
Interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na IX sesji Rady Miejskiej w Gryfinie 
w dniu 30 czerwca 2011 r. 

 
Radna Magdalena Chmura-Nycz 
137/IX/11 – interpelacja dotyczy Szkoły Podstawowej Nr 1, gdzie miała zostać 

przeprowadzona termomodernizacja budynku. Czy na konto gminy wpłynęła 
kwota 1.150.000 zł na to zadanie? Jak pamiętamy, po przejęciu Liceum 
Starostwo Powiatowe miało przekazać nam w transzach tą kwotę 
z przeznaczeniem na zadanie termomodernizacji budynku szkoły. Czy gmina 
Gryfino dopełniła wszystkich formalności? Pani dyrektor jak i rodzice 
denerwują się, że inwestycja nie została rozpoczęta.  

 
BMP/ 137,140 /IX/11                  Gryfino,15.08.2011r. 
Ad.137/IX/11 – w sprawie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 1, Gmina 
Gryfino w oparciu o Umowę w sprawie przejęcia Liceum w Gryfinie ,zgodnie z jej 
ustaleniami, złożyła wniosek o dofinansowanie zadania ze środków PFOŚiGW. Do dnia 
dzisiejszego Gmina nie otrzymała ,mimo wystąpienia pisemnego ,aneksu do umowy w 
sprawie zmiany terminów realizacji dofinansowania docieplenia SP nr 1. W ostatnim okresie 
służby Starostwa Powiatowego w Gryfinie podjęły działania w sprawie uregulowania spraw 
formalno –prawnych związanych z urealnieniem terminów wniesienia transz dofinansowania 
z przeznaczeniem na docieplenie SP nr 1. Gmina GRYFINO natychmiast po otrzymaniu 
wymaganych dokumentów gwarantujących uzyskanie dofinansowania, podejmie procedury 
związane z wyborem wykonawcy robót docieplenia SP nr 1 przy czym planowany termin 
realizacji robót to rok 2011-2012. 
            Z up. Burmistrza 
       Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin 
 
138/IX/11 – interpeluję w sprawie sytuacji Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II. W świetle 

doniesień prasowych sprawa nie wygląda najlepiej. Szpital znajduje się 
w naszym mieście, korzystają z niego nasi mieszkańcy. Za oknem mamy 
piękną wyremontowaną przychodnię, którą wcześniej Starostwo Powiatowe 
sprzedało, prywatny przedsiębiorca prowadzi działalność, pozyskał pieniądze. 
Myślę, że Starostwo Powiatowe również powinno iść w tym kierunku. 
Pamiętajmy, że nie możemy sobie pozwolić na to, żeby nasze miasto nie 
posiadało szpitala. Szczególnie mam na myśli tereny wiejskie naszej gminy,  
bo czasami czas dojazdu do szpitala jest bardzo ważny. Z informacji wynika, 
że oddział ginekologii i położnictwa oraz oddział wewnętrzny miałby być 
zlikwidowany, a w tym budynku miałby powstać oddział paliatywny. Uważam, 
że jest tyle innych budynków, np. przejęte budynki w Nowym Czarnowie na 
prowadzenie takiej działalności. Panie Burmistrzu, bardzo proszę 
i zobowiązuję Pana do zaproszenia przedstawiciela Starostwa Powiatowego 
na przyszłą sesję w sprawie przedstawienia sytuacji finansowej naszego 
szpitala. 

 
BOR.0003.7.2011      Gryfino, dnia 29 lipca 2011 r. 
Zaproszenie Starosty na sesję Rady Miejskiej w dniu 25 sierpnia 2011 r. 
GN.8023.11.2011.LZ      Gryfino, dnia 03 sierpnia 2011 r. 
Odpowiedź Starosty na zaproszenie na sesję Rady Miejskiej w Gryfinie. 
 
139/IX/11 – wcześniej radny Figas pytał o przygotowanie plaży. Która z plaż jest 

przystosowana – myślę o ratownikach - i przygotowana do sezonu letniego? 
Wielokrotnie interpelowałam w sprawie Steklna, gdzie jest pięknie położone 
jezioro, a nasi mieszkańcy będą na pewno korzystać z tego jeziora, aby 
wygospodarować miejsce i utworzyć plac zabaw dla dzieci, przecież nie tylko 



dla mieszkańców Steklna ale również dla osób, które będą to jezioro 
odwiedzały. 

 
BWS.003.13.2011        Gryfino, 2011-07-26 
W odpowiedzi na zgłoszoną interpelację uprzejmie informuję, że zgodnie z ustawą Prawo 
wodne z dnia 18 lipca 2001 r. podstawą do utworzenia kąpieliska jest złożenie wniosku do 
dnia 31 grudnia roku poprzedzającego sezon. 
Właścicielem terenu na którym znajduje się plaża w miejscowości Steklno jest PKS 
i w związku z tym Gmina nie miała podstaw do inwestowania na nieswoim terenie. 
Jednocześnie informuję, że rozważana jest możliwość zorganizowania plaży miejskiej w m. 
Steklno w 2012 r.   
       Burmistrz Miasta i Gminy 
                  Henryk Piłat 
 
140/IX/11 – interpeluję w sprawie odwodnienia i odprowadzenia deszczówki z ulicy 

Łużyckiej, jak również przygotowania wałów przeciwpowodziowych wzdłuż 
ciepłego kanału. Na jakim etapie jest realizacja tych zadań? Proszę, żebyśmy 
się przygotowali przed okresem jesienno-zimowym, żeby nie było takich 
niespodzianek jak w tym roku.    

 
BMP/ 137,140 /IX/11                           Gryfino,15.08.2011r. 
Ad.140/IX/11 – w sprawie odwodnienia terenów w rejonie ul. Łużyckiej ,Czechosłowackiej 
Gmina podjęła działania zmierzające do analizy  gospodarki wodnej na tym terenie ze 
szczególnym uwzględnieniem obecnej sytuacji obfitych opadów deszczu, wysokiego stanu 
wód gruntowych, ilości i stanu istniejących na tym terenie rowów melioracyjnych  oraz  
powstania wału przeciwpowodziowego na tym terenie .Opracowanie takie umożliwi podjęcie 
prac projektowych związanych z zaprojektowaniem skutecznego systemu odprowadzania 
wód deszczowych i systemu melioracji  tego terenu celem zapobieżenia przed jego 
zalewaniem i wysokimi poziomami wód gruntowych zagrażających nieruchomościom na tym 
terenie. Z uwagi na wysokie koszty budowy systemów kanalizacji deszczowej i poprawienia 
systemu melioracyjnego prace budowlane będą realizowane etapami w miarę posiadanych 
środków finansowych.  

Z up. Burmistrza 
       Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin 
 
Radny Tomasz Namieciński 
141/IX/11 – 22 czerwca złożyłem wniosek poparty podpisami pani sołtys z Wysokiej 

Gryfińskiej i sołtysa z Gardna, które odczytam: „W nawiązaniu do pisma nr 
BMK.0003.06.2011 r. z dnia 24 marca 2011 r., po konsultacji z mieszkańcami 
miejscowości Gardno i Wysoka Gryfińska interpeluję o wprowadzenie przez 
PKS Szczecin następujących kursów autobusowych: do Szczecina o godz. 
5.30 i 6.30 od poniedziałku do piątku i ze Szczecina o godz. 15.45 od 
poniedziałku do piątku”. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ są takie autobusy, 
jak np. autobus o 6.30, który w dniu jutrzejszym przestanie jeździć, bo jeździ 
on tylko w dni, kiedy młodzież dojeżdża do szkoły. Wsłuchałem się w głosy 
sołtysów, np. pani sołtys Sobiemyśla, która mówiła o tym, że na terenach 
wiejskich mamy tragiczną komunikację. Apelowałem w styczniu, żeby 
zwiększyć ilość autobusów na liniach wiejskich. Wtedy Burmistrz publicznie 
deklarował uzdrowienie tej sytuacji, nawet kosztem ograniczenia połączeń linii 
nr 1. Minęło pół roku i nic się w tej sprawie nie zmieniło. Proszę jeszcze raz, 
aby przyjrzeć się rozwiązaniom komunikacyjnym szczególnie na terenach 
wiejskich, będą wakacje, będzie problem, bo ludzie nie będą mieli czym 
dojeżdżać do pracy. Jeśli będzie możliwość wprowadzenia nowych połączeń 
o godz. 5.30 i 6.30, chciałbym, żeby one odbywały się przez miejscowość 
Chlebowo a nie Brynki, ponieważ po pierwsze wydłuża to czas dojazdu 



ludziom do pracy, a po drugie zwiększa ceny biletów. Proszę, aby przyjrzeć 
się temu problemowi. 

 
BMK.0003.17.2011.MT          Gryfino, 20 lipca 2011 r. 
Odpowiadając na Pańska interpelację 141/IX/11, złożoną na sesji Rady Miejskiej  
w Gryfinie w dniu 30 czerwca 2011 r. w sprawie komunikacji autobusowej informuję, co 
następuje. 
Po otrzymaniu popieranego przez Pana wniosku Sołectw Gardno i Wysoka Gryfińska 
w sprawie uruchomienia dodatkowych kursów autobusowych do Szczecina (godz. 5:30  
i 6:30) i ze Szczecina (godz. 15:45), 29 czerwca 2011 r. wystąpiłem do Przedsiębiorstwa 
Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Sp. z o.o. w celu określenia przez 
Przedsiębiorstwo możliwości wprowadzenia postulowanych przez wspomniane Sołectwa 
zmian w rozkładzie jazdy. W odpowiedzi, 11 lipca 2011 r., otrzymałem pismo 
Przedsiębiorstwa informujące o niekorzystnym wyniku finansowym kursów realizowanych 
wnioskowaną trasą spowodowanym zbyt małą liczbą podróżnych, który zostałby jeszcze 
pogorszony po rozszerzeniu dni kursowania poszczególnych połączeń oraz po 
wprowadzeniu dodatkowego kursu. Pomimo problemów ze zbilansowaniem się 
wnioskowanych kursów Przedsiębiorstwo zapewniło, że będzie starało się znaleźć rozwiązanie 
satysfakcjonujące mieszkańców. 
Nadmieniam jednocześnie, że komunikacja autobusowa na terenie Gminy Gryfino odbywa 
się na podstawie umowy zawartej z Przedsiębiorstwem w wyniku rozstrzygnięcia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego, obowiązującej od 15 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2012 r. Poza 
ustalonymi w przedmiotowej umowie liniami komunikacyjnymi, Gmina może uruchamiać 
nowe kursy oraz linie, po każdorazowym wcześniejszym określeniu przez przewoźnika 
możliwości realizacji danego wniosku. Przykładem może być miejscowość Krajnik, 
pozbawiona do tej pory (poza kursami szkolnymi) połączeń autobusowych do Gryfina. W 
sierpniu br. na wniosek Sołectwa, uruchomiona zostanie komunikacja autobusowa na linii 
Gryfino – Gryfino, przez Nowe Czarnowo, wieś – Krajnik, obejmująca po dwa kursy 
realizowane w każdym kierunku. 
       Burmistrz Miasta i Gminy 
                  Henryk Piłat 
 
Radny Zenon Trzepacz 
142/IX/11 – Pan Kuczyński, któremu przy okazji remontu ul. Topolowej zabrano ziemię, 

nadal na nią czeka. Mam nadzieję, że w krótkim czasie ta ziemia, która 
została przez firmę bezprawnie wykorzystana do naprawy drogi, zostanie mu 
zwrócona.      

 
BMP/116,117,118,119, 142,143,144,145,146,148,149 /VIII,IX/11          Gryfino,15.08.2011r.                 
Ad.119,142/VIII,IX/11 – Gmina Gryfino po uzyskaniu informacji o podmyciu jezdni 
i zapadnięciu pobocza na drodze do m. Łubnica, zleciła Wykonawcy usunięcie w trybie 
natychmiastowym powstałego zagrożenia na drodze. Realizując przedmiotowe roboty 
Wykonawca nie wykorzystywał ziemi z posesji prywatnych, a dowoził ją własnym 
transportem z zewnątrz. Jednakże celem wyjaśnienia przedmiotowej sprawy proponuję 
spotkanie na drodze z Wykonawcą w dogodnym dla Pana terminie. 

Z up. Burmistrza 
       Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin 
 
143/IX/11 – droga powiatowa Żabnica-Dębce jest bardzo dziurawa, te dziury są jeszcze 

małe, później koszt ich naprawy będzie zdecydowanie większy. Na tej drodze 
jest duży ruch, ruch pieszych i rowerów, aż się prosi, żeby tą drogę 
doprowadzić do właściwego stanu. 

 
 



BMP/116,117,118,119, 142,143,144,145,146,148,149 /VIII,IX/11          Gryfino,15.08.2011r.   
Ad. 143/IX/11 – Gmina Gryfino na bieżąco prowadzi rozmowy z zarządcami dróg odnośnie 
poprawy ich stanu technicznego, temat drogi powiatowej relacji Żabnica-Dębce również był 
zgłaszany, jednakże z uwagi na brak reakcji Gmina ponownie zwróciła się do zarządcy drogi 
o jej naprawę. 

Z up. Burmistrza 
       Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin 
               
144/IX/11 – interpelowałem odnośnie drogi Sobieradz-Drzenin, nie dostałem żadnej 

odpowiedzi. Czy Burmistrz prowadzi jakieś rozmowy ze Starostwem? Tu nie 
chodzi o załatanie dziur, a o przebudowę drogi. Droga jest pofałdowana, 
rosnące topole rozsadzają tą drogę i jazda nią przypomina jazdę po muldach.  

 
BMP/116,117,118,119, 142,143,144,145,146,148,149 /VIII,IX/11          Gryfino,15.08.2011r.   
 Ad.144/IX/11 -  Gmina Gryfino realizuje i przygotowuje szereg zadań m.in. na własnych 
drogach których stan techniczny wzbudza również wiele kontrowersji. Temat drogi 
powiatowej relacji Sobieradz-Drzenin znany jest Gminie Gryfino jednakże ze strony Powiatu 
nie padły do dnia dzisiejszego żadne deklaracje odnośnie wspólnej realizacji przebudowy tej 
drogi. 

Z up. Burmistrza 
       Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin 
 
145/IX/11 – każdy deszcz nanosi na drogę krajową duże ilości piachu. Moje interwencje 

w Dyrekcji Dróg Krajowych sprowadzają się do tego, że należy utwardzić 
drogi boczne Radziszewo-Daleszewo i wtedy nie będzie problemu. Panie 
Burmistrzu, przekazuję ten sygnał, to jest bardzo ważna sprawa, bo stwarza 
duże zagrożenie dla użytkowników drogi. 

 
BMP/116,117,118,119, 142,143,144,145,146,148,149 /VIII,IX/11          Gryfino,15.08.2011r.   
Ad.145/IX.11 – sprawa utwardzenia dróg gminnych w m. Radziszewo i Daleszewo, 
a dokładnie opracowania projektu i uzyskania wszelkich formalnych pozwoleń pozostaje 
do realizacji w latach następnych. Staramy się na bieżąco dbać o ich przejezdność 
i poprawiać stan techniczny oczywiście w miarę posiadanych środków.   

Z up. Burmistrza 
       Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin 
 
146/IX/11 – dotarcie do placu zabaw w Daleszewie jest utrudnione. Jest tam zaniżony 

krawężnik, jest pełno piachu. Przejście z wózkiem i dzieckiem jest wręcz 
niemożliwe. Proszę o rozwiązanie tego problemu.  

 
BMP/116,117,118,119, 142,143,144,145,146,148,149 /VIII,IX/11          Gryfino,15.08.2011r.   
Ad.146/IX/11 – przedmiotowy plac zabaw położony jest w bezpośredniej bliskości drogi 
krajowej nr 31, sprawdzimy ewentualną możliwość poprawy warunków dojścia do 
przedmiotowego placu i wówczas podejmiemy stosowne działania. 

Z up. Burmistrza 
       Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin 
 
147/IX/11 – dziękuję radnej Chmurze-Nycz za pytanie w sprawie wałów 

przeciwpowodziowych. Miało się odbyć spotkanie, jest koniec czerwca, czas 
ucieka i dopiero jak coś się wydarzy, będziemy panikować i wydawać 
niepotrzebnie pieniądze. Uważam, że trzeba zorganizować takie spotkanie. 

 
 
 
 



BZK.5544.3.2011 
W odpowiedzi na interpelację w sprawie wałów przeciwpowodziowych informuję, 
że w I połowie września 2011 r. planowane jest posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego w Grfinie. Na posiedzeniu zostaną omówione m.in. następujące tematy: 
- zagrożenie przeciwpowodziowe występujące na terenie gminy, 
- stan przygotowania gminy do działań przeciwpowodziowych, 
- stan wykonania wałów przeciwpowodziowych. 
Na posiedzenie zostaną zaproszeni przedstawiciele Zachodniopomorskiego Zarządu 
melioracji i Urządzeń Wodnych O/ w Gryfinie , Rejonowego Zarządu Gospodarki Wodnej, 
Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego oraz Regionalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska w Szczecinie O/ terenowy Gryfino-Mescherin. 
   
        Burmistrz Miasta i Gminy  
         Henryk Piłat 
  
148/IX/11 – mieszkańcy Czepina pytają o dalszy etap utwardzania i przebudowy tych dróg, 

na które są projekty, na które jest już część środków unijnych. Na jakim etapie 
jest realizacja tego zadania? 

 
BMP/116,117,118,119, 142,143,144,145,146,148,149 /VIII,IX/11          Gryfino,15.08.2011r.            
Ad.118,148/VIII,IX/11 – Gmina Gryfino poszukuje dodatkowych możliwości pozyskania 
środków finansowych na rozpoczęcie prac związanych z budową dróg bocznych w Czepinie 
–II etap. Kontynuacja budowy dróg bocznych w m. Czepino będzie możliwa po 
uwzględnieniu zadania w planie budżetu na rok 2012 i uzyskania współfinansowania ze 
środków pozabudżetowych. 

Z up. Burmistrza 
       Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin 
 
149/IX/11 – otrzymałem odpowiedź na moją interpelację w sprawie zalewania przez wody 

opadowe z drogi krajowej posesji w Daleszewie. Mieszkańcy są bardzo 
zaniepokojeni, że to trwa tak długo. Każdy deszcz powoduje, że ich uprawy, 
ich dobrobyt jest niszczony. Proszę o szybkie podjęcie działań, żeby 
rozwiązać ten problem, wymóc na Dyrekcji Dróg Krajowych, żeby ta sprawa 
została szybko uporządkowana. 

 
BMP/116,117,118,119, 142,143,144,145,146,148,149 /VIII,IX/11          Gryfino,15.08.2011r.   
Ad.149/IX/11 – sprawę odprowadzania wód opadowych z drogi krajowej nr 31 w m. 
Daleszewo w kierunku pól ponownie skierujemy do zarządcy drogi, celem zorganizowania 
spotkania i rozwiązania poruszanego problemu. 

Z up. Burmistrza 
       Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin 
Radny Eugeniusz Kuduk 
150/IX/11 – interpeluję w sprawie remontu schodów prowadzących na Górny Taras od 

dworca kolejowego. Proszę mnie powiadomić, kiedy remont będzie 
wykonywany, a jeżeli został wykonany, to proszę o informację, kto był 
inspektorem nadzoru i ile ten remont kosztował. 

 
BMP/ 123,150/ VIII,IX/11               Gryfino15 .08.2011r. 
Ad.150/IX/11 - w sprawie remontu schodów prowadzących na Osiedle Górny Taras 
informuje, że w m-cu maj – czerwiec został wykonany prace związane z poprawą stanu 
technicznego dwóch biegów schodowych – bieżąca konserwacja polegająca na uzupełnienie 
ubytków nawierzchni w poszczególnych stopniach, tak aby nie stwarzały zagrożenia dla 
użytkowników. Koszt przedmiotowej konserwacji to kwota 7270 zł netto, roboty realizowane 
były w ramach bieżącej konserwacji przez firmę FBR BRUKPOL-2 z Żabnicy. Jednocześnie 



nadmieniam, że Gmina Gryfino opracowuje projekt generalnej przebudowy przedmiotowych 
schodów wraz z oświetleniem.  

Z up. Burmistrza 
       Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin 
 
151/IX/11 – interpeluję w sprawie placów zabaw i boisk, proszę, żeby skierować na nie 

komisję, bo w przetargach kupowane są sprzęty najniższej jakości, po roku 
użytkowania drewno jest tak miękkie, że można w nie włożyć palce. Proszę, 
żeby tą sytuację skontrolować, żeby nie zdarzyło się jakieś nieszczęście. 

 
BWS.0003.12.2011               Gryfino, 2011-07-06  
W odpowiedzi na zgłoszoną interpelację uprzejmie informuję, że zgodnie z obowiązującymi 
przepisami zamówień publicznych, najczęściej stosowanym kryterium jest cena. 
Na dzień realizacji zamówień i w okresie gwarancyjnym zestawy zabawowe spełniają 
wszystkie normy, jednak z uwag na warunki atmosferyczne oraz społeczne przyzwolenie na 
dewastację podlegają one uszkodzeniom. OSiR w Gryfinie jako jednostka gminna 
odpowiada za stan placów zabaw i systematycznie naprawia zniszczone elementy 
zabawowe. W przyszłości planowane są także wymiany całych najstarszych zestawów. 
 

Burmistrz Miasta i Gminy 
                   Henryk Piłat 
Radna Ewa De La Torre  
152/IX/11 – w 2006 r. gmina zleciła wykonanie nowego planu urządzenia istniejącego 

Cmentarza Komunalnego w Gryfinie wraz z dokumentacją projektową oraz 
wykonanie dokumentacji projektowej na jego rozbudowę. W Internecie jest 
ogłoszenie o wyniku postępowania i przygotowanie tej dokumentacji 
kosztowało gminę prawie 100.000 zł. Czy ta dokumentacja została 
skonsumowana w ten sposób, że stary Cmentarz Komunalny posiadając tę 
dokumentację został rozbudowany? Jeśli tak, to w jaki sposób? Według jakiej 
koncepcji? Chciałbym, żebyśmy jako radni mieli tę wiedzę, do kiedy ten 
cmentarz może funkcjonować, ponieważ w budżecie na rok bieżący są 
zabukowane pieniądze na określone prace planistyczne związane z nowym 
cmentarzem, w związku z tym chciałabym wiedzieć jak zostały 
skonsumowane pieniądze na rozbudowę tamtego cmentarza, skoro 
dokumentacja kosztowała 100.000 zł. 

 
BMP/ 152,153 /IX/11                 Gryfino15.08.2011r. 
Ad.152/IX/11 – w sprawie Cmentarza komunalnego w Gryfinie –Gmina Gryfino posiada 
opracowany projekt rozbudowy cmentarza i aktualne decyzje pozwolenia na budowę . 
W planie budżetu Gminy Gryfino na rok 2011 przyjęto środki na budowę ogrodzenia 
rozbudowanego cmentarza. W m-cu wrześniu zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony 
na wybór wykonawcy budowy ogrodzenia. Planowany termin wykonania prac IV kw. 2011 –II 
kw 2012r.  

Z up. Burmistrza 
       Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin 
 
153/IX/11 – proszę, aby Burmistrz zechciał zaznajomić radnych z koncepcjami dotyczącymi 

ewentualnej relokacji lub innych rozwiązań związanych z funkcjonowaniem 
targowiska miejskiego. Kwestia usytuowania targowisk miejskich, ich 
lokalizacja to zadanie gminy. Wiemy o niepokojach wśród kupców co do ich 
przyszłości, a to są ludzie, którzy stworzyli własne miejsca pracy, nie 
oczekiwali wielkiego wsparcia gminy, tylko pozostając w samozatrudnieniu 
nieźle sobie radzą, ale nikt nie lubi pracować w sytuacji zagrożenia swojego 
bytu w przyszłości. Chcielibyśmy, żeby Burmistrz zechciał publicznie 
wszystkich, również mieszkańców gminy poinformować o tym, jakie ma 



pomysły i jak współdziałać z kupcami, ponieważ został złożony do Rady 
Miejskiej wniosek – a przypominam, że jest to wniosek o wprowadzenie do 
porządku obrad Rady Miejskiej w dniu 30 czerwca 2011 r. punktu 
dotyczącego wyjaśnienia przyszłości targowiska miejskiego.    

 
BMP/ 152,153 /IX/11                 Gryfino15.08.2011r. 
Ad.153/IIX/11 – zgodnie z wcześniejszymi informacjami udzielonymi  kupcom z Targowiska 
Miejskiego w Gryfinie, ok. 15 września zorganizuję spotkanie z udziałem kupców i wszystkich 
zainteresowanych, na którym przedstawię propozycje relokacji Targowiska Miejskiego oraz 
zasady i warunki realizacji tego przedsięwzięcia przy udziale zainteresowanych kupców, 
chcących utrzymać swoje miejsca pracy. 

Z up. Burmistrza 
       Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin 
 
Radna Janina Nikitińska 
154/IX/11 – proszę o zakupienie pojemników na plastikowe nakrętki. Dzieci w szkołach 

zbierają te nakrętki, ale myślę, że powinniśmy wszyscy je zbierać i wzorem 
innych miast za te pieniądze np. wspomóc niepełnosprawne dziecko, zakupić 
wózek inwalidzki. To są pieniądze, które warto uzyskać. 

 
L.dz./ZUK/4823/2011      Gryfino, dnia 04 sierpnia 2011 r. 
W związku ze zmianą od dnia 1 stycznia 2012 r. przepisów dotyczących gospodarowania 
odpadami, zakup pojemników na plastikowe nakrętki będzie rozważany po wprowadzeniu 
nowego systemu gospodarki odpadami na terenie gminy Gryfino.     
                   PUK SP. z o.o. 
        Prezes Zarządu Rafał Mucha 
       
Radny Kazimierz Fischbach 
155/IX/11 – ponawiam interpelację zgłaszaną poprzednio przez radnego Figasa w sprawie 

chodnika przy sklepie „Biedronka” na Górnym Tarasie, który jest 
w katastrofalnym stanie. Proszę o interwencję w tej sprawie. 

 
BMP/ 155 /IX/11       Gryfino15 .08.2011r. 
W odpowiedzi na interpelacje zgłoszona na Sesji Rady Miejskie informuję, że chodnik przy 
sklepie „Biedronka” na Os. Górny Taras w Gryfinie znajduje się w pasie drogi powiatowej. 
Gmina Gryfino wystąpi do zarządcy drogi o naprawę chodnika we wskazanym miejscu. 

Z up. Burmistrza 
       Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin 
Radny Jarosław Kardasz  
156/IX/11 – w świetlicy w Starych Brynkach pojawiły się pęknięcia na ścianach nośnych 

budynku. Chcielibyśmy, żeby właściwa komisja oceniła, czy budynek nadaje 
się do użytku. Jest okres wakacyjny, więc dzieci nie mają zajęć. Ponadto 
w toaletach zapada się podłoga, zapadła się już na 2-3 cm.  

 
BMP/125,127, 156 /VIII,IX/11                Gryfino15 .08.2011r. 
Ad.156/IX/11 - w sprawie zauważonych pęknięć i zmian w budynku świetlicy w Starych 
Brynkach, informuję, że dokonaliśmy przeglądu przedmiotowego obiektu potwierdzając Pana 
spostrzeżenia. Obecnie wraz z inspektorem nadzoru poddamy obserwacji zauważone usterki 
celem ustalenia przyczyn ich powstawania i stwierdzenia czy ulegają one dalszemu 
postępowi. Usunięcia przyczyn usterek i skutków powstałych w świetlicy zaplanujemy do 
realizacji w planie budżetu na rok 2012.  

Z up. Burmistrza 
       Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin 
 
 



157/IX/11 – w Starych Brynkach parę tygodni temu z piaskownicy został wywieziony piach. 
Proszę o uzupełnienie piasku, żeby dzieci miały się gdzie bawić.   

 
BWS.0003.14.2011                 Gryfino, 2011-07-26 
W odpowiedzi na zgłoszoną interpelację uprzejmie informuję, że zgodnie z informacjami 
z OSiR w Gryfinie piaskownica na placu zabaw w Starych Brynkach wymagała naprawy, 
w związku z tym należało w pierwszej kolejności wywieźć piach, a następnie dokonać 
naprawy, po której piach zostanie niezwłocznie uzupełniony.  
        Burmistrz Miasta i Gminy 
                   Henryk Piłat 
Radny Krzysztof Hładki 
158/IX/11 – mam przed sobą Kurier z 3 lutego 2011 r., w którym artykuł dotyczy planowanej  

termoizolacji Szkoły Podstawowej Nr 1. „Ocieplanie prawie za darmo. 
Wystarczy mieć jedną dziesiątą kosztów inwestycji, aby przeprowadzić 
termoizolację budynków użyteczności publicznej. Jest to możliwe dzięki 
dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, gdzie można otrzymać do 90% wydatków kwalifikowanych”. Czy 
Urząd wystąpił o dofinansowanie na termomodernizację szkoły? 

 
BMP/ 158,164 /IX/11               Gryfino15 .08.2011r. 
Ad.158/IX/11 – w sprawie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 1, Gmina 
Gryfino w oparciu o Umowę w sprawie przejęcia Liceum w Gryfinie, zgodnie z jej 
ustaleniami, złożyła wniosek o dofinansowanie zadania ze środków PFOŚiGW. Do dnia 
dzisiejszego Gmina nie otrzymała, mimo wystąpienia pisemnego, aneksu do umowy w 
sprawie zmiany terminów realizacji dofinansowania docieplenia SP nr 1. W ostatnim okresie 
służby Starostwa Powiatowego w Gryfinie podjęły działania w sprawie uregulowania spraw 
formalno –prawnych związanych z urealnieniem terminów wniesienia transz dofinansowania 
z przeznaczeniem na docieplenie SP nr 1. Gmina Gryfino natychmiast po otrzymaniu 
wymaganych dokumentów gwarantujących uzyskanie dofinansowania, podejmie procedury 
związane z wyborem wykonawcy robót docieplenia SP nr 1 przy czym planowany termin 
realizacji robót to rok 2011-2012. 

Z up. Burmistrza 
       Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin 
Radny Rafał Guga 
159/IX/11 – fakt, że od poprzedniej sesji nie minęło jeszcze 30 dni, ale nadal nie otrzymałem 

odpowiedzi na interpelację dotyczącą polityki gminy w sprawie osób 
wykluczonych społecznie, przede wszystkim osób niepełnosprawnych. Jakie 
są plany, jakie są zamiary w tej sprawie? 

 
BWS.0003.11.2011                                                                           Gryfino, dnia 25.07.2011r. 
W odpowiedzi na złożone przez Pana interpelację Nr 136/VIII/11 i Nr 159/IX/11, dotyczące 
polityki wobec osób wykluczonych społecznie, w tym osób niepełnosprawnych - uprzejmie 
informuję, że z dniem 31.03.2011r. został zlikwidowany Wydział Spraw Społecznych, 
odpowiedzialny merytorycznie za prowadzenie polityki zdrowotnej w  zakresie wspierania 
osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym. Od 1 kwietnia 
2011r. zadania min. z zakresu ochrony i promocji zdrowia realizowane w ramach Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gryfino zostały przekazane do Wydziału 
Edukacji i Spraw Społecznych. W związku ze zmianami organizacyjnymi urzędu nie było 
możliwości zwołania debaty, ponieważ koniecznym jest powołanie nowego  składu Zespołu 
Zarządzającego ds. Realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy 
Gryfino. Tym samym debata odbędzie się niezwłocznie po powołaniu ww. Zespołu, a 
dokładna data debaty zostanie wyznaczona po wcześniejszych ustaleniach tematów 
podejmowanych na debacie. 
        Burmistrz Miasta i Gminy 
                   Henryk Piłat 



160/IX/11 – w poprzedniej kadencji powstał zespół, który wypracował projekt nowego Statutu 
Gminy. W zespole tym pracowali przedstawiciele wszystkich środowisk 
zgromadzonych w Radzie Miejskiej i sądzę, że projekt był dobrym 
kompromisowym rozwiązaniem wielu kwestii, chociaż ten Statut i tak 
musielibyśmy zmieniać ze względu na zmieniające się przepisy prawne. Do 
dzisiaj ten Statut nie został przedstawiony pod obrady Rady jako projekt 
uchwały. Minęło już sporo czasu, kiedy ten projekt zostanie przestawiony  do 
glosowania Radzie Miejskiej? 

 
Radny Jacek Kawka 
161/IX/11 – ja brałem udział w pracach komisji ds. Statutu, w tej kadencji trzeba będzie 

powołać nową komisję, natomiast prace nie zostały wtedy zakończone. 
 
162/IX/11 – moja interpelacja dotyczy budynku nr 28 w Nowym Czarnowie, jest to tzw. 

leśniczówka, jedyny w tej miejscowości nieoświetlony budynek w porze nocnej 
i dotarcie do niego stanowi duży problem. Mieszkańcy zwrócili się 
o posadowienie przed budynkiem punktu świetlnego. 

 
163/IX/11 – mieszkańcy ul. Krasińskiego zwrócili się z prośbą o naprawę zadaszenia wiaty 

przystankowej PKS przy skrzyżowaniu z ul. Wojska Polskiego. 
 
Radny Krzysztof Hładki 
164/IX/11 – jakie działania są aktualnie prowadzone w sprawie melioracji terenów przy 

ogródkach działkowych przy ul. Czechosłowackiej i wałach 
przeciwpowodziowych? Według opinii zarządu ogródków działkowych nic nie 
jest tam robione. Czy czekamy na kolejną zimę i na kolejne podtopienia? 

 
BMK.0003.16.2011.ML               Gryfino, dnia  21 07.2011 r. 
W odpowiedzi na Pana interpelację zgłoszoną na IX Sesji Rady Miejskiej  w Gryfinie w dniu 
30 czerwca 2011 r., dotyczącą urządzeń melioracji wodnych zlokalizowanych na terenach 
przyległych do ogrodów działkowych przy ulicy Czechosłowackiej w Gryfinie informuję, iż  
wszystkie rowy melioracyjne położone w sąsiedztwie ogrodów działkowych „Vista Bella” są 
rowami prywatnymi, co zostało ustalone w postępowaniu wyjaśniającym. Zgodnie z art. 77 
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019 ze 
zmianami) utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych należy do 
zainteresowanych właścicieli gruntów, w których rowy  te przebiegają. Zgodnie  z w/w 
ustawą właściciele działek w których zlokalizowane są rowy melioracyjne są zobowiązani do 
ich konserwacji tj. oczyszczenia i odmulenia, gdyż rowy  te nie służą tylko do utrzymania 
właściwego stanu wody na danym gruncie, lecz mają wpływ na stan wody w gruntach 
sąsiednich. Gmina nie ma uprawnień aby nakazać właścicielom gruntów przeprowadzenie 
prac melioracyjnych polegających na udrożnieniu i konserwacji rowów. Kompetencje 
dotyczące wykonania, utrzymania i konserwacji urządzeń melioracyjnych,  w tym rowów 
melioracyjnych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 
239 poz. 2019 ze zmianami) przypisane są właściwemu Staroście, który może w drodze 
decyzji nałożyć na właścicieli gruntów obowiązek przeprowadzenia w/w prac. Zaniechanie 
wykonania wspomnianych prac będzie wiązać się z odpowiedzialnością poszczególnych 
właścicieli. 

Jednocześnie informuję, iż Gmina Gryfino jako właściciel działki nr 74/1 obręb Gryfino 
5 dokona dodatkowego oczyszczenia rowu przebiegającego wzdłuż wałów 
przeciwpowodziowych w granicach tej działki. Czynności te Gmina chce podjąć                        
po rozpoczęciu przez ZZMiUW inwestycji polegającej na przebudowie wałów 
przeciwpowodziowych, co pozwoli na kompleksową realizację obu zadań. 

 
Burmistrz Miasta i Gminy 

                   Henryk Piłat 



 
Ad.164/IX/11 – obecnie Gmina Gryfino zleciła opracowanie koncepcji odwodnienia terenów 
w rejonie ul. Czechosłowackiej w Gryfinie. Po opracowaniu jej zostaną podjęte odpowiednie 
działania wynikające z niniejszego opracowania. 

Z up. Burmistrza 
       Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin 
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn     
165/IX/11 – sygnalizowałem problem braku terminowych odpowiedzi na pisma mieszkańców 

gminy. Czy Burmistrz wszczął jakiekolwiek procedury dotyczące 
przestrzegania terminów odpowiedzi na pisma składane w Urzędzie? 
Wskazywałem m.in. na pana Wojciechowskiego.  

 
SEO.0003.4.2011       Gryfino, dnia 19.07.2011 r. 

Odpowiadając na Pana interpelację Nr 165/IX/11 zgłoszoną na IX sesji Rady 
Miejskiej w Gryfinie w dniu 30 czerwca 2011 r. w sprawie terminowości załatwiania spraw  
w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie informuję, że sprawy załatwiane są zgodnie  
z przepisami ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  
i przepisami szczególnymi. 
 W  celu ciągłego doskonalenia jakości usług i lepszego zaspokajania potrzeb 
interesantów, a tym samym m.in. w celu weryfikacji sposobu i terminu załatwiania spraw 
wdrożono w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie System Zarządzania Jakością zgodnie  
z  wymogami normy PN – EN ISO 9001:2009. 
 W związku z wdrożonym Systemem Zarządzania Jakością stosuje się szereg 
dokumentów systemowych, które przyczyniają się do ciągłej weryfikacji realizowanych 
procesów. 
        Burmistrz Miasta i Gminy 
                   Henryk Piłat 
 
166/IX/11 - zwróciła się do mnie przewodnicząca stowarzyszenia hodowców psów 

pasterskich jakoby złożyła pismo do Przewodniczącego Rady, które do dnia 
dzisiejszego do mnie nie dotarło. Proszę o wyjaśnienie, z jakich względów? 
Pani ta wskazuje na potrzebę urządzenia placu do tresury psów, gwarantując 
sprzątanie tego placu po każdych zajęciach. Jest o bardzo ciekawa inicjatywa, 
rozmawiałem z Burmistrzem Goleniowa Robertem Krupowiczem, gdzie z tej 
inicjatywy skorzystano. Wiem, że Burmistrz obiecał taki plac, jednak inicjatywa 
upadła. Można docenić zaangażowanie osób, które chcą coś robić. Warto 
byłoby tą inicjatywę podjąć i odpowiedzieć na nią pozytywnie, bo może ona 
służyć wszystkim mieszkańcom, bo ci państwo, mający już sponsorów 
w dużych firmach produkujących żywność dla zwierząt, mogą być wzorem dla 
innych posiadaczy zwierząt w Gryfinie. 

 
BWG.0003.11.2011.TD                 Gryfino, dnia 14.07.2011 r. 
W odpowiedzi na ww interpelację informuję, że: 
 w dniu 04 kwietnia 2011 r. wpłynął do tut. Urzędu wniosek Pani Natalii Kubowicz, 
przedstawicielki gryfińskiego Klubu Sportów Kynologicznych „GRYPS” w sprawie 
udostępnienia terenu przy ulicy Iwaszkiewicza w Gryfinie dla potrzeb prowadzenia treningów 
psów. W wyniku przeprowadzenia analizy wnioskowanego terenu pod kątem zapisów planu 
miejscowego oraz zagospodarowania przyległego terenu, stwierdzono, że lokalizacja 
zamierzonej funkcji na tym terenie nie jest możliwa. Jednakże zaproponowano do 
użytkowania teren alternatywny, zlokalizowany na obszarze dawnej strzelnicy sportowej w 
Gryfinie, przeznaczony w planie na cele usług sportu i rekreacji. 
Niestety, do dnia dzisiejszego przedstawiciele Klubu nie odnieśli się formalnie do tej 
propozycji. 



Jednocześnie przepraszam za fakt niedostarczenia skierowanego do Pana pisma Klubu 
z dnia 10 maja 2011 r. Wynikło to z mylnej dekretacji wpływającej do Urzędu korespondencji. 
Dopełnimy wszelkich starań aby sytuacja taka nigdy więcej się nie powtórzyła.    
 
        Z up. Burmistrza 
       Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin  
 
167/IX/11 – mieszkaniec ul. Fredry pan Piotr Zwoliński reprezentujący dużą liczbę osób 

budujących tam domy, prosi o zainstalowanie oświetlenia, choćby 
prowizorycznego.  

 
BMP/ 167,170 /IX/11                Gryfino15 .08.2011r. 
Ad.167/IX/11 – Gmina Gryfino realizuje uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe 
w rejonie ul. Jana Pawła II i ul. W. Reymonta w Gryfinie  sukcesywnie w miarę posiadanych 
środków finansowych. W chwili obecnej nie ma możliwości prowizorycznego podłączenia 
oświetlenia ulicznego w  rejonie ul. A. Fredry. Budowę infrastruktury drogowej w tym budowę 
oświetlenia ulicznego i budowę nawierzchni drogi ul. A. Fredry planuje się zrealizować w 
okresie IV kw. 2011 – II kw.  2012 r. 

Z up. Burmistrza 
       Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin  
 
168/IX/11 – wiosną Burmistrz deklarował przygotowanie koncepcji funkcjonowania CW 

Laguna. Kiedy ta koncepcja zostanie stworzona? Kiedy radni w tym zakresie 
otrzymają informacje? Myślę, że wszyscy chcieliby usłyszeć, co będzie dalej 
z tym obiektem. 

 
CW/JG/500/2011       Gryfino, dnia 22.08.2011 r. 
W związku z podjęciem uchwały nr VI/47/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 marca 2011 
r. w sprawie ustalenia kierunków działani Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie 
czynności zmierzających do opracowania koncepcji dalszego funkcjonowania CW Laguna 
informuję, jak niżej. Dokonanie wstępnej analizy możliwości przekształcenia zakładu 
budżetowego CW Laguna zlecono firmie konsultingowej. 
Prace jakie wykonywane są w chwili obecnej na zlecenie CW Laguna mają potrwać do 
końca sierpnia 2011 r., a dotyczą wstępnej analizy w zakresie: 
- oceny aktualnego stanu finansowego zakładu budżetowego CW Laguna, 
- możliwych form i skutków finansowych przekształcenia ww przedsiębiorstwa, 
- analizy rozwoju dodatkowych kierunków działalności przedsiębiorstwa, 
- wymaganej polityki kształtowania przychodów i kosztów w świetle proponowanego 
przekształcenia, 
- analizy wymaganego majątku gminy pod kątem jego aportu celem pokrycia kapitału 
nowego przedsiębiorstwa. 
Po przedłożeniu wyników ww pracy i uzgodnieniach z władzami Gminy Gryfino (przy 
pozytywnej rekomendacji analiz) pozostanie wykonanie prac i analiz końcowych, które 
dotyczyłyby ostatecznego ustalenia kwestii wyceny przedsiębiorstwa, szczegółów 
dotyczących aportu wnoszonego przez Gminę, wyliczenia wartości udziału w nowej spółce, 
szczegółowej analizy dodatkowych kierunków działania przedsiębiorstwa. Firma 
konsultingowa określi również zakres i treść niezbędnych procedur i dokumentacji 
potrzebnych do realizacji przekształcenia przedsiębiorstwa. Po zakończeniu prac materiał 
będzie złozony do prezentacji, debaty i podjęcia ostatecznych uchwał w przedmiotowej 
sprawie. 
         Dyrektor 
           Juliusz Grabowski  
 
 



169/IX/11 – inwestor portugalski zobowiązał się do przeprowadzenia określonych inwestycji, 
został zwolniony z opłaty 10.800.000 zł za wycięcie drzew na tamtym terenie, 
kończy się okres, kiedy Gmina może zweryfikować czy wykonał nałożone 
zobowiązanie – chodzi o tereny naprzeciwko osiedla Południe. Czy został 
wykonany raport dotyczący tych nasadzeń? Czy jest określone stanowisko co 
do tego czy sprawa została zrealizowana zgodnie z nałożonym 
zobowiązaniem? 

 
BMK.0003.14.2011.ML                Gryfino, dnia  21.07.2011 r. 
 Odpowiadając na Pana interpelację nr 169/IX/11 złożoną na czerwcowej sesji Rady 
Miejskiej w Gryfinie, dotyczącą zobowiązania nałożonego na ASHTECH Sp. z o.o. decyzją 
znak: BMK.7635/173/07 z dnia 08.11.2007 r. w przedmiocie zezwolenia na usunięcie 1342 
sztuk drzew z działek nr 3/10 i nr 4/10 obręb ewidencyjny Gryfino 5 z naliczeniem opłaty              
w wysokości 9.477.247, 41 zł i odroczeniem jej na okres 3 lat w zamian za wykonanie 
nasadzeń zastępczych informuje co następuje. 
Spółka ASHTECH pismem z dnia 25.10.2010 r. (data wpływu do Urzędu: 02.11.2010 r.) 
złożyła wniosek o umorzenie w/w opłaty uzasadniając swój wniosek wykonaniem 
zobowiązania. W związku z tym, iż termin upływu 3 lat kończył się z dniem 27.04.2011 r. 
gmina prowadząc postępowanie przeprowadziła oględziny w terenie oraz zebrała materiały 
dowodowe w postaci opinii prawnych oraz opinii eksperckich biegłych dendrologów. 
Postępowanie administracyjne zostało zakończone z dniem 20.06.2011 r. i spółka 
ASHTECH została o tym powiadomiona pisemnie. Spółka zapoznała się z dokumentacją 
zebraną w sprawie. W dniu 06.07.2011 r. wydana została decyzja  Burmistrza Miasta i 
Gminy Gryfino  w treści orzekająca umorzyć część naliczonej opłaty w wysokości 
8.725.701,69 zł, stanowiącą 92,07 % naliczonej opłaty i odmówić umorzenia części 
pozostałej  wynoszącej 751.545,72 zł, stanowiącej 7,93 % opłaty. Decyzja została przesłana 
pocztą do wnioskodawcy. Obecnie stronie przysługuje wniesienie odwołania w terminie 14 
dni od daty otrzymania decyzji bądź zaaprobowania jej rozstrzygnięcia i uregulowania 
żądanej przez organ kwoty w terminie 14 dniu od uprawomocnienia się decyzji. 

Burmistrz Miasta i Gminy 
                   Henryk Piłat 
 
170/IX/11 – Rada Miejska zwracała się do Burmistrza półtora roku temu o zawarcie ugody 

z Zespołem Elektrowni Dolna Odra w sprawie wykonania inwestycji na 
ul. Łużyckiej. Przypominam, że miały być tam zaangażowane środki 
w wysokości 10 mln zł. Na jakim etapie jest ta sprawa? Co z ewentualną 
ugodą? Co z projektowaną inwestycją?        

 
BMP/ 167,170 /IX/11                Gryfino15 .08.2011r. 
Ad.170/IX/11 – sprawy dotyczące rozliczeń i inwestycji z PGE Dolna Odra w tym między 
innymi realizacja inwestycji w ul. Łużyckiej są w trakcie negocjacji i uzgodnień. O podjętych, 
wynegocjowanych rozwiązaniach technicznych, sposobie i terminach realizacji zobowiązań 
wynikających z zawartej umowy zainteresowane strony zostaną poinformowane. 

Z up. Burmistrza 
       Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin  
 
Radny Paweł Nikitiński 
171/IX/11 – proszę, żeby odpowiedź na moją interpelację była sporządzona pisemnie. Na 

jakim etapie jest zapowiedziana przez Burmistrza ugoda sądowa ze Spółką 
Komandytową w CW Laguna?  

 
172/IX/11 – czy istnieje już opracowanie dotyczące dalszej formy funkcjonowania CW 

Laguna, a jeśli nie, to kiedy będziemy mogli się z nim zapoznać? 
 
 



CW/JG/500/2011       Gryfino, dnia 22.08.2011 r. 
W związku z podjęciem uchwały nr VI/47/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 marca 2011 
r. w sprawie ustalenia kierunków działani Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie 
czynności zmierzających do opracowania koncepcji dalszego funkcjonowania CW Laguna 
informuję, jak niżej. Dokonanie wstępnej analizy możliwości przekształcenia zakładu 
budżetowego CW Laguna zlecono firmie konsultingowej. 
Prace jakie wykonywane są w chwili obecnej na zlecenie CW Laguna mają potrwać do 
końca sierpnia 2011 r., a dotyczą wstępnej analizy w zakresie: 
- oceny aktualnego stanu finansowego zakładu budżetowego CW Laguna, 
- możliwych form i skutków finansowych przekształcenia ww przedsiębiorstwa, 
- analizy rozwoju dodatkowych kierunków działalności przedsiębiorstwa, 
- wymaganej polityki kształtowania przychodów i kosztów w świetle proponowanego 
przekształcenia, 
- analizy wymaganego majątku gminy pod kątem jego aportu celem pokrycia kapitału 
nowego przedsiębiorstwa. 
Po przedłożeniu wyników ww pracy i uzgodnieniach z władzami Gminy Gryfino (przy 
pozytywnej rekomendacji analiz) pozostanie wykonanie prac i analiz końcowych, które 
dotyczyłyby ostatecznego ustalenia kwestii wyceny przedsiębiorstwa, szczegółów 
dotyczących aportu wnoszonego przez Gminę, wyliczenia wartości udziału w nowej spółce, 
szczegółowej analizy dodatkowych kierunków działania przedsiębiorstwa. Firma 
konsultingowa określi również zakres i treść niezbędnych procedur i dokumentacji 
potrzebnych do realizacji przekształcenia przedsiębiorstwa. Po zakończeniu prac materiał 
będzie złozony do prezentacji, debaty i podjęcia ostatecznych uchwał w przedmiotowej 
sprawie. 
         Dyrektor 
           Juliusz Grabowski  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


