
Interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na XXXV sesji Rady Miejskiej w Gryfinie 
w dniu 31 marca 2017 r. 

 
Radny Rafał Guga 
851/XXXV/17 – chciałbym złożyć interpelację w sprawie, która „rzutem na taśmę” znalazła 

się w dzisiejszym porządku obrad, chodzi o nazewnictwo ulic 
w miejscowości Żórawie. Szybko przeczytam uzasadnienie, bo dopiero 
otrzymaliśmy te dokumenty, widzę, że kwestie, które podnoszą mieszkańcy 
okazały się dla Komisji Rewizyjnej bezzasadne, natomiast, z ostatniej chwili, 
dotarła do mnie informacja i prosiłbym o potwierdzenie tej informacji, że 
wśród tych wszystkich ulic są ulice, które należą do prywatnych właścicieli. 
Jest to ulica, która otrzymała nazwę Borówkowa i prawdopodobnie ulica, 
która otrzymała nazwę Jagodowa. Chciałbym tylko zwrócić uwagę, panie 
burmistrzu, że zgodnie z art. 8 (…), moja prośba jest skierowana do pana 
o wstrzymanie procedury nazywania tych ulic ze względu na to (…), ja się 
obawiam, czy nie doszło do naruszenia prawa. Na nadawanie nazw ulic na 
prywatnych działkach jest potrzebna zgoda właścicieli, a dotarły do mnie 
informacje, że tutaj takiej zgody nie było. Cała procedura konsultacji była, 
delikatnie mówiąc, dziwna i według niektórych mieszkańców czy sporej 
grupy mieszkańców, nie była taka, jak powinna przebiegać, była może 
nawet niezgodna z prawem.  

 
BWG.0003.3.2017.TD      Gryfino, dnia 10.04.2017 r.  
Odpowiadając na ww. interpelację informuję, że: 
Drogi publiczne, położone w obrębie Żórawie, którym uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie Nr 
XXIX/258/16 z dnia 27 października 2016 r. nadano nazwy ulic, oznaczone numerami 
ewidencyjnymi działek: 125, 75/2, 130, 113, 95/1, 103/2 są drogami gminnymi, natomiast 
oznaczone numerami ewidencyjnymi działek: 75/1, 94, 100, 103/1, 80/9, 81/10 oraz droga 
wewnętrzna oznaczona numerem ewidencyjnym działki nr 97/5 stanowią własność Skarbu 
Państwa. Na drogę wewnętrzną nie stanowiącą własności Gminy Gryfino, zgodę wyraził 
w formie pisemnej Starosta Gryfiński jako przedstawiciel Skarbu Państwa. 
         Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
Radny Janusz Skrzypiński 
852/XXXV/17 – interpeluję w sprawie przeprowadzenia cięć pielęgnacyjnych drzew 

i krzewów oraz usunięcie odrostów przypniowych drzew na drodze 
dojazdowej do budynków przy ul. Łużyckiej nr 16-18 i ul. Ks. J. Popiełuszki 
14-22. W załączeniu dokumentacja fotograficzna. Proszę o pisemną 
odpowiedź.  

 
BMK.0003.10.2017.WM      Gryfino, dnia 20.04.2017 r. 
W odpowiedzi na interpelację nr 852/XXXV/17 zgłoszoną na XXXV sesji Rady Miejskiej 
w Gryfinie w dniu 31 marca 2017 r. dotyczącą przeprowadzenia cięć pielęgnacyjnych drzew 
i krzewów oraz usunięcie odrostów przypniowych drzew na drodze dojazdowej do budynków 
przy ul. Łużyckiej nr 16-18 i ul. Ks. J. Popiełuszki 14-22 informuję, iż dokonano oględzin 
w terenie. W czasie oględzin stwierdzono, iż wskazane drzewa oraz krzewy kwalifikują się do 
przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych umożliwiających swobodny przejazd samochodów. 
W terenie stwierdzono również jedną sztukę drzewa – klona zwyczajnego, kwalifikującego 
się do usunięcia ze względu na zły stan fitosanitarny. Jednocześnie informuję, że ze względu 
na duży zakres prac przewidzianych do wykonania na gruntach publicznych należących do 
gminy Gryfino przewidzianych na rok 2017, Gmina Gryfino dokona wszelkich starań by 
oczyścić wskazane tereny, niemniej jest to uzależnione od posiadanych środków 
budżetowych. Z uwagi na duży zakres prac przewidzianych do wykonania w bieżącym roku, 



w pierwszej kolejności zostaną wykonane prace związane z usuwaniem i podcinaniem drzew 
i krzewów stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa (suchych, obłamanych).  
         Z up. Burmistrza  
                  Z-ca Burmistrza Tomasz Miler    
 
853/XXXV/17 – interpeluję w sprawie doposażenia placu zabaw przy budynku nr 14-22 

na ul. Ks. Jerzego Popiełuszki, jest sam zamontowana ławka i huśtawka, 
mieszkańcy proszą, aby ten plac doposażyć w huśtawkę ze zjeżdżalnią, 
bujak sprężynowy, karuzelę platformową. Koszt to około 5.000 zł. Na pewno 
sprawi to wiele radości i dzieciom i rodzicom. W załączeniu dokumentacja 
fotograficzna, proszę o odpowiedź na piśmie. 

 
BWS.RS.0003.11.2017      Gryfino, dnia 05.06.2017 r. 
W odpowiedzi na zgłoszoną przez Pana interpelację uprzejmie informuję, że ze względu na 
niedostateczną ilość miejsca na wskazanym terenie nie ma możliwości realizacji placu 
zabaw we wskazanym zakresie. Strefy bezpieczeństwa urządzeń zabawowych pozwalają 
tylko na montaż małych elementów – takich jak bujak na sprężynie, równoważnia wagowa. 
Ponadto teren też nie nadaje się na umiejscowienie placu zabaw ze względu ma znajdujące 
się tam rynny odpływowe od garaży oraz dość wysoka skarpę od strony zachodniej.  
W związku z powyższym wskazany teren nie jest miejscem na usytuowanie tam elementów 
zabawowych dla dzieci.  
         Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński 
 
854/XXXV/17 – chciałbym podziękować gminie za wykonanie na działce gminnej, 

zlokalizowanej między budynkiem spółdzielni mieszkaniowej a Komendą 
Policji, w ostatnich dniach gruz został usunięty. Jak również za podjęcie 
działań związanych z naprawą ulicy Żołnierzy Wyklętych, na pewno poprawi 
to bezpieczeństwo użytkowników tej ulicy.        

 
Radny Piotr Zwoliński 
855/XXXV/17 – jestem po rozmowach z mieszkańcami i ponawiam interpelację w sprawie 

uzupełnienia brakujących płyt chodnikowych przy ul. Prusa. Chodniki po obu 
stronach ulicy Prusa nie są ujęte w tegorocznym planie remontu, w związku 
z powyższym proszę w imieniu mieszkańców o uzupełnienie ubytków.  

 
BMI/855, 856/XXXV/17      Gryfino, dnia 26.04.2017 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej: 
Ad. 855 – w sprawie uzupełnienia brakujących płyt chodnikowych na ul. Prusa informujemy, 
że pomimo nieujęcia skazanego zakrsu w planie remontów dróg na rok 2017 uwzględnimy to 
zadanie do realizacji i w możliwie krótkim czasie podejmiemy roboty remontowe. 
             Burmistrz Miasta i Gminy 
                   Mieczysław Sawaryn 
 
856/XXXV/17 – na ulicach Kochanowskiego, Fredry i Miłosza jest dziura na dziurze. To, 

że nawierzchnia jest w miarę twarda nie oznacza, że te ulice są 
w dostatecznym stanie. W imieniu mieszkańców proszę o pilne uzupełnienie 
nawierzchni.     

 
BMI/855, 856/XXXV/17      Gryfino, dnia 26.04.2017 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej: 
Ad. 856 – w sprawie uzupełnienia ubytków w nawierzchniach dróg ul. Kochanowskiego, 
Fredry i Miłosza informujemy, że aktualnie wydział BMI zlecił sporządzenie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej na budowę nawierzchni ww dróg gminnych, obejmujące swoim 
zakresem także wykonanie odcinków kanalizacji deszczowej. Do czasu sporządzenia ww 



dokumentacji i realizacji inwestycji będziemy sukcesywnie przeprowadzać bieżące remonty 
nawierzchni. 
         Burmistrz Miasta i Gminy  
             Mieczysław Sawaryn  
 
Radny Zbigniew Kozakiewicz 
857/XXXV/17 – dzisiaj mamy Galę Sportu, i bardzo dobrze, czekaliśmy na to, zgodnie 

z uchwałą, którą podjęliśmy w zeszłym roku w sprawie zasad przyznawania 
wysokości nagród przez burmistrza miasta i gminy Gryfino dla zawodników 
osiągających wysokie, przypominam, wysokie wyniki w współzawodnictwie 
międzynarodowym lub krajowym. Jestem z jednej strony bardzo 
zadowolony, ale z drugiej strony przejrzałem listę tych, którzy zostali 
uhonorowani nagrodami pieniężnymi i to bardzo wysokimi, zgodnie 
z regulaminem. Przy uchwalaniu tej uchwały składałem wniosek 
z poprawkami, że regulamin jest zbyt ogólny, a usłyszałem od burmistrza 
odpowiedź, że komisja, która będzie weryfikowała, ma swoją mądrość 
i odpowiednio posegreguje te zasługi sportowców. Okazało się, że w komisji 
znalazły się osoby, konkretnie trenerzy klubów i zawodników, im zależało, 
żeby jak najwięcej osób otrzymało nagrody z danego klubu czy z danej 
sekcji. I doszło do paradoksu, bo do jednego worka włożono zawodników, 
którzy są w ścisłej kadrze narodowej i zawodników, którzy traktują ten sport 
hobbistycznie, amatorsko. Jest w nazwie: mistrzostwa świata, Europy czy 
Polski i otrzymują dużą gratyfikację. Przykładowo w dyscyplinie sportu, 
gdzie startują 2 osoby i w kategorii K-20, powyżej 40 lat zawodniczka 
otrzymuje 2.000 zł. W innym wypadku 4 zawodników startuje, czwarty 
zawodnik dostaje według regulaminu 750 zł. Kolejne przypadki – 20 miejsce 
na 20 startujących, są to zawody ogólnodostępne, nie ma weryfikacji 
wcześniej, zawodów okręgowych, wojewódzkich, kto chce zgłasza się na 
mistrzostwa Polski, zajmuje 20 miejsce, ostatnie, ma 250 zł. Biorę 10-20 
zawodników, mam bezpłatny wyjazd na zawody sportowo- rekreacyjne. 
Interpeluję, żeby jeszcze raz usiąść do tej uchwały, przedyskutować 
w gronie osób zainteresowanych, znających się na rzeczy i dokonać korekty 
tej uchwały na przyszły rok. W zeszłym roku wydaliśmy ok. 24.000 zł, w tym 
roku na same nagrody 65.000 zł. Na przyszły rok mamy dość mocną grupę 
klubu biegacza w Gryfinie, według tej uchwały będą następne osoby, 
będziemy wydawali 100.000 zł, a mamy w gminie naprawdę bardzo duże 
potrzeby. A dodam, że przekazaliśmy środki finansowe na prowadzenie 
działalności klubów sportowych i to niemałe.  

 
BWS.RS.0003.7.2017      Gryfino, dnia 18.05.2017 r. 
W odpowiedzi na zgłoszoną przez Pana na sesji Rady Miejskiej w Gryfinie interpelację 
uprzejmie informuję, że trawją prace związane ze zmianą uchwały nr XIX/175/16 Rady 
Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości 
nagród przyznawanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla zawodników 
osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. 
         Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński 
 
Radna Jolanta Witowska 
858/XXXV/17 – ładna pogoda spowodowała, że na place zabaw wylegli użytkownicy, rodzice 

i dzieci. Te place zabaw niestety są zaniedbane, jest bałagan, 
są zeszłoroczne liście, śmieci. Bardzo proszę o uporządkowanie tego 
terenu, ale także o doposażenie placów zabaw w jakieś elementy nowe, 
żeby te place zabaw były bardziej atrakcyjne.  

 



BMK.0003.9.2017.nsz      Gryfino, dnia 12.04.2017 r. 
Odpowiadając na Pani interpelację nr 858/XXXV/17, dotyczącą oczyszczania gminnych 
placów zabaw informuję, iż zostanie wzmożony nacisk na firmę porządkującą na podstawie 
obowiązującej umowy przedmiotowe tereny, w zakresie zwrócenia szczególnej uwagi na 
uprzątnięcie pozostałych po jesieni oraz zimie zalegających suchych liści oraz gałęzi. 
Zgodnie z obowiązującym na podstawie umowy harmonogramem, poszczególne place 
zabaw sprzątane są ze śmieci z częstotliwością 1-2 razy w miesiącu. Z taką samą 
częstotliwością są również opróżniane znajdujące się na nich pojemniki na odpady. 
                  Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
BWS.RS.0003.10.2017      Gryfino, dnia 23.05.2017 r. 
W odpowiedzi na zgłoszoną interpelację uprzejmie informuję, że place zabaw są na bieżąco 
remontowane oraz doposażone w nowe urządzenia w ramach możliwości oraz zgodnie z 
odpowiednimi normami bezpieczeństwa. Ponadto trwają prace zwiążane z utworzeniem 
nowych placów zabaw na terenie gminy Gryfino. 
         Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński 
 
Radny Ireneusz Sochaj 
859/XXXV/17 – od 2015 r. obowiązuje tzw. ustawa krajobrazowa, która miała na celu 

uporządkowanie przestrzeni publicznej z wszelakich postawionych tak czy 
siak reklam, banerów itd. Od jakiegoś czasu mamy również zatrudnionego 
w gminie na stanowisku plastyka, architekta miasta i czy jakieś działania 
w tym kierunku są podejmowane, by miasto wyglądało lepiej? Dla przykładu 
na ogrodzeniu Domu Kultury wisi cały szereg banerów, które niestety tego 
miejsca nie upiększają, to jest jeszcze najmniej rzucające się w oczy 
miejsce. Są płoty, ogrodzenia w dużo gorszym stanie.  

 
BMP/859/XXXV/17       Gryfino, dnia 26.04.2017 r. 
W nawiązaniu do Pana interpelacji, zgłoszonej na XXXV sesji Rady Miejskiej, w sprawie 
zasad lokalizacji reklam, uprzejmie informuję: 
określenie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych 
i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz 
rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, wymaga przeprowadzenia 
procedury wynikającej z art. 37b ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
częściowo przypominającej procedurę uchwalania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 
Zgodnie z przywołanym art. 37b, w pierwszej kolejności należy podjąć uchwałę w sprawie 
przygotowania przez Burmistrza ww. zasad i warunków. Stosowna uchwała została podjęta 
na sesji w dniu 29 października 2015r.  

Wspomniana procedura zakłada: 
− podanie do publicznej wiadomości informacji o przygotowaniu projektu uchwały, 
− zasięgnięcie opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska, właściwego organu 

Państwowej Straży Pożarnej oraz marszałka województwa,  
− uzgodnienie projektu z wojewódzkim konserwatorem zabytków w zakresie kształtowania 

zabudowy i zagospodarowania terenu.  
− wyłożenie projektu uchwały do publicznego wglądu, zebranie i rozpatrzenie uwag.  

Uchwała w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic 
reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe 
oraz rodzaje materiałów budowlanych, będzie dotyczyła całego obszaru gminy i będzie 
stanowiła akt prawa miejscowego. Uchwała ta określi także warunki i termin dostosowania 
istniejących w dniu jej wejścia w życie obiektów małej architektury, ogrodzeń oraz tablic i 
urządzeń reklamowych do zakazów, zasad i warunków w niej określonych. Problematyka, 



którą będzie regulowała uchwała wymaga wnikliwej analizy, zwłaszcza ustalenia zasad 
umieszczenia reklam w przestrzeni publicznej.  
Realizacja opisanego zadania należy do zakresu czynności, zatrudnionego w dniu 3 kwietnia 
2017r., specjalisty – plastyka miejskiego i jest zakładana na lata 2017 – 2018. 
         Burmistrz Miasta i Gminy 
            Mieczysław Sawaryn 
 
860/XXXV/17 – z lokalnej prasy dochodzą hiobowe wieści, że umowa między powiatem 

a gminą Gryfino w sprawie prowadzenia zespołu szkól w parku może 
przestać obowiązywać, czy ma być wypowiedziana przez powiat. Budzi to 
pewnego rodzaju zagrożenia, chociażby budowa w tym miejscu hali. 
Niewątpliwie ta szkoła powinna posiadać halę czy salę gimnastyczną 
z prawdziwego zdarzenia. Natomiast czy przy okazji takiej sytuacji jesteśmy 
w stanie i czy powinniśmy tą halę i salę budować? Bo ja ciągle uważam, 
że układ komunikacyjny, który się w tym miejscu znajduje, nie pozwala 
na wybudowanie takiej hali, która by zdominowała ten teren, sprowadziła by 
zagrożenie dla ruchu na ulicy Parkowej, która powinna być praktycznie 
wyłączona z ruchu, ponieważ brakuje miejsc parkingowych, wiadomo, że 
jest zapleczem parkingowym dla centrum w dni powszednie, w godzinach 
pracy, natomiast później jakoby jest dla samochodów nieprzejezdna, co jest 
nagminnie łamane, można się podeprzeć statystykami straży miejskiej czy 
policji, która wielokrotnie tam interweniuje i takich zatrzymań dokonuje. 
W tym przypadku, kiedy powstanie tam hala, o ile powstanie, mając 
na uwadze działania powiatu, ta ulica zamieniłaby się w przelotówkę i to 
od poniedziałku do niedzieli.  

 
BWS.RE.0003.2.2017         Gryfino, dnia 18 kwietnia 2017 r. 
Odpowiadając na Pana interpelację uprzejmie informuję, że zgodnie z porozumieniem 
w sprawie przekazania Gminie Gryfino zadania własnego w zakresie prowadzenia Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 z siedzibą w Gryfinie przy ul. Niepodległości 16 zawartym 
pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Gminą Gryfino w dniu 29 lutego 2008 r. (treść 
porozumienia stanowi załącznik do uchwały Nr XXI/197/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 
29 lutego 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/181/08 z dnia 13 lutego 2008 r. 
w sprawie zamiaru przejęcia od Powiatu Gryfińskiego prowadzenia Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Gryfinie) Gmina Gryfino zobowiązała się do wybudowania sali 
gimnastycznej na terenie nieruchomości należącej do Zespołu Szkół. W przypadku 
ewentualnego rozwiązania porozumienia, wybudowana sala gimnastyczna pozostanie 
własnością Gminy Gryfino, a Powiat Gryfiński zwróci udokumentowane nakłady poniesione 
na jej budowę. Wybudowana w tym miejscu hala sportowa jednocześnie zapewni 
odpowiednie warunki dla prowadzenia zajęć wychowania fizycznego dla uczniów Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie oraz z dużej mierze zaspokoi zapotrzebowanie 
mieszkańców Gminy Gryfino jako miejsce prowadzenia treningów oraz imprez w zakresie 
współzawodnictwa sportowego.  
                     Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński 
 
861/XXXV/17  -  na pewno należy pochylić się nad tą uchwałą, którą podjęliśmy, w sprawie 

doceniania, nagradzania zawodników, którzy zajmują dobre i bardzo dobre 
miejsca we współzawodnictwie sportowym, ale ja był dołożył jeszcze 
zweryfikowanie dyscyplin, w których to się odbywa. Powinny być to 
dyscypliny olimpijskie, które mają swoją wagę, a nie przysłowiowy rzut 
sztachetą od płotu. Myślę, że zdecydowanie powinniśmy wrócić do uchwały, 
która reguluje te sprawy.  

 
 



BWS.RS.0003.8.2017      Gryfino, dnia 18.05.2017 r. 
W odpowiedzi na zgłoszoną przez Pana na sesji Rady Miejskiej w Gryfinie interpelacją 
uprzejmie informuję, że trwają prace związane ze zmianą uchwały nr XIX/175/16 Rady 
Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości 
nagród przyznawanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla zawodników 
osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. 
         Z up. Burmistrza 
                  Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński  
 
Burmistrz Miasta i Gminy Mieczysław Sawaryn – szanowni państwo, bardzo proszę 
o składanie interpelacji, bardzo chętnie z nich korzystamy. Przypominam, że co do budowy 
sali sportowej przy gryfińskim liceum, to Irku, jak pamiętam, byłeś wtedy radnym i głosowałeś 
za budową takiej sali. Minęło kilka lat, zgłaszasz dzisiaj zupełnie inną koncepcję, 
że przeszkadzać będzie sala co do ruchu, który tam będzie. W porządku, przyjmuję ją do 
wiadomości, ale to troszeczkę się rozmija z interpelacją, z tym punktem porządku obrad. 
Co do pytań, przypominam Wysokiej Radzie, że regulamin dotyczący konkursów sportowych 
ktoś uchwalał, ktoś się nad tym regulaminem pochylał, był odpowiednio długi czas, można 
było się w prace tej komisji zaangażować i pewne rozwiązania zaproponować, uzgodnić, 
przegłosować. Oczywiście uwagi przyjmujemy, będą przedmiotem omawiania z Radą 
w innym punkcie. Co do budowy sali sportowej przy gryfińskim liceum, co do stanowiska 
pana starosty, nie ma tego stanowiska na dzisiaj, czekamy na takie stanowisko, współpraca 
ze starostwem jest na możliwie najwyższym poziomie, jest przed nami wiele wyzwań, 
przebudowa wielu ulic na terenie miasta i gminy Gryfino. Współpraca się układa 
odpowiednio, dokumenty do budowy hali zostały złożone, czekamy na pozwolenie na 
budowę hali, będziemy aplikować w ministerstwie o środki na wybudowanie tej sali jak 
najmniejszym kosztem, kwestie zarządzania szkołą odkładamy, czas wypowiedzenia umowy 
to jest 36 m-cy, ale w mojej ocenie na dzisiaj takiego niebezpieczeństwa nie ma i jeśli 
starostwo złoży do nas swoje stanowisko, odpowiemy starostwu na piśmie. Oczywiście będę 
z panem starostą rozmawiał, pan starosta będzie tutaj gościł z dyrekcją Dolnej Odry oraz ze 
związkami zawodowymi. Szanowni państwo, zawsze wyznawałem zasadę, że dla 
mieszkańca Gryfina korzystającego czy z drogi, czy z sali, mam na myśli oczywiście również 
wioskę, jest bez znaczenia, kto zarządza obiektem, zarządzanie obiektem powinno być 
dobre, ale mieszkańcy powinni się poruszać po dobrych drogach i gryfińskim liceum, szkole 
średniej najstarszej w naszej gminie młodzież ma prawo do korzystania z warunków 
do uprawiania sportu, pewnie się w tym zakresie wszyscy zgodzimy. A dzisiaj spekulowanie, 
czy wybudowanie tam sali zakłóci ruch, czy nie, w mojej ocenie znacznie poprawi, ponieważ 
powstanie kilkadziesiąt miejsc parkingowych, co będzie istotne dla wszystkich mieszkańców 
Gryfina. Proszę o załatwianie tych spraw może w trakcie rozmów i pochylanie się nad 
tematem wcześniej, a nie dopiero po fakcie, który zaistniał w dużej mierze z woli Rady 
Miejskiej w Gryfinie.           
 
Radny Zdzisław Kmieciak 
862/XXXV/17 – w związku z wypowiedzeniem przez zarząd powiatu gryfińskiego gminie 

Gryfino umowy prowadzenia szkoły ponadgimnazjalnej przy 
ul. Niepodległości w Gryfinie, zawartej w 2008 roku, proszę pana starostę 
o wyjaśnienie ewentualnych konsekwencji odnośnie budowy hali sportowej 
przy liceum, a także relokacji szkoły muzycznej w mury tej szkoły. Czy 
zaistniała sytuacja nie zniweczy planów inwestycyjnych związanych z tą 
szkołą? Jak samorządy powiatu gryfińskiego i gminy Gryfino rozwiążą tą 
sprawę? Wielu mieszkańców jest zainteresowanych rozstrzygnięciem 
powyższej sprawy. Żałuję, że nie ma pana starosty, może by odpowiedział 
nam od razu o zagrożeniach.  

 
863/XXXV/17 – wystająca studzienka kanalizacyjna należąca do gminy Gryfino 

na ul. Morenowej w Czepinie stwarza poważny problem i dyskomfort 



dla osoby, która nieopodal prowadzi działalność gospodarczą. Proszę, 
aby zająć się tą studzienką.  

 
BMI/863/XXXV/17       Gryfino, dnia 26.04.2017 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionej na sesji Rady Miejskiej: 
Ad. 863 – w sprawie wystającej studzienki kanalizacyjnej na ul. Morenowej w Czepinie 
informujemy, że rzędne studzienek kanalizacyjnych nawiązują do projektowanych rzędnych 
nawierzchni drogi. Zagłębienie studzienki spowodowałoby konieczność przebudowy odcinka 
sieci kanalizacyjnej. W celu likwidacji problemu proponujemy obsypanie tłuczniem 
przedmiotowej studzienki co spowoduje wyłagodzenie najazdu. Wskazany zakres robót, ze 
względu na inne planowane remonty, postaramy się wykonać do końca czerwca br. 
             Burmistrz Miasta i Gminy 
               Mieczysław Sawaryn 
 
864/XXXV/17 – jak pamiętam, zawsze w sesji uczestniczył prezes PUK, myślę, że na pewno 

dostaje zaproszenie, ja jeszcze prezesa na sesji nie widziałem, a myślę, 
że można by było dużo spraw wyjaśnić na sesji czy w przerwie, żałuję 
bardzo, że pan Prezes nie chce u nas tutaj gościć.  

 
L.dz./ZUK/1156/2017        Gryfino, dnia 19.04.2017 r. 
W odpowiedzi na złożoną interpelację uprzejmie informujemy, że w żadnym zamyśle 
Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie nie było lekceważenie 
Rady Miejskiej w Gryfinie. Być może w sposób niezamierzony Zarząd nie otrzymywał 
informacji mającej charakter zaproszenia. Śledząc tematykę obrad Rady Miejskiej nie 
dopatrzyliśmy się tematów bezpośrednio związanych z działalnością PUK Sp. z o.o.  
Jesteśmy bardzo zainteresowani omówieniem na forum Rady problemów związanych 
z bezpieczeństwem i niezawodnością dostaw wody, odbioru ścieków, jak również 
stabilnością funkcjonowania Spółki w obszarach związanych z ochroną środowiska. 
Przyjmujemy niniejszą interpelację jako generalne zaproszenie na obrady Rady Miejskiej 
i deklarujemy obecność przedstawiciela Zarządu Spółki na obradach. 
       PUK Sp. z o.o.                            PUK Sp. z o.o. 
         Prezes Zarządu Zbigniew Stypa Członek Zarządu Robert Kulawiec 
 
   
 
 
 
  
 
           
 
 
 


