
Interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na XL se sji Rady Miejskiej w Gryfinie  
w dniu 26 pa ździernika 2017 r.  

 
Radny Piotr Zwoli ński  
972/XL/17 – aktualnie w Gryfinie prowadzonych jest wiele inwestycji, również prywatni 

przedsiębiorcy prowadzą inwestycje na swoich prywatnych gruntach, jest tak 
przy ul. Jana Pawła II. Otrzymuję wiele sygnałów, że wykonawcy tych 
inwestycji niszczą mienie gminne, mienie wspólne, w pewnym miejscu 
chodnik przy ul. Jana Pawła II, krawężniki oraz obrzeża są zniszczone. 
Proszę, aby przypilnować, żeby te usterki zostały naprawione przez 
inwestora.   

 
BMI.RI/972/XL/17        Gryfino, dnia 29.11.2017 r. 
W nawiązaniu do interpelacji zgłoszonej w na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie 
odnośnie niszczenia pasów drogowych dróg stanowiących własność Gminy Gryfino 
w związku z realizacja szeregu inwestycji prywatnych m.in. związanych z budową budynków 
mieszkalnych, uprzejmie informuję, że w ramach tych zadań inwestorzy maja również 
w swoim zakresie zagospodarowanie pasów drogowych poprzez przełożenie bądź 
wykonanie nowych zjazdów, dojść czy ciągów pieszych. Wszystkie powstałe ewentualnie 
uszkodzenia w granicach dróg będą musiały być naprawione, a teren doprowadzony 
do stanu poprzedniego, co będzie realizowane przed końcem tych robót. 

 Z up. Burmistrza 
                   Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 

 
973/XL/17 – coraz częściej otrzymuję wiele sygnałów o aktach wandalizmu, dotyczy to m.in. 

niszczenia ławek, koszy na śmieci oraz małej infrastruktury. Apeluję 
o zwiększenie nakładania grzywien przez Straż Miejską w drodze mandatu 
karnego za te wykroczenia i proszę o zestawienie ilości wystawionych 
mandatów za okres od stycznia 2015 r. do sierpnia 2017 r.  

 
BSM.0003.973/XL/2017       Gryfino, dnia 27.11.2017 r. 
W odpowiedzi na interpelację uprzejmie informuję, że Straż Miejska za niestosowanie się do 
przepisów prawa, niszczenie mienia, zaśmiecania terenów wypoczynku mieszkańców 
i terenów małej infrastruktury oraz uniemożliwienie korzystania z terenów małej infrastruktury 
na terenie gminy Gryfino od 2015 r. nałożyli 384 mandaty karne na kwotę 61.900 zł, pouczyli 
48 osób, złożono 6 wniosków o ukaranie do sądu karnego. 
         Burmistrz Miasta i Gminy 
            Mieczysław Sawaryn  
 
974/XL/17  - cieszy fakt, że prowadzone inwestycje drogowe wykonywane są w oparciu 

o harmonogram budowy dróg. Mam nadzieję, że pozostałe drogi będą 
należycie utwardzone – mówię tu o tych drogach, które będą oczekiwały na 
swoją kolej budowy. 

 
Radny Marcin Pazik   
975/XL/17 – zwrócili się do mnie mieszkańcy bloku przy ul. Krasińskiego i Iwaszkiewicza 

w sprawie wykonania oznakowania poziomego parkingu znajdującego się 
przy ul. Iwaszkiewicza 30-40 poprzez wyznaczenie tam nowych miejsc 
postojowych. W chwili obecnej nie ma tam oznakowania, co powoduje, 
że kierowcy parkują tam w sposób chaotyczny i nieregularny, a to powoduje 
zmniejszenie i tak deficytowej ilości miejsc parkingowych, które znajdują się 
w naszym mieście.  

 
 
 



BMI.RI/975/XL/17        Gryfino, dnia 29.11.2017 r. 
W nawiązaniu do interpelacji zgłoszonej w na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie 
odnośnie wykonania oznakowania poziomego parkingów znajdujących się m.in. przy ul. 
Iwaszkiewicza 30-40 w Gryfinie uprzejmie informuję, że umożliwienie parkowania pojazdom 
na chodniku wzdłuż budynku mieszkalnego nr 30-40 w godz. 18-7 wynikało z potrzeb 
mieszkańców okolicznych budynków mieszkalnych z uwagi na zbyt mała ilość miejsc 
parkingowych na terenach przyległych. Wprowadzanie jakichkolwiek dodatkowych miejsc 
umożliwiających parkowanie pojazdów wiąże się już z przebudową pasa drogowego ul. 
Iwaszkiewicza a tym samym uporządkowaniem warunków ruchu, parkowania i 
wprowadzeniem zmiany stałej organizacji ruchu (zgodnie z obowiązującymi przepisami o 
drogach publicznych i ruchu drogowym), co zamierzamy zrealizować w najbliższych latach. 
W roku bieżącym rozpoczęliśmy już I etap inwestycji związanej z przebudową ul. 
Iwaszkiewicza i 11 Listopada w Gryfinie, polegający na opracowaniu dokumentacji 
projektowej na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Krasińskiego, której część 
zaplanowaliśmy do realizacji w 2018 r. Biorąc pod uwagę realizację w roku bieżącym 
szeregu inwestycji drogowych na terenie naszego miasta mających wpływ na panujące 
warunki ruchu, szereg zadań remontowych realizowanych na drogach gminnych 
spowodowanych niesprzyjającymi warunkami pogodowymi i mających znaczący wpływ na 
bezpieczeństwo pieszych i zmotoryzowanych np. odnowienia przejść dla pieszych, miejsc 
parkingowych dla osób niepełnosprawnych itp. stanęliśmy przed faktem wyboru i rezygnacji 
z części planowanych prac nie mających tak znaczącego wpływu na bezpieczeństwo ruchu. 
Analizując natężenie i organizację ruchu drogowego w roku bieżącym w m. Gryfino 
spowodowaną szeregiem robót związanych z wyłączeniem kilku ważnych ulic z komunikacji, 
a tym samym wprowadzeniem tymczasowych tras objazdowych, podjęliśmy decyzję 
o rezygnacji m.in. z odnowy oznakowania poziomego istniejących miejsc parkingowych, 
z uwagi iż wiąże się to z kilkugodzinnym bądź kilkudniowym wyłączeniem parkingów 
z użytkowania, co na pewno przyczyniłoby się do  dodatkowych zmian i zakłóceń 
w organizacji ruchu na ulicach naszego miasta. Jednocześnie pragnę zapewnić, że zakres 
prac związanych z odnową oznakowania poziomego stanowisk postojowych na parkingach 
przy drogach gminnych zostanie zrealizowany w roku 2018. 

        Z up. Burmistrza 
                   Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 

 
976/XL/17 – chciałbym podziękować Burmistrzowi Nikitińskiemu i Prezesowi Jackowi 

Wardzie za wykonanie wspólnej inwestycji tj. placu zabaw na ul. Asnyka, 
z tego miejsca chciałbym podziękować pracownikom panu Jastrowiczowi, 
Cieślakowi i pani Barbarze Lefik, mam nadzieję, że w ramach współpracy uda 
się poszerzyć ofertę dla naszych dzieci, które się tam bawią.  

 
Radny Janusz Skrzypi ński  
977/XL/17 – zwracam się do Burmistrza o interwencję w GDDKiA w sprawie montażu 

sygnalizacji świetlnej i oznakowania przejścia dla pieszych na ul. Łużyckiej 
w bezpośrednim sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 1 i Żłobka Miejskiego. 
Przed remontem od wielu lat była tam zamontowana sygnalizacja świetlna, 
to przejście było oznakowanie, w trakcie remontu zostało to zdemontowane 
i na czas remontu po rozpoczęciu roku szkolnego została zamontowana  
sygnalizacja doraźna, ostrzegawcza. W tej chwili tej sygnalizacji nie ma. 
W związku z tym, że prace związane z modernizacją tej ulicy są 
na ukończeniu, proszę o interwencję w GDDKiA o zamontowanie tej 
sygnalizacji.  

 
BMI.RI/977, 978/XL/17       Gryfino, dnia 29.11.2017 r. 
W nawiązaniu do interpelacji zgłoszonych w na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie 
informuje co następuje: 



Ad. 1 i 2 – Wykonawca robót związanych z przebudową ciepłociągu realizuje prace zgodnie 
z harmonogramem jaki został zaakceptowany przez Inwestora i zarządcę drogi krajowej nr 
31. Z uzyskanych informacji od zarządcy drogi wynika że Wykonawca tych robót do połowy 
grudnia br. powinien zakończyć prace związane z utrudnieniami ruchu na ul. Łużyckiej w 
Gryfinie i tym samym przywrócić warunki ruchu w tym również montaż sygnalizacji świetlnej 
przy SP nr 1. Jako gospodarz miasta staramy się na bieżąco rozwiązywać i informować o 
problemach nurtujących nasze społeczeństwo związanych utrudnieniami w ruchu na ul. 
Łużyckiej m.in. o przyspieszeniu robót i dokonywaniu jak najszybciej zakryciu najbardziej 
kolizyjnych dla pieszych odcinków, jednakże wielokrotnie technologia ich wykonywania nie 
pozwala na taką szybką reakcje ze strony wykonawcy. 

Z up. Burmistrza 
                   Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 

978/XL/17 -   proszę Burmistrza o to, żeby doprowadzić do spotkania wykonawcy, inwestora  
tej inwestycji o przyspieszenie prac związanych z układaniem tego 
ciepłociągu. Był taki czas, kiedy prace tam były wzmożone. W chwili obecnej 
obserwujemy, że zostało kilku pracowników i te prace się przeciągają. Z tego 
co mi wiadomo, to chyba termin zakończenia tych prac został już dawno 
pominięty, bo prawdopodobnie te prace były przewidziane do końca września 
tego roku.  

 
BMI.RI/977, 978/XL/17       Gryfino, dnia 29.11.2017 r. 
W nawiązaniu do interpelacji zgłoszonych w na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie 
informuje co następuje: 
Ad. 1 i 2 – Wykonawca robót związanych z przebudową ciepłociągu realizuje prace zgodnie 
z harmonogramem jaki został zaakceptowany przez Inwestora i zarządcę drogi krajowej nr 
31. Z uzyskanych informacji od zarządcy drogi wynika że Wykonawca tych robót do połowy 
grudnia br. powinien zakończyć prace związane z utrudnieniami ruchu na ul. Łużyckiej 
w Gryfinie i tym samym przywrócić warunki ruchu w tym również montaż sygnalizacji 
świetlnej przy SP nr 1. Jako gospodarz miasta staramy się na bieżąco rozwiązywać 
i informować o problemach nurtujących nasze społeczeństwo związanych utrudnieniami 
w ruchu na ul. Łużyckiej m.in. o przyspieszeniu robót i dokonywaniu jak najszybciej zakryciu 
najbardziej kolizyjnych dla pieszych odcinków, jednakże wielokrotnie technologia ich 
wykonywania nie pozwala na taką szybką reakcje ze strony wykonawcy. 

Z up. Burmistrza 
                   Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 

 
979/XL/17  - czy Burmistrz rozważa możliwość zastosowania ulg podatkowych dla 

przedsiębiorców, którzy prowadzą swoją działalność w obrębie ulicy Łużyckiej 
Czechosłowackiej? W związku z tym, że ta inwestycja trwała prawie przez rok 
czasu, mają ograniczone możliwości prowadzenia swojej działalności.  

 
         Gryfino, dnia 13.11.2017 r. 
Odpowiadając na interpelację dotyczącą zastosowania ulg podatkowych dla przedsiębiorców 
prowadzących działalność w obrębie ulicy Łużyckiej i Czechosłowackiej, którzy ze względu 
na długotrwałą inwestycję mają ograniczoną możliwość prowadzenia działalności informuję, 
że Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino nie rozważa wprowadzenia w tym zakresie ulg o 
charakterze generalnym, tj. w postaci zwolnień czy określenia niższych stawek podatkowych, 
wprowadzonych w drodze stosowanej uchwały , podjętej przez Radę Miejską. Niemniej 
istnieje możliwość rozpoznania indywidualnie składanych wniosków przez przedsiębiorców, 
w trybie wskazanym w ordynacji podatkowej. Należy jednak pamiętać, że podatnicy 
składając wniosek do Burmistrza winni wskazać okoliczności przemawiające 
za wystąpieniem ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego, których wystąpienie 
umożliwia przyznanie ulgi podatkowej w postaci rozłożenia na raty lub odroczenia terminu 
płatności zobowiązania podatkowego bądź umorzenia zaległości (art. 67a Ordynacji 
podatkowej). W chwili obecnej, nie dysponując dokumentacją pozwalającą na indywidualną 



ocenę sytuacji poszczególnych podatników, nie można stwierdzić w jaki sposób długotrwały 
remont drogi mógł mieć realny wpływ na działalność prowadzoną przez przedsiębiorców.  
                  Burmistrz Miasta i Gminy       
          Mieczysław Sawaryn 
 
980/XL/17 – chciałbym serdecznie podziękować panu Burmistrzowi za doposażenie placu 

zabaw przy ul. Popiełuszki, sprawiło to wiele radości dzieciom, które z tego 
placu korzystają.  

 
981/XL/17 – podziękowania kieruję do pracowników GTBS za wykonanie progu, który 

ogranicza dopływ wody z ulicy Łużyckiej w kierunku budynku 18-22 przy 
ul. Popiełuszki i za wykonanie dodatkowej studni chłonnej która zbiera wodę 
opadową z drogi wewnętrznej przy tym budynku, co w jakiś sposób 
zminimalizowało zalewanie mieszkań usytuowanych na parterze tego 
budynku. 

 
Radny Krzysztof Hładki  
982/XL/17 – indywidualnie drobne sprawy, interpelacje kierowane bezpośrednio 

do urzędników załatwia praktycznie każdy z radnych i dba o to, żeby to było 
zrealizowane. Istotniejsze sprawy kierujemy do urzędu poprzez Burmistrza, 
ale pomimo tego sprawy i tak są ignorowane, niezałatwiane i w ogóle „nie 
dobijamy się” o odpowiedzi. Składałem w marcu interpelację odnośnie 
nowego przejścia dla pieszych przez przejazd kolejowy przy ul. Armii 
Krajowej. Dla zainteresowanych tylko przypomnę, że wybudowano nowe 
rondo, położono asfalt, ale projektanci i urzędnicy zatwierdzili projekt bez 
wyobraźni. Trzeba dwukrotnie przejść przez drogę, żeby wrócić, można 
powiedzieć, o 10 metrów w to samo miejsce. Stwarza to bardzo istotne, 
ogromne niebezpieczeństwo w szczególności dla pieszych i wielkie 
utrudnienie tamujące ruch. W związku z tym wysłane zostało pismo 28 marca 
do PKP Oddział w Szczecinie ul. Korzeniowskiego 1 w sprawie właśnie tej 
interpelacji, zauważcie państwo, mija ponad pól roku, nie ma nawet 
odpowiedzi. To jest troszeczkę niepoważne. Prosiłbym uprzejmie o bardziej 
konkretne stanowisko, niech będzie odpowiedź nawet negatywna, ale że tym 
się ktoś w ogóle zajął. Bo to jest niedopuszczalne, żeby pismo urzędowe 
Burmistrza Miasta i Gminy, podpisane akurat tutaj przez Tomasza Milera 
w ogóle nie doczekało się odpowiedzi. Pismo wysłane 28 marca 2017 r. 
Proszę uprzejmie o interwencję.  

 
BMI.RI/982, 984, 988, 1000/XL/17      Gryfino, dnia 29.11.2017 r. 
Interpelacje przesłane do Starostwa Powiatowego w Gryfinie. 
 
Radny Zenon Trzepacz  
983/XL/17 – ja tradycyjnie nie zadaję interpelacji na sesji, ponieważ przyjąłem inną zasadę 

działania, czyli działam między sesjami. Nie czekam do sesji, żeby zgłosić 
problem i muszę tutaj podziękować panu Burmistrzowi i jego służbom 
w imieniu mieszkańców Chlebowa za pomoc w dostarczeniu materiału 
na remont drogi. Również ukłony dla pana Starosty i pana Przewodniczącego 
Rady Powiatu, pana Michalskiego i pana Konarskiego za wybudowanie 
przejścia dla pieszych na drodze powiatowej w Chlebowie, również za 
nieodpłatne przekazanie frezu na te drogi. To są wszystko interpelacje, które 
załatwiam, o drobniejszych nie będę mówił. Swego czasu zgłaszałem 
propozycję, żeby nasza gmina, nasz samorząd wrócił do tradycji, czy powielał 
tradycję innych gmin, które wydają tzw. informator samorządowy, ponieważ 
informacje, które pokazują się w różnych mediach są porozrzucane i nie 
wszyscy mieszkańcy mają dostęp do tych mediów. Również żeby się nie tylko 



chwalić, ale żeby był ten informator obiektywny, żeby pokazywać nasze 
niedoskonałości. Jest to apel suwerena z mojego okręgu, który prosił o to, 
żeby taki informator się ukazywał, w miarę możliwości pokazywał problemy, 
które zostały rozwiązane i które należy rozwiązać. 

 
BWS.RS.0003.17.2017      Gryfino, dnia 10.10.2017 r. 
W odpowiedzi na zgłoszoną przez Pana interpelację chcę podziękować za poruszenie 
tematu, który jest bardzo ważny dla naszej gminy. Trwają prace nad taką formą przekazu 
informacji i komunikacji. Gdy dobiegną one końca ich efekt zostanie przedstawiony 
mieszkańcom gminy. 
          Z up. Burmistrza  
                   Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński 
 
Radny Tomasz Namieci ński  
984/XL/17 – powiem do mojego przedmówcy, ja też próbuje pewne rzeczy załatwiać 

w okresie międzysesyjnym, natomiast jeśli nie ma takiej reakcji, to zmuszony 
jestem składać interpelację na sesji. Chciałbym ponowić interpelacje, które 
składałem w okresie wcześniejszym, chyba po raz trzeci będę je składał. 
Oczywiście nie jest to interpelacja do Burmistrza i proszę o przekazanie 
tej interpelacji do Starostwa. Pierwsza dotyczy drogi powiatowej w Gardnie, 
są tam dwie wyrwy, jedna znajduje się na wysokości byłego baru, druga 
w okolicach przychodni. Wyrwy w jezdni są dosyć duże, powodują 
niebezpieczeństwo dla kierowców. Ja porobiłem zdjęcia, wysłałem 
do naczelnika Arkadiusza Durmy, no niestety do chwili obecnej nie dostałem 
żadnej odpowiedzi, zrobiłem to ostatni raz w poniedziałek. W związku 
z powyższym, że nie dostałem żadnej odpowiedzi ze Starostwa, bardzo 
proszę za pośrednictwem urzędu o przekazanie kolejnej interpelacji w tej 
sprawie.  

 
BMI.RI/982, 984, 988, 1000/XL/17      Gryfino, dnia 29.11.2017 r. 
Interpelacje przesłane do Starostwa Powiatowego w Gryfinie. 
 
985/XL/17 – składałem interpelację dotyczącą wykaszania działek gminnych i nie tylko, 

mamy takie działki w Gardnie, to jest centrum miasta, ulica Niepodległości, 
teren pomiędzy sklepem pomiędzy sklepem a krzyżem. Tam są działki 
zarówno agencyjne, co prawda Agencji już nie ma, jednakże jej zadania 
przejęła inna instytucja i są działki gminne. Częściowo to zostało oczywiście 
wykoszone, natomiast do chwili obecnej ten teren jest dalej zarośnięty, zbliża 
się zima. Kilkakrotnie rozmawiałem w tym temacie z panem komendantem 
Ratajem, efekt jest taki, że te działki do chwili obecnej nie zostały wykoszone, 
w związku z powyższym ponownie składam tą interpelację. 

 
BMK.0003.19.2017.DE       Gryfino, dnia 21.11.2017 r. 
Odpowiadając na Pana interpelację w sprawie koszenia działek gminnych przy 
ul. Niepodległości w Gardnie informuję, że Gmina Gryfino jest właścicielem działki nr 52/176 
obręb Gardno . Pozostałe działki we wskazanej przez Pana lokalizacji nie są w posiadaniu 
gminy. Działka nr 52/176 jest ujęta w wykazie nieruchomości gminnych objętych stałym 
utrzymaniem w zakresie pielęgnacji zieleni miejskiej, który to stanowi załącznik do umowy na 
Wykonywanie usług komunalnych z zakresu utrzymania zieleni niskiej i wysokiej na terenie 
miasta i gminy Gryfino w 2017 r. jako teren kategorii III tj. teren koszony trzykrotnie 
w terminie od maja do września. Wskazany teren koszony był w czerwcu, sierpniu oraz we 
wrześniu br. Zakres umowy nie przewiduje wykonywania dodatkowych koszeń. W zakresie 
koszenia pozostałych działek we wskazanej przez Pana lokalizacji, nie będących 
w posiadaniu gminy, ponownie informuję, że nie ma możliwości nałożenia na właściciela 
nieruchomości obowiązku koszenia. 



            Z up. Burmistrza  
                      Z-ca Burmistrza Tomasz Miler      
 
BSM.0003.985/XL/2017                Gryfino, dnia 27.11.2017 r. 
W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 26 października 2017 r. uprzejmie informuje, że 
zgodnie z obowiązującym prawem funkcjonariusze Straży Miejskiej zwrócili się z prośbą do 
wszystkich właścicieli gruntów o wykoszenie swoich działek. 
Według radcy prawnego w obecnym stanie prawnym brak jest podstaw do przymuszenia 
właścicieli działek do ich wykoszenia, a tym bardziej do nakładania grzywien w postaci 
mandatów karnych.  
         Burmistrz Miasta i Gminy 
             Mieczysław Sawaryn 
 
Radny Zdzisław Kmieciak  
986/XL/17 – zgłaszam pilną potrzebę naprawy gminnej drogi ul. Akacjowej w Czepinie, 

droga jest w bardzo złym stanie, są wielkie, niebezpieczne wyrwy, dziury. 
Należy także przyciąć drzewa rosnące wzdłuż tej drogi, bo bardzo utrudniają 
przejazd.  

 
BMI.RI/986, 987/XL/17       Gryfino, dnia 29.11.2017 r. 
W odpowiedzi na interpelacje wniesione na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie odnośnie 
remontu dróg stanowiących własność Gminy Gryfino w m. Czepino uprzejmie informuję, że 
staramy się na bieżąco realizować prace związane z zachowaniem przejezdności na 
drogach gminnych, szczególnie o nawierzchni nieutwardzonej. W miejscowości Czepino 
realizowane były również prace remontowe w roku bieżącym, jednakże mając na uwadze 
niesprzyjające warunki pogodowe dokonamy ponownie przeglądu stanu tych dróg 
i uwzględnimy w naszym harmonogramie do realizacji.  

 Z up. Burmistrza  
                   Z-ca Burmistrza Tomasz Miler      
 
987/XL/17 – katastrofalny jest także stan drogi ul. Widokowej w Czepinie. Proszę o poprawę 

nawierzchni tej gruntowej drogi. 
 
BMI.RI/986, 987/XL/17       Gryfino, dnia 29.11.2017 r. 
W odpowiedzi na interpelacje wniesione na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie odnośnie 
remontu dróg stanowiących własność Gminy Gryfino w m. Czepino uprzejmie informuję, że 
staramy się na bieżąco realizować prace związane z zachowaniem przejezdności na 
drogach gminnych, szczególnie o nawierzchni nieutwardzonej. W miejscowości Czepino 
realizowane były również prace remontowe w roku bieżącym, jednakże mając na uwadze 
niesprzyjające warunki pogodowe dokonamy ponownie przeglądu stanu tych dróg 
i uwzględnimy w naszym harmonogramie do realizacji.  

 Z up. Burmistrza  
                   Z-ca Burmistrza Tomasz Miler      
  
988/XL/17 – rodzice dzieci szkolnych w Żabnicy proszą o naprawę lub montaż nowego 

spowalniacza przy szkole na ul. Długiej. Sprawa jest bardzo ważna, bo chodzi 
tu o bezpieczeństwo dzieci, bo ten próg jest umieszczony przy szkole, tam 
obecnie go praktycznie nie ma, został zdemontowany czy ukradziony. Bardzo 
proszę zająć się tą pilną sprawą.      

 
BMI.RI/982, 984, 988, 1000/XL/17      Gryfino, dnia 29.11.2017 r. 
Interpelacje przesłane do Starostwa Powiatowego w Gryfinie. 
                 
 
   



Radny Zenon Trzepacz  
989/XL/17 – chciałbym podziękować jeszcze jednej osobie, jest to prywatna osoba, która 

wykonała remont 350 m drogi w Łubnicy, częściowo wykorzystała frez 
do wykonania tej pracy, remontu, przełożenia płyt betonowych takich, z jakich 
jest ułożona ulica na Popiełuszki. Tam się rozchodziły różne informacje, że ja 
ten frez był przywożony, że on zmalwersował. Chciałbym podziękować temu 
panu za wyremontowanie 350 m drogi, jak ktoś chce, może przyjechać, 
zobaczyć.  

 
Radny Zdzisław Kmieciak  
990/XL/17 – chciałbym podziękować panu Burmistrzowi Nikitińskiemu i jemu podległemu 

wydziałowi za dopilnowanie wyposażenia i ogrodzenia placu zabaw 
w Czepinie. Co do frezu nie chciałbym się wypowiadać, bo to nie jest 
to miejsce, ale miałbym dużo zastrzeżeń co do rozdysponowania tym frezem. 

 
Radny Marcin Para  
991/XL/17 – jest przygotowany projekt budowlany na remont, w zasadzie przebudowę ulicy 

Iwaszkiewicza i ulicy 11 Listopada, jest od jakiegoś czasu w naszej gminie 
taka nowa świecka tradycja, żeby konsultować z ludźmi pewne kwestie. 
W imieniu swoim i radnego Kozakiewicza mam taką propozycję, my służymy 
pomocą oczywiście, żebyśmy na tym terenie przeprowadzili konsultacje. 
Wiem, że SM Regalica wniosła swoje uwagi, a dobrze byłoby też, żeby 
mieszkańcy się z nim zapoznali. Składam prośbę do Burmistrza, żeby 
rozważyć tą kwestię i przeprowadzić w tym zakresie konsultacje.   

 
BMI.RI/991,992/XL/17                                                                      Gryfino, dnia 29.11.2017 r. 
W odpowiedzi na interpelację wniesioną na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie 
informuję, że dokumentacja projektowa przebudowy ulic: 11 Listopada i Iwaszkiewicza w 
Gryfinie została skonsultowana z przedstawicielami Spółdzielni Mieszkaniowej REGALICA, 
która zarządza budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi zlokalizowanymi bezpośrednio 
przy w/w ulicach. W wyniku konsultacji wypracowano wspólne stanowisko uwzględniając 
uwagi i zastrzeżenia dotyczące przebudowywanych pasów dróg gminnych w ramach których 
pozyskamy więcej miejsc parkingowych, wymienimy nawierzchnię chodników, jezdni, 
wprowadzimy organizację ruchu poprzez np. wyniesienie kilku przejść dla pieszych, 
zagospodarujemy tereny zielone itp. Kompletna dokumentacja projektowa, która została 
złożona w Starostwie Powiatowym celem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, jest do 
wglądu w Referacie Inwestycji pok. 11. 
Odnośnie terenu Parku Miejskiego w Gryfinie, informuję, że w roku 2018 planujemy m.in. 
rewitalizację Parku Miejskiego w ramach której powstaną nowe trawniki, polany rekreacyjne, 
klomby kwiatowe, ścieżki, dokonamy cięć pielęgnacyjnych i nasadzeń drzew i krzewów – 
zadanie jest dofinansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej.   

Z up. Burmistrza 
         Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
992/XL/17 – w kontekście wypowiedzi radnego Hładkiego, który mówił o przejściu przez 

przejazd kolejowy i wejściu do parku – ja często się tamtędy przemieszczam 
i widzę te tabuny ludzi, którzy często zamiast po schodach skracają sobie 
drogę, przez skarpę, po trawniku. Był pomysł, żeby te schody przesunąć, dla 
wygody społeczeństwa wykonać jakąś zmianę. Chciałbym, żeby ten temat 
zrealizować, bo to nie jest dla wielu ludzi problem, ale dla znacznej części jest 
to udręka, żeby przejść 20 czy 30 metrów dalej i zejść po schodach. 

 
 
 



BMI.RI/991,992/XL/17                                                                      Gryfino, dnia 29.11.2017 r. 
W odpowiedzi na interpelację wniesioną na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie 
informuję, że dokumentacja projektowa przebudowy ulic: 11 Listopada i Iwaszkiewicza w 
Gryfinie została skonsultowana z przedstawicielami Spółdzielni Mieszkaniowej REGALICA, 
która zarządza budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi zlokalizowanymi bezpośrednio 
przy w/w ulicach. W wyniku konsultacji wypracowano wspólne stanowisko uwzględniając 
uwagi i zastrzeżenia dotyczące przebudowywanych pasów dróg gminnych w ramach których 
pozyskamy więcej miejsc parkingowych, wymienimy nawierzchnię chodników, jezdni, 
wprowadzimy organizację ruchu poprzez np. wyniesienie kilku przejść dla pieszych, 
zagospodarujemy tereny zielone itp. Kompletna dokumentacja projektowa, która została 
złożona w Starostwie Powiatowym celem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, jest do 
wglądu w Referacie Inwestycji pok. 11. 
Odnośnie terenu Parku Miejskiego w Gryfinie, informuję, że w roku 2018 planujemy m.in. 
rewitalizację Parku Miejskiego w ramach której powstaną nowe trawniki, polany rekreacyjne, 
klomby kwiatowe, ścieżki, dokonamy cięć pielęgnacyjnych i nasadzeń drzew i krzewów – 
zadanie jest dofinansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej.   

Z up. Burmistrza 
         Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
Radny Rafał Guga  
993/XL/17 – skoro zaistniała w Radzie Miejskiej taka nowa świecka tradycja podziękowań, 

to ja też chciałem podziękować pracownikom urzędu, którzy w okresie 
międzysesyjnym pomogli załatwić kilka spraw.   

 
994/XL/17 – chciałbym się włączyć w interpelację, którą złożył radny Para także w imieniu 

radnego Kozakiewicza, prosiłbym o rozszerzenie tych ewentualnych 
konsultacji także o rodziców, którzy dowożą dzieci do Szkoły Podstawowej 
nr 3. Prosiłbym o to, żebyśmy zajęli się też częścią drogi, która prowadzi 
do szkoły.   

 
BMI.RI/994, 995, 996, 1002/XL/17      Gryfino, dnia 29.11.2017 r. 
W odpowiedzi na interpelacje wniesione na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie 
informuję co następuje: 
Ad. 1 – zakres opracowania projektowego dotyczy przebudowy ulic: 11 Listopada  
i Iwaszkiewicza w Gryfinie, obejmuje granice pasów drogowych, a nie teren dojazdu 
do Szkoły Podstawowej nr 2 , który leży w zarządzie SM Regalica. 
         Z up. Burmistrza 
         Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
995/XL/17 – jestem właściwie świeżo po rozmowie z panem Demczukiem odnośnie artykułu 

w jednej gryfińskich z gazet na temat kanalizacji ostatnich domostw przy 
ul. Flisaczej. Mieszkaniec jest rozżalony trochę tym, co się dzieje, tym, co było 
napisane. Proszę o skontaktowanie się z panem, wyjaśnienie tej sprawy, 
uspokojenie tej sytuacji.  

 
BMI.RI/994, 995, 996, 1002/XL/17      Gryfino, dnia 29.11.2017 r. 
W odpowiedzi na interpelacje wniesione na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie 
informuję co następuje: 
Ad. 2 – została przeprowadzona rozmowa z p. Demczukiem odnośnie zamieszczonego 
artykułu w jednej z gryfińskich gazet na temat kanalizacji ostatnich domostw przy 
ul. Flisaczej w Gryfinie. 

Z up. Burmistrza 
         Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 



996/XL/17 – mieszkańcy Czepina proszą o zamontowanie stojaka na rowery przy stacji, 
dotychczas zostawiali rowery na prywatnej działce, ale taka możliwość się 
skończyła. Jest to według nich potrzebne, żeby można było te rowery nawet 
na dłużej, bezpiecznie zostawić i kontynuować trasę.  

 
BMI.RI/994, 995, 996, 1002/XL/17      Gryfino, dnia 29.11.2017 r. 
W odpowiedzi na interpelacje wniesione na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie 
informuję co następuje: 
Ad. 3 – uprzejmie informuję, że montaż stojaków na rowery przy stacji w m. Czepino będzie 
zasadna po zrealizowaniu zadania związanego z "Budową Szczecińskiej Kolei 
Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406, 273, 351", 
realizowanej w ramach dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w ramach projektu na trzech stacjach PKP 
(Gryfino, Daleszewo Gryfińskie, Czepino). W wyniku przedmiotowego zadania powstaną 
urządzenia związane z integracją transportu na w/w stacjach, a zadanie planowane jest do 
realizacji do końca roku 2022. 

Z up. Burmistrza 
         Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
997/XL/17 – zwracają się do mnie pracownicy gryfińskiej oświaty twierdząc, że w wyniku 

zeszłorocznej standaryzacji pogorszyły się ich warunki pracy. Minął rok czy 
ponad rok od momentu wprowadzenia nowej organizacji pracy dla 
pracowników obsługi w gryfińskich placówkach. Czy to nie byłby dobry czas 
na posumowanie, pewną ewaluację efektów tej standaryzacji, wyciągnięcie 
wniosków i naprawę ewentualnych niedociągnięć?  

 
998/XL/17 – mieszkańcy naszej gminy pytają, co stanie się ze środkami za niezrealizowane 

projekty z budżetu obywatelskiego, które zostały zakwalifikowane w zeszłym 
roku? Widzimy, że jest ryzyko, że jeden z tych projektów może być 
niezrealizowany i jest troska o to, czy te pieniądze nie przepadną, ten projekt 
nie przepadnie. Prosiłbym o taką informację, która uspokoiłaby mieszkańców.  

 
999/XL/17 – na poprzedniej sesji zgłaszałem temat drogi wewnętrznej na ul. Flisaczej, dzisiaj 

otrzymałem odpowiedź na tą interpelację, liczę, że tak jak było napisane 
w odpowiedzi się stanie.  

 
1000/XL/17 – biorąc pod uwagę, że Gryfino jest ostatnio troszeczkę komunikacyjnie, 

nazywając to  delikatnie, koszmarkiem, cały właściwie ruch czy większość 
ruchu została skierowana na ul. Kołłątaja, a jej stan pogarsza się dość szybko. 
Proszę o skuteczne monitorowanie sytuacji na tej drodze i ewentualne 
doprowadzanie jej do normalnego użytkowania, ewentualnie zabezpieczanie 
jej przed dalszą degradacją.  

 
BMI.RI/982, 984, 988, 1000/XL/17      Gryfino, dnia 29.11.2017 r. 
Interpelacje przesłane do Starostwa Powiatowego w Gryfinie. 
 
1001/XL/17 – 2 października na jednym z portali ukazał się artykuł o tym, że prezes jednej 

z naszych spółek komunalnych może łamać zapisy ustawy antykorupcyjnej. 
W artykule jest wypowiedź burmistrza: „o to trzeba pytać radę nadzorczą, ona 
sprawuje nadzór nad zarządem, Burmistrz jako właściciel nie jest od tego.” 
Czy to jest oficjalne stanowisko właściciela czyli gminy Gryfino? 
Czy naprawdę nie chcemy dostrzegać ewentualnego naruszenia prawa, 
bo ja oczywiście nie stwierdzam, że tam do jakiegokolwiek naruszenia doszło, 
bo nie od tego też jestem, i chociażby sprawdzić czy takie rzeczy się nie 



dzieją. Czy w ostatnim czasie, powiedzmy w ostatnim roku, zmieniono 
warunki pracy któremuś z członków zarządu naszych spółek gminnych?  

 
1002/XL/17 – ostatnio zaczepia mnie wielu mieszkańców, dostaję także wiele telefonów 

z pytaniem dosyć zaskakującym, bo powiem szczerze, ja nic na ten temat do 
tej pory nie wiem, dlaczego gmina ma zamiar wyciąć wiele drzew w parku? 
Podają wręcz dla mnie niewiarygodne stwierdzenia, że drzewa mają być 
wycięte aż do pierwszej alejki. Jestem tak zaskoczony ilością tych sygnałów, 
mam nadzieję, że to jest jakaś plotka. Proszę uspokoić mieszkańców 
i konkretnie odpowiedzieć, co z tym jest? Mam nadzieję, że padnie 
odpowiedź, że to jest plotka. Czy gmina ma zamiar wycinać drzewa w parku? 

 
BMI.RI/994, 995, 996, 1002/XL/17      Gryfino, dnia 29.11.2017 r. 
W odpowiedzi na interpelacje wniesione na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie 
informuję co następuje: 
Ad. 4 - Gmina Gryfino pozyskała ponad milion złotych dofinansowania na rewitalizację Parku 
Miejskiego w Gryfinie i zagospodarowanie terenu Górki Miłości. W ramach dofinansowania z 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  zostanie odnowiona 
zieleń w Parku Miejskim w Gryfinie, w związku z tym zostaną wykonane prace związane z 
oczyszczaniem terenu – wycinka, karczowanie drzew i krzewów, cięcia pielęgnacyjne na 
powierzchni ok. 500 m². Do usunięcia zostały przeznaczone jedynie drzewa i krzewy 
uschnięte lub zamierające. Na większości drzew i krzewów zostaną wykonane jedynie cięcia 
pielęgnacyjne. W zamian za wycięte drzewa i krzewy zostaną nasadzone nowe drzewa i 
krzewy. Oprócz ww. prac w ramach projektu powstaną nowe trawniki, polany rekreacyjne, 
ścieżki i klomby kwiatowe. Projekt jest dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.  

Z up. Burmistrza 
         Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
1003/XL/17 – Rada Miejska powierzyła mi pracę w zespole opiniującym wnioski 

do przyszłorocznego budżetu obywatelskiego. Jednym z wniosków, który 
wzbudził moje zainteresowanie ze względu na moje wykształcenie był projekt 
Towarzystwa Miłośników Historii Ziemi Gryfińskiej. Towarzystwo wnioskowało 
o remont części murów na odcinku z czatownią. Niestety, członkowie zespołu 
postanowili odrzucić wniosek stwierdzając, że jest nieoszacowany, do czego 
mieli pełne prawo. Rozmawiałem ostatnio z przedstawicielami Towarzystwa 
i stwierdziliśmy, że w tych okolicznościach poprzez moją osobę dzisiaj 
zwracamy się z prośbą do Burmistrza o zabezpieczenie murów przed dalszą 
dewastacją i oczyszczenie ich z chwastów i samosiejek krzewów i drzew. 
Widziałem w sprawozdaniu Burmistrza, że takie wycięcie nastąpiło z Bramy 
Bańskiej, natomiast chodzi też o resztę murów. Ta roślinność porasta jeden 
z nielicznych pozostałych zabytków i go po prostu niszczy.          

 
BMK.0003.18.2017.DE       Gryfino, dnia 21.11.2017 r. 
W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie zabezpieczenia murów miejskich przed 
dewastacją i oczyszczenia ich z chwastów i samosiejek drzew i krzewów informuję, 
iż możliwość realizacji zadania zostanie przeanalizowana pod kątem prawnym, technicznym 
i finansowym w przyszłym roku.  
         Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler         
 
Przewodnicz ąca Elżbieta Kasprzyk  
1004/XL/17 – wiaty przystankowe przez wieloletnie użytkowane uległy zniszczeniu, zużyciu, 

w niektórych przypadkach wymagają napraw, odmalowania, w innych 
najprawdopodobniej również wymiany. W związku z tym proszę, żeby służby 



Burmistrza dokonały przeglądu tych wiat na terenie całej gminy, oszacowały 
potrzebne środki, aby ten stan naprawić i abyśmy mogli takie środki 
zabezpieczyć w budżecie na przyszły rok.   

 
BMI.RI/10004/XL/17        Gryfino, dnia 29.11.2017 r. 
W odpowiedzi na interpelację wniesioną na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie odnośnie 
wiat przystankowych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Gryfino uprzejmie informuję, 
że staramy się na bieżąco usuwać powstałe uszkodzenia w wiatach usytuowanych przy 
przystankach komunikacji autobusowej. Jednocześnie informujemy, że w latach 2018-2020 
po uzyskaniu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na terenie naszej gminy 
zamierzamy wymienić ok. 173 szt. wiat przystankowych w ramach realizowanego obecnie 
projektu „Zintegrowane centrum przesiadkowe w Gryfinie”. 

Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler         
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