy Energetyków – jest to odcinek ok. 70 m między 

ulicą Piastów a Bałtycką, jezdnia była tam wielokrotnie naprawiana, myślę, 
że przyszedł czas, aby ten odcinek sfrezować i ułożyć nową nakładkę 
bitumiczną, co poprawi stan techniczny tej jezdni na kilka lat.  
W załączeniu dokumentacja fotograficzna. 

 
BMI/874, 875, 876/XXXVI/17      Gryfino, dnia 24.05.2017 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej: 
Ad. 876 – w sprawie ulicy Energetyków informuję, że w bieżącym budżecie uwzględniliśmy 
zadanie polegające na sporządzeniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
na przebudowę ulicy Energetyków. Obecnie trwają także prace związane z remontem 
cząstkowym nawierzchni. 
         Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
    
Radny Tomasz Namieci ński  
877/XXXVI/17 – moja interpelacja dotyczy miejscowości Wysoka Gryfińska, w zeszłym roku 

sołtys pan Marcin Jońca na prośbę mieszkańców zwracał się z wnioskiem 
o montaż dodatkowych punktów świetlnych w Wysokiej Gryfińskiej przy 
ul. Lipowej 2, 5, 6 i 7 oraz przy placu zabaw na działce 12/2. Dostał 
odpowiedź negatywną, ponownie sołtys wraz z grupą mieszkańców prosi 
o interwencję w tej sprawie. Są tam słupy, koszt nie byłby wielki, natomiast 
na pewno wpłynęło by to na bezpieczeństwo mieszkańców Wysokiej 
Gryfińskiej. 

 
BMI/877, 878/XXXV/17      Gryfino, dnia 24.05.2017 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej: 
Ad. 877 – w sprawie montażu opraw oświetleniowych w Wysokiej Gryfińskiej i dodatkowego 
punktu oświetleniowego w Gardnie informuję, że w roku bieżącym rozstrzygnęliśmy 
postępowanie na roboty budowlane polegające na wykonaniu ok. 180 lamp w Gryfinie. 
Dodatkowymi środkami na realizację podobnych zadań nie zabezpieczaliśmy w roku 2017 
(poza zadaniami wskazanymi w funduszu sołeckim). Kwestia montażu dodatkowych opraw 
i budowie nowych punktów będzie przedmiotem analizy przy sporządzeniu projektu budżetu 
na rok przyszły. 
         Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
878/XXXVI/17 – proszę o montaż jednego punktu świetlnego w Gardnie przy 

ul. Niepodległości 2b, to jest dosyć ciemna uliczka, ja wiem, że teraz 
możemy mówić, że jest wiosna, zaraz będzie lato, natomiast proszę żeby 
mieć to w perspektywie. Prosili mnie mieszkańcy tej ulicy o to, aby taką 
interpelację na sesji złożyć, w związku z tym bardzo proszę o interwencję 
w tej sprawie. Proszę o odpowiedź na piśmie.  

 
BMI/877, 878/XXXV/17      Gryfino, dnia 24.05.2017 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej: 
Ad. 877 – w sprawie montażu opraw oświetleniowych w Wysokiej Gryfińskiej i dodatkowego 
punktu oświetleniowego w Gardnie informuję, że w roku bieżącym rozstrzygnęliśmy 
postępowanie na roboty budowlane polegające na wykonaniu ok. 180 lamp w Gryfinie. 



Dodatkowymi środkami na realizację podobnych zadań nie zabezpieczaliśmy w roku 2017 
(poza zadaniami wskazanymi w funduszu sołeckim). Kwestia montażu dodatkowych opraw 
i budowie nowych punktów będzie przedmiotem analizy przy sporządzeniu projektu budżetu 
na rok przyszły. 
         Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
Radny Krzysztof Hładki   
879/XXXVI/17 – stan targowiska miejskiego w Gryfinie przy nowo wybudowanym nabrzeżu 

kontrastuje w bardzo istotny sposób, można je określić chyba na poziomie 
Bangladeszu. Czy i jakie działania podejmuje gmina w celu pozyskania 
środków zewnętrznych na odnowienie lub budowę nowych targowisk? 
Wiem, że aktualnie jest nowe rozdanie na dofinansowanie na budowę lub 
renowację targowisk. Czy gmina aplikuje o te środki? 

 
Radny Zdzisław Kmieciak  
880/XXXVI/17 – na ulicy Myśliwskiej obok firmy Jager znajduje się przewrócone drzewo. 

Należy je uprzątnąć z drogi, ponieważ utrudnia przejazd do pól rolnikom, 
mi.in. z Czepina. 

 
BMK.0003.11.2017        Gryfino, dnia 19.05.2017 r. 
W odpowiedzi na Pana interpelację zgłoszoną na sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie 
usunięcia z drogi przewróconego drzewa na ul. Myśliwskiej w Czepinie informuję, iż 
dokonano oględzin w terenie. W czasie oględzin stwierdzono, że drzewo stanowiło złom. 
Obecnie drzewo znajduje się na poboczu drogi i nie koliduje z przejazdem do okolicznych 
pól. Informuję również, że Gmina Gryfino dokona wszelkich starań by usunąć złom i oczyścić 
teren, niemniej jest to uzależnione od posiadanych środków budżetowych.  
Z uwagi na duży zakres prac przewidzianych na rok 2017 w pierwszej kolejności zostaną 
wykonane prace związane z usuwaniem drzew i krzewów stanowiących zagrożenie 
bezpieczeństwa zdrowia, życia lub mienia mieszkańców.  
         Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
Radny Zbigniew Kozakiewicz  
881/XXXVI/17 – po lewej stronie za mostem w kierunku Mescherin jest dziki parking. Zbliża 

się majówka, duża impreza biegowa, będą tam parkować samochody. 
Jest tam duża dziura, która była już raz naprawiana, ale efekty tego były 
zerowe. Proszę wyrównać ten teren, żeby na majówkę ten odcinek był 
dostępny dla samochodów i pieszych. 

 
BMI/881/XXXVI/17       Gryfino, dnia 24.05.2017 r. 
Interpelację przekazano do GDDKiA. 
 
Radny Marcin Para  
882/XXXVI/17 – myślę, że wszyscy widzą, że stan dróg w mieście Gryfino się poprawia, 

niezależnie od tego, kto jest ich zarządcą, natomiast w ocenie 
mieszkańców i myślę, że gołym okiem to widać, a jeśli się jedzie 
samochodem, to czuć, została ulica Krasińskiego, która jest ulicą 
powiatową. Wiem, że burmistrz prowadzi rozmowy z zarządem powiatu 
gryfińskiego na temat naprawy tej drogi, my z grupą radnych, z Piotrem 
Zwolińskim, z Marcinem Pazikiem czynimy starania aby tą sprawę 
doprowadzić do szczęśliwego końca. Niemniej jednak chciałbym 
burmistrza zapytać i jeżeli byłaby taka możliwość, chciałbym uzyskać tą 
odpowiedź ustnie, na jakim etapie są te rozmowy i jakie jest stanowisko 



powiatu? To jest główna ulica na Górnym Tarasie, jest ona w fatalnym 
stanie i nie budzi żadnej wątpliwości, że trzeba ja naprawić. 

 
Radny Rafał Guga  
883/XXXVI/17 – chciałbym wzmóc głos radnej Witowskiej i nawiązać do tego, mówił radny 

Kozakiewicz, zbliżają się sztandarowe dni Gryfina, spodziewamy się, że 
Gryfino będzie odwiedzane także przez przyjezdnych, program jest 
bogaty. Natomiast nasza wizytówka - plac Barnima wygląda smutno, jest 
tam trochę brudu, ławki wyglądają, jak wyglądają, są ubytki. Proszę, aby 
postarać się trochę poprawić estetykę i zrobić to, co można jeszcze zrobić 
przed 1 maja.  

 
884/XXXVI/17 – chciałbym wzmóc głos radnego Skoneckiego, ja wielokrotnie interpelowałem 

w sprawie schodów, codziennie widzę, jak mieszkańcy nie tylko ulicy Jana 
Pawła II, ale też rodzice, często babcie odprowadzające dzieci, na tych 
schodach mają bardzo duże problemy. Wielokrotnie o tym mówiłem. 
Jednocześnie chciałbym przypomnieć, że składałem interpelację, że jest 
tam duży zielony teren, nieużywany, z którego można by było 
zagospodarować nawet metodą roboczą kilkanaście miejsc parkingowych, 
bo tam dalej jest problem z parkowaniem dla rodziców, którzy odwożą 
swoje dzieci do szkoły. A od września będziemy mieli dużo klas 
pierwszych, dużo oddziałów przedszkolnych i może być problem z tym, że 
rodzice chcą dzieci do szkoły dowieźć.     

 
BMP/884, 885, 886, 887/XXXVI/17     Gryfino, dnia 24.05.2017 r.    
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej: 
Ad. 884 – w sprawie schodów przy gimnazjum informujemy, że planujemy przeprowadzić 
kompleksowy remont przedmiotowych schodów w chwili uzyskania dofinansowania na 
realizację zadania polegającego na termomodernizacji Zespołu Szkół. W roku bieżącym po 
przeanalizowaniu planowanych zadań, w oparciu o posiadane środki budżetowe postaramy 
się naprawić doraźnie schody przy szkole. Informujemy jednocześnie, że w bieżącym roku 
planujemy do realizacji inwestycję związaną z budową drogi „sięgacza” przy szkole. 
Inwestycja ta polega także na wybudowaniu ok. 17 miejsc parkingowych.  
         Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler                  
 
885/XXXVI/17 – chciałbym nawiązać do sprawy, którą kilkukrotnie poruszałem na sesjach, 

ostatnio dostałem też odpowiedź, chodzi o podłączenie do sieci 
kanalizacyjnej na ul. Flisaczej działek 244, 245, 247, 248, 249, 250/1 
i 278/5. Sytuacja jest o tyle skomplikowana, że tak jak dostałem 
w odpowiedzi, były pieniądze na to przewidziane w PUK, były już podjęte 
pierwsze działania, ale okazało się, że tam nie można się przebić 
z różnych względów przez pas drogi krajowej. Dlatego podjęliśmy uchwałę 
o zmianie miejscowego planu zagospodarowania, żeby tą sprawę 
rozwiązać inaczej. We wrześniu podjęliśmy uchwałę, chciałbym wiedzieć, 
na jakim etapie jest ta inwestycja i czy w tym roku uda się to zakończyć, 
bo ci ludzie wykazują tam naprawdę dużo cierpliwości.  

 
BMP/884, 885, 886, 887/XXXVI/17     Gryfino, dnia 24.05.2017 r.    
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej: 
Ad. 885 – w sprawie sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Flisaczej informujemy, że do dnia 
24.06.2017 r. geodeta opracowuje mapę do celów projektowych. Po tej dacie nastąpi 
podpisanie umowy z wykonawcą na sporządzenie projektu zmiany MPZP. Procedury 
związane z uchwaleniem planu, uzgodnienia i konsultacje powinny zakończyć się z lipcu 
roku 2018, wówczas może zostać podjęta uchwała o zmianie ww. planu  



         Z up. Burmistrza  
       Z-ca Burmistrza Tomasz Miler                  
 
886/XXXVI/17 – chciałbym też nawiązać do stanu dróg, stan nawierzchni ulicy Pionierów, 

która jest ulicą nietypową, bo przez cały czas biegnie pod górkę, coraz 
bardziej się pogarsza. Proszę o przeanalizowanie tej sytuacji i podjęcie 
działań. 

 
BMP/884, 885, 886, 887/XXXVI/17     Gryfino, dnia 24.05.2017 r.    
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej: 
Ad. 886 – w sprawie nawierzchni ulicy Pionierów informujemy, że na bieżąco realizujemy 
remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych. 
         Z up. Burmistrza  
       Z-ca Burmistrza Tomasz Miler                  
 
887/XXXVI/17 – chciałbym także zainterpelować o stan nawierzchni przy ul. Iwaszkiewicza, 

a szczególnie odcinek pomiędzy ul. Wojska Polskiego – Zygmunta 
Krasińskiego, czyli wjazd od strony cmentarza, a tamtędy bardzo często 
jeżdżą mieszkańcy Górnego Tarasu, którzy udają się w stronę miasta czy 
też wracają stamtąd. Czy gmina rozważa remont tej ulicy, bo tam 
właściwie łatać już nie ma co. Jeśli tak, to byłbym zainteresowany kiedy, 
proszę, żeby podjąć jak najszybciej działania w tym temacie.  

 
BMP/884, 885, 886, 887/XXXVI/17     Gryfino, dnia 24.05.2017 r.    
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej: 
Ad. 887 – w sprawie nawierzchni ulicy Iwaszkiewicza informujemy, że w roku bieżącym 
zleciliśmy opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ulic 
Iwaszkiewicza i 11 Listopada. Termin sporządzenia ww dokumentacji przypada na dzień 
15 września 2017 r. Zadanie uwzględnimy w projekcie budżetu na rok 2018. 

Z up. Burmistrza  
       Z-ca Burmistrza Tomasz Miler                  
 
888/XXXVI/17 – jeszcze w niedawnych wypowiedziach burmistrza pojawiały się informacje, 

że gmina aplikuje o środki zewnętrzne mające być spożytkowane 
na gruntowny remont Pałacyku pod lwami. Biorąc pod uwagę, że stan 
tego obiektu jest fatalny od wielu lat, w poprzednich kadencjach Komisja 
Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego często wizytowała ten 
obiekt i wnioskowała o przeprowadzenie takich remontów, jestem 
zainteresowany tą sprawą. Czy w najbliższym czasie uda się 
wyremontować i uratować Pałacyk? Czy udało się pozyskać te środki? 
Czy jest szansa, że uda się ten zabytkowy budynek, symboliczny dla 
naszego miasta uratować? 

 
889/XXXVI/17 – z ogromnym zaskoczeniem i smutkiem przeczytałem ostatnio w gryfińskiej 

prasie o tym, że zakończyło działalność stowarzyszenie Jestem 
i pomagam. Nie ukrywam, że byłem jednym z założycieli tego 
stowarzyszenia, chociaż krótko w nim działałem, ale z wypiekami na 
twarzy obserwowałem działalność stowarzyszenia, szczególnie 
kibicowałem imprezie integracyjnej Tacy sami, współorganizowałem 
pierwszą edycję, uważam ją za bardzo cenną imprezę. Członkowie 
stowarzyszenia robili dużo dobrego dla osób potrzebujących pomocy od 
innych. Uważam, że to jest wielka strata dla gminy Gryfino, jeżeli ci ludzie 
mieliby zaprzestać swojej działalności. Czytałem też w prasie, nie znam 
szczegółów, że wielokrotnie były prowadzone z burmistrzami rozmowy 
na temat sytuacji stowarzyszenia, a główną przyczyną zakończenia 



działalności była zbyt szczupła ilość środków finansowych, nie 
wystarczająca nawet na czynsz. Panie burmistrzu, czy nie uważacie, że 
zatracenie czy pozwolenie na to, żeby przestało działać takie 
stowarzyszenie dla gminy nie jest to bardzo duża strata? Czy zrobiliście 
wszystko, żeby zapobiec problemom i w efekcie likwidacji tego 
stowarzyszenia? I czy ta sytuacja w jakiś sposób jest może jeszcze 
odwracalna? 

 
Radny Zenon Trzepacz  
890/XXXVI/17 – ja nie będę zgłaszał interpelacji, tylko chciałem zaapelować do kolegów 

radnych, bo ja też się przemieszczam po miejscowościach, żeby do tych 
interpelacji w sprawie dróg podchodzić z ostrożnością, bo przejedźcie się 
do Daleszewa, Radziszewa, Starych Brynek, Chlebowa i zobaczcie, jakie 
tam są drogi, porównajcie, uderzcie się we własne sumienia, czy te 
interpelacje czasami mają sens. Czy nie pozwolić działać burmistrzowi, bo 
mi się wydaje, że w wielu przypadkach chodzi o to, żeby coś powiedzieć. 
Lepiej najpierw coś zrobić. Ja nie chcę mówić o tym drzewie, kolego 
radny, niech się kolega nie pogniewa, jeśli to drzewo tam leży, to stwarza 
zagrożenie i czekanie do sesji z interpelacją… ja bym nigdy czegoś 
takiego nie zrobił.  

 


