
Interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na XVII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie  
w dniu 17 grudnia 2015 r.  

 
Radny Jacek Kawka  
412/XVII/15 – chciałem zgłosić interpelację, o której usłyszałem od mieszkańców Parsówka, 

otóż droga dojazdowa do tej miejscowości jest w chwili obecnej praktycznie 
nieprzejezdna, sprawa jest bardzo ważna, należałoby tą drogę jak najszybciej 
naprawić, tym bardziej, że w tym ciągu komunikacyjnym poruszają się dzieci 
ze szkoły i do szkoły, tą sprawę należy jak najszybciej załatwić.  

 
BMP/412/XVII/15       Gryfino, dnia 22.01.2016 r. 
Ad. 412 – w sprawie nieodpowiedniego stanu technicznego nawierzchni drogi dojazdowej do 
Parsówka informuję, że budowa i remont dróg realizowane będą w oparciu o harmonogram 
opracowywany przez zespół powołany Uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie nr VII/62/15 z dnia 
30.04.2015r. oraz stosownie do posiadanych środków i potrzeb mieszkańców. Jednocześnie 
informuję, że w roku 2016 planowane jest utwardzenie nawierzchni ulic Wodnej i Opolskiej. 
Ponadto informuję, że w dniu 19.01.2016r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Gminą 
Gryfino a PUK Sp. z o. o. z siedzibą w Gryfinie w sprawie określenia warunków finansowania 
oraz uszczegółowienia zadań PUK Sp. z o. o. powierzonych Uchwałą Rady Miejskiej w 
Gryfinie nr XXVIII/232/12 z dnia 29.11.2012r. w zakresie gospodarki komunalnej. Zgodnie z 
ww. porozumieniem Spółce powierzono m.in. zadania dotyczące bieżącego utrzymania dróg 
gminnych. Sygnały od mieszkańców gminy, radnych oraz innych podmiotów są 
przekazywane na bieżąco do PUK SP. z o. o. celem realizacji ustaleń porozumienia. 
Informacja dot. nawierzchni drogi do Parsówka zostanie przekazana do Spółki. 
           Z up. Burmistrza 

           Z-ca Burmistrza Tomasz Miler
     

Radna Jolanta Witowska  
413/XVII/15 – w przedłożonym projekcie budżetu na rok 2016 nie znalazłam informacji 

dotyczących siłowni plenerowych, o które zabiegała Komisja Planowania 
Przestrzennego, w związku z tym składam interpelację. Żyjemy w świecie 
ciekawym, lecz pełnym stresu i pośpiechu, a dzięki ogólnodostępnym 
i bezpłatnym siłowniom zewnętrznym możliwy jest aktywniejszy, a więc 
zdrowszy styl życia mieszkańców Gryfina. Siłownie pozwolą na atrakcyjne 
zagospodarowanie często odwiedzanych miejsc publicznych, a w naszym 
przypadku mogą być jednym z rozwiązań na wciąż niezagospodarowane 
nabrzeże. W imieniu mieszkańców proszę o uwzględnienie tych inwestycji 
w przyszłorocznym budżecie miasta.  

 
L.dz.0002-2/2016        Gryfino, dnia 04.01.2016 r. 
W odpowiedzi na interpelację OSiR informuje, że w okresie gwarancyjnym tj. do roku 2018 
na nabrzeżu nie można wykonywać żadnych prac. Jednocześnie informuję, że przed złożoną 
interpelacją otrzymałem polecenie od Burmistrza przygotowania stanowiska OSiR co do 
możliwości lokalizacji siłowni w bezpośrednim sąsiedztwie nabrzeża i ewentualne zbadanie 
możliwości prawnych innych rozwiązań. W powyższej sprawie złożyliśmy pismo do Wydziału 
Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji. 
          Dyrektor   
               Eugeniusz Kuduk 
 
414/XVII/15 – interpeluję w sprawie chodnika na ul. Sprzymierzonych – chodzi o odcinek od 

Starostwa do końca ulicy. Jego stan zagraża bezpieczeństwu użytkowników, 
brakujące, wyszczerbione i przekrzywione płyty chodnikowe,  z między 
których wyrastają olbrzymie korzenie to obraz tego ciągu dla pieszych. Proszę 
o przekierowanie tej interpelacji do Starostwa, żeby mogło podjąć działania 
naprawiające tę uciążliwość.  



 
BMP/410/XVI/15        Gryfino, dnia 22.01.2016 r. 
Przekazano do Starostwa Powiatowego.  
 
Radna Ewa De La Torre  
415/XVII/15 – przeczytałam ostatnio w prasie regionalnej informację na temat działalności 

stacji krwiodawstwa w Stargardzie Szczecińskim. Nawet w Stargardzie 
Szczecińskim, większym od Gryfina, istnienie tej stacji, a nawet ruchomego 
punktu krwiodawstwa jest zagrożone. Chciałabym usłyszeć, co w sprawie 
naszego punktu krwiodawstwa ma do powiedzenia Regionalne Centrum 
Krwiodawstwa i pani Ewa Kłosińska, dyrektor tego Centrum, gdyby Burmistrz 
zechciał o to zapytać. Czyli docelowo jaki model krwiodawstwa będzie 
propagowany na terenie naszego województwa, ze szczególnym 
uwzględnieniem powiatu gryfińskiego. 

 
Radna Małgorzata Wisi ńska 
416/XVII/15 – dlaczego ryczałt roczny za prowadzenie punktów bibliotecznych w świetlicach 

wiejskich praktycznie co roku jest bardzo obniżany, mimo, że to jest bardzo 
pracochłonne zajęcie i np. w 2013 r. wynosił 1100 zł za rok, w 2014 r. 800 zł, 
a w tym roku panie dostały po 560 zł. Obawiam się, że punkty biblioteczne na 
terenach wiejskich, w świetlicach, zostaną zamknięte, bo to się wiąże 
z wymianą książek, z opisywaniem, to nie jest tak, że ksiązki sobie tylko stoją 
a pani na te ksiązki patrzy.  

 
BP/3/2016        Gryfino, dnia 11.01.2016 r. 
W odpowiedzi na interpelację uprzejmie informuję, że wysokość wynagrodzenia za 
prowadzenie punktów bibliotecznych uzależniona jest od ilości wypożyczeń w danym 
punkcie bibliotecznym. Każdego roku wprowadza się nowe progi określające ilość 
wypożyczeń i związaną z tym kwotę wynagrodzenia. 
Wysokość środków finansowych jakimi dysponuje Biblioteka Publiczna w Gryfinie jest 
czynnikiem determinującym wielkość progów i związane z nimi wynagrodzenie. Należy 
zaznaczyć, iż wysokość dotacji podmiotowej dla biblioteki od kilku lat jest systematycznie 
zmniejszana. W roku 2013 dotacja podmiotowa wynosiła 1.622.000 zł, w roku 2014 – 
1.588.400 zł, a w roku 2015 – 1.538.400 zł. W związku z powyższym środki pieniężne jakie 
biblioteka może przeznaczyć na wynagrodzenia za prowadzenie punktów bibliotecznych jest 
z każdym rokiem niższe. 
        Dyrektor Biblioteki Publicznej       
          Sylwia Mencel 
 
Radny Czesław Skonecki  
417/XVII/15 – wcześniej zgłaszałem interpelację w sprawie przedszkola przy ul. 

Krzywoustego, chodzi o dowóz dzieci do tego przedszkola, otrzymałem 
odpowiedź na tą interpelację w formie pisemnej, za co dziękuję, ale z tej 
odpowiedzi wynika, że niemożliwe jest zrobienie tam parkingu wzdłuż ulicy 
Krzywoustego. Przy ul. 1 Maja pomiędzy budynkami 12-13 jest droga 
prowadząca do parkingu usytuowanego przy tych posesjach, tylko jest tam 
zakaz ruchu z tabliczką „nie dotyczy dojazdu do posesji”. Czy możliwe byłoby 
rozważenie, żeby osoby, które dowożą dzieci, mogły skorzystać z tej drogi? 
Dopisek byłby taki, że zakaz nie dotyczy też dojazdu do przedszkola/ żłobka. 
Nie zawsze jest tam ten parking zajęty, także z tego parkingu osoby 
dowożący dzieci mogłyby skorzystać. Proszę o rozważenie tego i odpowiedź 
w formie pisemnej.  

 
 
 



BMP/417/XVII/15       Gryfino, dnia 22.01.2016 r. 
Ad. 417 – w sprawie parkingu dla rodziców odbierających dzieci z przedszkola przy ul. 
Krzywoustego informuję, że Gmina Gryfino przewiduje w roku 2016 budowę parkingu w 
miejscu tzw. „leżącego wieżowca” usytuowanego przy ul. 1 Maja 10, który znajduje się 
nieopodal wskazanej lokalizacji – 1 Maja 12 – 13. Parking ten może być także 
wykorzystywany na potrzeby rodziców odprowadzających/odbierających dzieci z ww. 
przedszkola.   

Z up. Burmistrza 
       Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
Radny Tomasz Namieci ński   
418/XVII/15 – w dniu 29 września 2015 r. do Urzędu wpłynęły cztery wnioski inwestycyjne do 

projektu budżetu na rok 2016. Ja je odczytam: „wnoszę o przyjęcie do 
realizacji w roku budżetowym 2016 i zabezpieczenie środków finansowych na 
wykonanie następujących zadań: wykonanie chodnika przy drodze gminnej 
w m. Wysoka Gryfińska ul. Lipowa, zadanie zostało zgłoszone do projektu 
budżetu na rok 2009, 2010 i 2015, zostało wykonane częściowo. Inwestycja 
wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa, szacunkowy 
koszt zadania 22.000 zł.  
Wniosek drugi: wykonanie w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym 
w Gryfinie części chodnika przy drodze powiatowej w m. Drzenin. Stosowny 
wniosek w ww. sprawie został zgłoszony do projektu budżetu starostwa na rok 
2016. Inwestycja wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa, 
szacunkowy koszt zadania 22.000 zł. 
 Wniosek trzeci: remont istniejącego ciągu pieszo-jezdnego o nawierzchni 
kamienno-(...) poprzez wymianę na nawierzchnię z brukowej kostki 
betonowej, zlokalizowanego wzdłuż zabudowań wielorodzinnych 31-33-35-37-
39 w m. Gardno przy ul. Niepodległości. Zadanie częściowo zostało wykonane 
w latach 2013, 2014, 2015 z funduszu sołeckiego. Inwestycja wpłynie na 
poprawę bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa, szacunkowy koszt zadania 
70.000 zł.  
Czwarty wniosek; wykonanie niezbędnego remontu drogi gminnej, część 
inwestycji wykonana została z funduszu sołeckiego, w budżecie gminy na ww. 
zadanie przeznaczone były następujące środki: w 2011 r. była zabezpieczona 
kwota 9.100 zł, w 2012 r. była zabezpieczona kwota 9.200 zł, w roku 2013 
zabezpieczona była kwota 6.000 zł, w roku 2014 została przeznaczona kwota 
5.000 zł, na rok 2015 zabezpieczono kwotę – dalszy etap drogi – w wysokości 
4.000 zł. Aktualnie stan dróg w miejscowości Chlebowo pogarsza się, 
zagrażając bezpieczeństwu osób z niej korzystających, szacunkowy koszt 
zadania to 60.000 zł.  
Takie wnioski zostały przeze mnie zgłoszone w dniu 25 września i zgodnie 
z art. 244 kpa w związku z art. 237 § 1 Urząd miał miesiąc czasu na 
odpowiedź, na ustosunkowanie się do tych wniosków i na udzielenie mi 
odpowiedzi. Nie otrzymałem odpowiedzi do chwili obecnej, bardzo proszę, 
abym taką odpowiedź otrzymał w formie pisemnej.  
 

BMP/409,410/XVI/15; BMP/418/XVII/15     Gryfino, dnia 22.01.2016 r. 
Ad. 418/XVII – w sprawie pisma z dnia 25.09.2015r. informuję, że Referat Inwestycji udzielił 
odpowiedzi pismem z dnia 29.10.2015r., znak: BMP-PI.7021.46.21.2015.DK.  

Z up. Burmistrza 
       Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
Radny Ireneusz Sochaj  
419/XVII/15 – dzisiaj wprowadziliśmy projekt uchwały odnośnie kompleksowej przebudowy 

ul. Łużyckiej, mieszkańcy są bardzo żywo zainteresowani, jak ta ulica po 



przebudowie będzie wyglądać. Wiem, że jest to proces bardzo 
skomplikowany, że przygotowują tą przebudowę różne podmioty, ale czy 
będzie możliwe udostępnienie koncepcji, wizualizacji, projektu tej przebudowy 
mieszkańcom?   

 
BMP/419/XVII/15       Gryfino, dnia 22.01.2016 r. 
Ad. 419 – w sprawie projektu przebudowy ul. Łużyckiej wyjaśniam, że Gmina Gryfino nie 
dysponuje wizualizacją inwestycji. W Urzędzie GG znajduje się część dokumentacji 
dotycząca przebudowy kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Łużyckiej do wglądu dla 
zainteresowanych stron. 

Z up. Burmistrza 
       Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
420/XVII/15 – czy jest możliwe w tej chwili wybudowanie przejścia dla pieszych na ul. 

Łużyckiej na wysokości przystanku autobusowego, na wysokości kwiaciarni 
Botanika? Tam wysiada bardzo dużo ludzi, którzy przechodzą w miejscu w tej 
chwili niedozwolonym, kierują się do pobliskiego Lidla. Stwarza to określone 
niebezpieczeństwo w ruchu drogowym. Były tam również nieszczęśliwe 
wypadki.  

 
BMP/420/XVII/15       Gryfino, dnia 22.01.2016 r. 
Przekazano do GDDKiA O/Szczecin. 
 
Radny Piotr Zwoli ński  
421/XVII/15 – wielu rodziców dowożących dzieci do Szkoły Podstawowej nr 3 zadaje mi 

pytanie, czy gmina przewiduje budowę parkingu przy tej szkole? Zapytam 
dodatkowo jeszcze, w których ważnych miejscach miasta powstaną parkingi 
w 2016 r.?   

 
 
BMP/401, 402/XVI/15; BMP/421, 422, 423/XVII/15                Gryfino, dnia 22.01.2016 r. 
Ad. 421/XVII – w sprawie budowy parkingu przy Szkole Podstawowej nr 3 informuję, że 
budżet na rok 2016 przewiduje środki na budowę parkingów. W pierwszej kolejności 
planowana jest inwestycja przy ul. 1 Maja 10 w miejscu gdzie obecnie znajduje się tzw. 
„leżący wieżowiec”. Jeżeli chodzi o pozostałe miejsca przewidziane pod parkingi to 
rozważany jest także teren przy liceum, gdzie przewiduje się w przyszłości miejsca 
parkingowe dla planowanej inwestycji polegającej na budowie hali widowiskowo – sportowej.   

Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
422/XVII/15 – po rozmowie z mieszkańcami ulic Reja i Kochanowskiego proszę o wykonanie 

utwardzenia tych ulic w trybie pilnym. Pogoda póki co sprzyja, więc można te 
czynności dokonać.  

 
BMP/401, 402/XVI/15; BMP/421, 422, 423/XVII/15                Gryfino, dnia 22.01.2016 r. 
Ad. 401/XVI, 422/XVII – w sprawie utwardzenia ul. Pogodnej na odcinku ok. 100 m od 
wjazdu z ul. Armii Krajowej oraz ulic Kochanowskiego i Reja informuję, że budowa i remont 
dróg realizowane będą w oparciu o harmonogram opracowywany przez zespół powołany 
Uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie nr VII/62/15 z dnia 30.04.2015r. oraz stosownie do 
posiadanych środków i potrzeb mieszkańców. Jednocześnie informuję, że w roku 2016 
planowane jest utwardzenie nawierzchni ulic Wodnej i Opolskiej. 
         Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 



423/XVII/15 – ponowię swoją interpelację o uzupełnienie płyt chodnikowych na ul. Okrężnej 
na odcinku ok. 60 m przy wjeździe z ul. Reymonta. 

 
BMP/401, 402/XVI/15; BMP/421, 422, 423/XVII/15    Gryfino, dnia 22.01.2016 r. 
Ad. 402/XVI, 423/XVII – w sprawie ciągów pieszych przy ul. Sienkiewicza i ul. Okrężnej 
informuję, że w dniu 19.01.2016r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Gminą Gryfino a 
PUK Sp. z o. o. z siedzibą w Gryfinie w sprawie określenia warunków finansowania oraz 
uszczegółowienia zadań PUK Sp. z o. o. powierzonych Uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie nr 
XXVIII/232/12 z dnia 29.11.2012r. w zakresie gospodarki komunalnej. Zgodnie z ww. 
porozumieniem Spółce powierzono m.in. zadania dotyczące bieżącego utrzymania dróg 
gminnych. Sygnały od mieszkańców gminy, radnych oraz innych podmiotów są 
przekazywane na bieżąco do PUK SP. z o. o. celem realizacji ustaleń porozumienia.  

Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
Radny Zdzisław Kmieciak  
424/XVII/15 – na prośbę mieszkańców Nowych Brynek zgłaszam pilną potrzebę usunięcia 

suchych gałęzi drzewa, które znajduje się nieopodal przystanku 
autobusowego w Nowych Brynkach ul. Szczecińska. Suche elementy drzewa 
zagrażają przechodniom i osobom oczekującym na przystanku, bo drzewo 
rośnie przy przystanku autobusowym przy drodze krajowej. Interpelację tą 
kieruję do Urzędu do GDDKiA, aczkolwiek może i tym zajęła by się ENEA, bo 
tam również jest linia energetyczna.  

 
BMK.0003.1.2016.WM       Gryfino, dnia 08.01.2016 r. 
Interpelację przekazano do GDDKiA i ENEA SA.  
 
Radny Rafał Guga  
425/XVII/15 – droga wojewódzka ul. Wojska Polskiego przed wiaduktem - zrobił się taki 

uskok, który teraz się pogłębił, jest tuż przed przejściem dla pieszych. Tam 
jeżeli samochód nie zwolni, może kiedyś dojść do tragedii. Miałbym prośbę 
o bardzo pilną interwencję u zarządcy drogi, żeby natychmiastowo podjęto 
działania, bo tam zrobiło się naprawdę bardzo niebezpiecznie.    

 
BMP/425/XVII        Gryfino, dnia 22.01.2016 r. 
Przekazano do ZZDW w Koszalinie. 
 
426/XVII/15 – panie Burmistrzu, chciałbym złożyć na pana ręce podziękowania od sołtysa 

i mieszkańców Starych Brynek za wyremontowanie podjazdu do świetlicy. Ja 
też interpelowałem w tej sprawie, nadmienię, że sołectwo znalazło sponsora 
na remont świetlicy... Urząd Miasta znalazł, proszę bardzo, sołectwo się 
z tego też cieszy.  

 
427/XVII/15 - droga między Brynkami a Raczkami w tej chwili po wysypywaniu i tak 

przypomina jedną wielką koleinę, stwarza bardzo duże niebezpieczeństwo 
w transporcie. Proszę o bardzo pilne doprowadzenie tej drogi do stanu 
bezpieczeństwa ruchu. 

 
BMP/405/XVI/15; BMP/427,428,429, 430,431/XVII/15   Gryfino, dnia 22.01.2016 r. 
Ad. 427/XVII – w sprawie drogi pomiędzy Starymi Brynkami a Raczkami informuję, że  w 
dniu 19.01.2016r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Gminą Gryfino a PUK Sp. z o. o. 
z siedzibą w Gryfinie w sprawie określenia warunków finansowania oraz uszczegółowienia 
zadań PUK Sp. z o. o. powierzonych Uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie nr XXVIII/232/12 z 
dnia 29.11.2012r. w zakresie gospodarki komunalnej. Zgodnie z ww. porozumieniem Spółce 
powierzono m.in. zadania dotyczące bieżącego utrzymania dróg gminnych. Sygnały od 



mieszkańców gminy, radnych oraz innych podmiotów są przekazywane na bieżąco do PUK 
SP. z o. o. celem realizacji ustaleń porozumienia.   

Z up. Burmistrza 
       Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
428/XVII/15 – jakiś czas temu składałem interpelację w sprawie zamontowania jednej lampy 

na tzw. dalekiej części ul. Flisaczej, niedaleko oczyszczalni ścieków, przy 
zakręcie koło warsztatu, gdzie w tej chwili powstało kilka nowych domów. 
Odpowiedź była taka, że na ten moment nie było funduszy. Zbliżamy się do 
nowego budżetu, stąd prośba, żeby wśród funduszy na oświetlenie znalazła 
się tez możliwość zamontowania tej jednej lampy, dokładnie na zakręcie przy 
tej betonowej drodze. 

 
BMP/405/XVI/15; BMP/427,428,429, 430,431/XVII/15   Gryfino, dnia 22.01.2016 r. 
Ad. 405/XVI, 428, 429, 430, 431/XVII – w sprawie ulicy Flisaczej informuję, że lampy zostały 
przesunięte w ten sposób aby zapewnić dodatkowe miejsca parkingowe. Kwestia dobudowy 
lamp oświetleniowych na ul. Flisaczej może być analizowana w oparciu o ewentualne 
dodatkowe środki na rozbudowę oświetlenia. Układ komunikacyjny ul. Flisaczej został 
zaprojektowany w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami w tym techniczno – 
budowlanymi i z zapewnieniem racjonalnego wykorzystania dostępnej przestrzeni, co 
zweryfikował właściwy organ administracji architektoniczno – budowlanej wydając decyzję 
zatwierdzającą projekt. Odbiór inwestycji polegającej na przebudowie ul. Flisaczej odbył się 
w roku ubiegłym z uwzględnieniem uwag kierowanych przez mieszkańców oraz GTBS. Płyty 
betonowe zostały przewiezione na teren przy ul. Pomorskiej celem wykorzystania do 
utwardzenia nawierzchni drogi prowadzącej do terenów strefy przemysłowej na czas 
prowadzenia robót budowlanych. 
        Z up. Burmistrza 
       Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
429/XVII/15 -  na ulicy Flisaczej, na nowo wyremontowanej drodze, niestety powstał koszmar 

komunikacyjny, polegający na braku miejsc parkingowych. Występują też 
trochę bezsensowne zwężenia i w tej chwili bezkolizyjne poruszanie się po tej 
drodze sprawa problemy. Jak Burmistrz ma zamiar rozwiązać ten problem? 

 
BMP/405/XVI/15; BMP/427,428,429, 430,431/XVII/15   Gryfino, dnia 22.01.2016 r. 
Ad. 405/XVI, 428, 429, 430, 431/XVII – w sprawie ulicy Flisaczej informuję, że lampy zostały 
przesunięte w ten sposób aby zapewnić dodatkowe miejsca parkingowe. Kwestia dobudowy 
lamp oświetleniowych na ul. Flisaczej może być analizowana w oparciu o ewentualne 
dodatkowe środki na rozbudowę oświetlenia. Układ komunikacyjny ul. Flisaczej został 
zaprojektowany w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami w tym techniczno – 
budowlanymi i z zapewnieniem racjonalnego wykorzystania dostępnej przestrzeni, co 
zweryfikował właściwy organ administracji architektoniczno – budowlanej wydając decyzję 
zatwierdzającą projekt. Odbiór inwestycji polegającej na przebudowie ul. Flisaczej odbył się 
w roku ubiegłym z uwzględnieniem uwag kierowanych przez mieszkańców oraz GTBS. Płyty 
betonowe zostały przewiezione na teren przy ul. Pomorskiej celem wykorzystania do 
utwardzenia nawierzchni drogi prowadzącej do terenów strefy przemysłowej na czas 
prowadzenia robót budowlanych. 
        Z up. Burmistrza 
       Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
430/XVII/15 – dotarłem do pisma w sprawie uwag do wykonywanych prac na ul. Flisaczej, 

mam takie pismo z materiałem fotograficznym, gdzie jest to pokazane. Nie 
będę tego bliżej przedstawiał, sądzę, że Burmistrz to pismo zna. Chciałbym 
zapytać, czy odbył się odbiór tej inwestycji? Czy uwagi te zostały 
uwzględnione, a niedociągnięcia usunięte?  



 
BMP/405/XVI/15; BMP/427,428,429, 430,431/XVII/15   Gryfino, dnia 22.01.2016 r. 
Ad. 405/XVI, 428, 429, 430, 431/XVII – w sprawie ulicy Flisaczej informuję, że lampy zostały 
przesunięte w ten sposób aby zapewnić dodatkowe miejsca parkingowe. Kwestia dobudowy 
lamp oświetleniowych na ul. Flisaczej może być analizowana w oparciu o ewentualne 
dodatkowe środki na rozbudowę oświetlenia. Układ komunikacyjny ul. Flisaczej został 
zaprojektowany w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami w tym techniczno – 
budowlanymi i z zapewnieniem racjonalnego wykorzystania dostępnej przestrzeni, co 
zweryfikował właściwy organ administracji architektoniczno – budowlanej wydając decyzję 
zatwierdzającą projekt. Odbiór inwestycji polegającej na przebudowie ul. Flisaczej odbył się 
w roku ubiegłym z uwzględnieniem uwag kierowanych przez mieszkańców oraz GTBS. Płyty 
betonowe zostały przewiezione na teren przy ul. Pomorskiej celem wykorzystania do 
utwardzenia nawierzchni drogi prowadzącej do terenów strefy przemysłowej na czas 
prowadzenia robót budowlanych. 
        Z up. Burmistrza 
       Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
431/XVII/15 – podczas remontu ul. Flisaczej zostało stamtąd wywiezione kilkadziesiąt 

używanych płyt betonowych. Na ostatniej sesji miały paść wnioski Komisji 
Planowania Przestrzennego w sprawie płyt, z jakiegoś powodu Komisja się 
wycofała, ale radni, szczególnie radni reprezentujący środowiska wiejskie, 
wyraźnie sygnalizują potrzebę wykładania dróg takimi płytami i utwardzania. 
Co się stało z tymi płytami z ulicy Flisaczej? Gdzie je wywieziono? Na którą 
drogę zostaną wyłożone, poprawiając warunki komunikacyjne mieszkańców 
naszej gminy? 

 
BMP/405/XVI/15; BMP/427,428,429, 430,431/XVII/15   Gryfino, dnia 22.01.2016 r. 
Ad. 405/XVI, 428, 429, 430, 431/XVII – w sprawie ulicy Flisaczej informuję, że lampy zostały 
przesunięte w ten sposób aby zapewnić dodatkowe miejsca parkingowe. Kwestia dobudowy 
lamp oświetleniowych na ul. Flisaczej może być analizowana w oparciu o ewentualne 
dodatkowe środki na rozbudowę oświetlenia. Układ komunikacyjny ul. Flisaczej został 
zaprojektowany w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami w tym techniczno – 
budowlanymi i z zapewnieniem racjonalnego wykorzystania dostępnej przestrzeni, co 
zweryfikował właściwy organ administracji architektoniczno – budowlanej wydając decyzję 
zatwierdzającą projekt. Odbiór inwestycji polegającej na przebudowie ul. Flisaczej odbył się 
w roku ubiegłym z uwzględnieniem uwag kierowanych przez mieszkańców oraz GTBS. Płyty 
betonowe zostały przewiezione na teren przy ul. Pomorskiej celem wykorzystania do 
utwardzenia nawierzchni drogi prowadzącej do terenów strefy przemysłowej na czas 
prowadzenia robót budowlanych. 
        Z up. Burmistrza 
       Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
432/XVII/15 – dzisiaj dostałem odpowiedź na interpelację w sprawie stypendiów za 

osiągnięcia sportowe. Powiem szczerze, ja ta odpowiedź czytam pierwszy 
raz, ale słyszałem o niej wręcz anegdoty, krążące po mieście wśród 
środowiska, szczególnie bulwersuje środowisko takie zdanie: „ponadto 
przypominam, że dyrektor szkoły jest upoważniony do reprezentowania 
szkoły, a podważanie jego decyzji jest nieetyczne i niezgodne z przepisami 
Kodeksu pracy”. To tak jakby była próba uniemożliwienia wyrażenia 
środowisku własnej opinii na temat tej proponowanej przyszłej uchwały. 
Dotarły do mnie takie sygnały, żeby tutaj ten głos był reprezentowany także 
moją skromną osobą i ja pozwolę sobie, jeżeli można, nie odczytywać, tylko 
przekaże, jeżeli Burmistrz taką chęć wyrazi, w odpowiednim momencie.     

 
 



BWS.RE.0003.1.2016     Gryfino, dnia 20 stycznia 2016 r.   
W odpowiedzi na zgłoszoną interpelację uprzejmie informuję, że podtrzymuję swoje 
stanowisko wyrażone wcześniej. Ponadto przypominam, że pracownicy szkół, nauczyciele 
wychowania fizycznego mieli możliwość wyrazić swoją opinię na temat zmian w regulaminie, 
zanim zostały przyjęte zmiany. Od dnia 17 do 30 września 2015 r. dyrektorzy szkół mieli 
czas na konsultacje w tej sprawie ze swoimi pracownikami. Projekt zmiany regulaminu 
powstał na podstawie propozycji przedstawionych przez dyrektorów szkół. 
         Z up. Burmistrza 
        Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński 
          
433/XVII/15 – w prasie ostatnio można było przeczytać, że istnieje jakaś koncepcja łączenia 

instytucji kulturalnych i sportowych. Szkoda, że niektórzy radni dowiadują się 
z prasy o takich ruchach, stąd moje pytanie: kiedy otrzymam tę koncepcję? 

 
Radna Ewa De La Torre  – chciałam zaznaczyć, że w tym punkcie zabieram głos, ale nie 
jest to interpelacja, a raczej zachęta do dalszych działań, którą kieruję do wszystkich 
państwa. Jakiś czas temu Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński powiedział o tym, że w planach 
jest utworzenie albo izby regionalnej albo muzeum,  a w ramach tejże jednostki, placówki czy 
takiego miejsca, zbieranie materiałów na temat gen. Sosabowskiego. Ponieważ wtedy od 
razu zadeklarowałam, że mam źródło takich materiałów, chciałam powiedzieć, że właśnie 
przyszła druga część materiałów, panie Burmistrzu, i chciałam panu je przekazać Zostały 
one nadesłane z Holandii przez panią Dorotę Sosabowski, jest ona żoną wnuka pana 
generała Stanisława Sosabowskiego. Chciałam panu to przekazać do zbiorów naszego 
muzeum.  
 
Radny Marcin Para  
434/XVII/15 – moja interpelacja dotyczy chodnika, który znajduje się wzdłuż bloku na ul. 

Grunwaldzkiej 16-26, to jest chodnik znajdujący się w bezpośredniej bliskości 
Pałacyku pod lwami. Kto jest zarządcą tego chodnika i dlaczego panują tam 
takie ciemności? Czy jest możliwe postawienie tam jakiegoś oświetlenia, bo 
tam przechodząc przez ten chodnik naprawdę można sobie zrobić krzywdę.  
Oprócz tego jest parking znajdujący się pomiędzy budynkiem sądu a apteki 
i tam też panują ciemności. Proszę o informację w tym zakresie. 

 
BMP/434/XVII/15       Gryfino, dnia 22.01.2016 r. 
W sprawie chodnika przy Pałacyku Pod Lwami informuję, że przedmiotowy obiekt budowlany 
usytuowany jest przy ul. Bolesława chrobrego. Pas drogowy (ul. Bolesława Chrobrego) 
zarządzany jest przez GDDKiA w Szczecinie.   
         Z up. Burmistrza 
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
Przewodnicz ąca Rady El żbieta Kasprzyk  
435/XVII/15 – moja interpelacja dotyczy stanu dróg powiatowych, po raz kolejny ją zgłaszam 

z prośbą o przekazanie Staroście, aby w ramach bieżącego utrzymania dróg 
i zapewnienia bezpieczeństwa dróg, zechciał dokonywać przeglądy tych dróg 
i wykonywać stosowne naprawy. Zgłaszam te interpelacje od kilku lat, 
natomiast niewiele się dzieje, pogoda jeszcze pozwala na dokonanie ostatnich 
napraw tych dróg, jeśli są jeszcze pieniądze w Starostwie, to bardzo proszę, 
żeby Burmistrz przekazał moją prośbę, aby zapewnić bezpieczeństwo naszym 
mieszkańcom, dokonać stosownych napraw.      

 
BMP/410/XVI/15        Gryfino, dnia 22.01.2016 r. 
Przekazano do Starostwa Powiatowego.  
 
 



 
 
                
 
  
 
 
    
 
 


