
Interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na XXX sesji Rady Miejskiej w Gryfinie 
w dniu 31 stycznia 2013 r. 

 
 
Radna Ewa De La Torre  
586/XXX/13  – Komisja Rewizyjna złożyła wniosek w sprawie umieszczenia protokołów  

z posiedzeń Komisji w bipie i ja osobiście złożyłam taki wniosek w formie 
interpelacji. W dniu 8 stycznia 2013 r. Komisja Rewizyjna uzyskała odpowiedź 
podpisaną przez Pana Burmistrza Henryka Piłata, że w bipie będą 
umieszczane tylko protokoły z kontroli, a nie będą umieszczane protokoły  
z posiedzeń Komisji, ponieważ te będą tylko do wglądu w Biurze Obsługi Rady 
i Burmistrza. W dniu 22 stycznia 2013 r. otrzymałam odpowiedź podpisaną 
przez Pana Zastępcę Burmistrza Macieja Szabałkina na moją indywidualną 
interpelację i to pismo stanowi również odmowę umieszczania protokołów  
z posiedzeń komisji w bipie, mam informację, że są one do wglądu 
mieszkańców w Biurze Obsługi Rady i Burmistrza. Co takiego stało się i czego 
boi się Pan Burmistrz? Dlaczego na wniosek Komisji i radnej nie możemy 
umieszczać, tak jak protokołów z sesji, protokołów z komisji, które są 
głosowane i przyjmowane przez jej członków? Dlaczego informacja o tym co 
dzieje się w Urzędzie i co jest przedmiotem pracy Rady nie może docierać do 
mieszkańców w nowoczesny sposób za pomocą Internetu? 

 
BOR. 0003.2.2013          Gryfino, dnia 25 lutego 2013 r. 

W odpowiedzi na Pani interpelację zgłoszoną na XXX sesji w dniu  
31 stycznia 2013 r. w sprawie publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta  
i Gminy w Gryfinie protokołów z posiedzeń komisji Rady informuję, że protokoły z posiedzeń 
Komisji Rady dostępne są do wglądu w Biurze Obsługi Rady i Burmistrza. Na stronie 
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie na bieżąco 
zamieszczany jest terminarz komisji, roczne plany pracy poszczególnych komisji, opinie 
komisji do projektów uchwał, porządki obrad poszczególnych posiedzeń oraz listy obecności. 
Ponadto na stronie www.bip.gryfino.pl znajduje się wykaz kontroli przeprowadzonych przez 
komisje na zlecenie Rady Miejskiej w Gryfinie. 

W związku z powyższym uważam, że publikowane w biuletynie informacje 
umożliwiają zapoznanie się zainteresowanych osób z tematyką prac poszczególnych komisji 
Rady. 

        Z upoważnienia Burmistrza 
         Z-ca Burmistrza 
         Maciej Szabałkin 

    

587/XXX/13  - otrzymałam odpowiedź na interpelację w sprawie sprzedaży budynku WKU  
i chcę państwa poinformować, że Agencja Mienia Wojskowego 21 listopada 
2012 roku wystąpiła o zwrot udzielonej bonifikaty, ponieważ budynek został 
sprzedany przez gminę przed upływem terminu, w którym został sprzedany  
z bonifikatą na cele publiczne. Gmina Gryfino musiała oddać AMW prawie 
83.000 zł i należność ta została uregulowana. Chciałabym, aby Pan Burmistrz 
rozliczył zakup od Agencji Mienia Wojskowego tej nieruchomości: koszt 
dozoru, zabezpieczeń technicznych, koszty zwrotu bonifikaty. Chciałabym, 
abyśmy dowiedzieli się, ile po tych transakcjach i latach oczekiwania na to co 
Pan Burmistrz zrobi z budynkiem WKU, zostało w kasie Gminy, po odliczeniu 
odpowiednich kosztów, bonifikat i nakładów oraz kosztu zakupu od kwoty 
660.000 zł, za którą ten budynek został sprzedany. Wykonywane były również 
projekty adaptacji na koszt Gminy, prosiłabym również o ich doliczenie do tych 
kosztów. 

 



BWG.0003.03.2013.TD      Gryfino, dnia 20.02.2013r. 
Odpowiadając na ww. interpelację informuję, że: Gmina Gryfino nabyła od Agencji 

Mienia Wojskowego nieruchomość zabudowaną budynkiem biurowym i garażowym przy 
ulicy 9 Maja 5, za cenę 300.000,00 zł. W cenie tej uwzględniona była bonifikata  w wysokości 
66.000,00 zł. W związku z planowaną rozbudową Szkoły Podstawowej nr 2 w Gryfinie, 
opracowano projekt adaptacji i rozbudowy budynku po WKU na potrzeby oświatowe, za który 
zapłacono 79.300,00 z uwagi na wysokie koszty związane z realizacją tego zamierzenia, jak 
również znaczne nakłady niezbędne dla przystosowania obiektu na inne cele oświatowe lub 
kulturalne, Rada Miejska w Gryfinie, uchwałą L/536/10 z dnia 18.06.2010 r., wyraziła zgodę 
na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Na podstawie 
ww uchwały przeprowadzono cztery przetargi. Dwa w roku 2010 jeden w roku 2011 oraz 
ostatni 25 września 2012 r. W jego wyniku wyłoniony został nabywca nieruchomości: Spółka 
„OM” z siedzibą w Szczecinie. Wyprzetargowa cena za nieruchomość stanowiła kwotę: 
606.000,00 zł. W związku ze sprzedażą przez Gminę Gryfino, przedmiotowej nieruchomości 
przed upływem 10 lat od dnia zakupu, Agencja Mienia Wojskowego O/T w Szczecinie, 
wystąpiła o zwrot udzielonej bonifikaty po jej waloryzacji, w kwocie 82 690,76 zł. Należność 
ta została uregulowana. Żadne prace remontowe w budynku nie były przeprowadzane. Nie 
było kosztów związanych z utrzymaniem budynku poza zakupem nowych zamków do drzwi 
wejściowych jak również doraźnym zabezpieczeniem ogrodzenia co wiązało się z 
utrzymaniem bieżącego porządku na nieruchomości. 

        Z upoważnienia Burmistrza 
         Z-ca Burmistrza 
         Maciej Szabałkin 
         

588/XXX/13  – w dniu 25 stycznia 2013 r. otrzymałam odpowiedź, która nie do końca mnie 
satysfakcjonuje, a dotyczyła tego, co Pan Burmistrz zamierza zlokalizować  
w budynku PKP. Dowiedziałam się, że Gmina podpisywała jakieś 
porozumienie z PKP, na wydzierżawienie 300 m2, a później 600 m2 
powierzchni. Z prasy dowiedziałam się, że do budynku mają być przeniesione 
agendy Gryfińskiego Domu Kultury, organizacji pozarządowych, straż miejska, 
a ostatnio, że Ośrodek Pomocy Społecznej. Z tego co wiem, to OPS już nie. 
Powierzchnia w budynku PKP pod ewentualną działalność OPS, jest taka 
sama, jak w obecnie zajmowanym budynku, a różnica polega na tym, że na  
ul. Łużyckiej nie płacimy czynszu dzierżawnego, bo to budynek gminny, a tutaj 
musielibyśmy płacić czynsz oraz wszystkie koszty eksploatacyjne, co 
niewątpliwie podniosłoby koszty opieki społecznej na niekorzyść zasiłków  
i innych świadczeń na rzecz osób potrzebujących. Utrzymywalibyśmy firmę 
zewnętrzną i z budynkiem na ul. Łużyckiej być może skończyłoby się tak jak  
z budynkiem WKU. Proszę pana o publiczną informację, przekazaną najpierw 
do radnych, a później dla prasy, co zamierza pan zrobić w związku z tym, że 
podpisał pan jednoosobowo porozumienie z PKP w sprawie wykorzystania  
w celach publicznych pomieszczeń znajdujących się w wyremontowanym  
i zrewitalizowanym budynku PKP w Gryfinie. Proszę aby ta odpowiedź dotarła 
do radnych w miarę szybko, bo rozumiem, że na podstawie tego porozumienia 
powstały zapewne pomiędzy gminą, a PKP określone zobowiązania. Jakie i za 
ile? 

 
BWG.0003.04.2013.TD      Gryfino, dnia 20.02.2013r. 

Odpowiadając na ww. interpelację informuję, że Rada Miejska zostanie wyczerpująco 
poinformowana o ostatecznym zagospodarowaniu pomieszczeń w budynku dworca PKP w 
Gryfinie, niezwłocznie po ich zasiedleniu. Przedmiotem najmu są lokale użytkowe o łącznej 
powierzchni 671,76 m2. Czynsz najmu za ww. powierzchnie określony został w wysokości 
9,35 zł/m2 miesięcznie, co daje kwotę 6 280,96 zł netto plus podatek VAT w aktualnie 
obowiązującej stawce.    

Z upoważnienia Burmistrza 



         Z-ca Burmistrza 
         Maciej Szabałkin 

 
Radny Zenon Trzepacz  
589/XXX/13  – w niektórych szkołach funkcjonowały świetlice środowiskowe prowadzone 

przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, był to projekt realizowany wspólnie ze 
Starostwem Powiatowym. W ubiegłym roku zmieniło się ustawodawstwo i nie 
pozwala ono, aby te świetlice funkcjonowały w taki sposób, jak działały w 
ubiegłym roku. TPD miało dużo wcześniej taką informację, byłem u Pani 
Dyrektor PCPR, która koordynowała ich działanie i poinformowała mnie, że 
dużo wcześniej uprzedzała TPD, że współpraca w 2013 roku na tych 
zasadach będzie niemożliwa. Najgorsze było to, że 1 stycznia 2013 nie 
uprzedzając rodziców i dyrektorów szkół oświadczono, że osoby, które 
prowadziły świetlice na zlecenie TPD mają nie przychodzić do pracy. 
Uważam, że instytucja, która zajmuje się dziećmi powinna być tym 
przyjacielem dziecka na dobre i na złe. 

 
590/XXX/13  – Mikołajki, to czas rozdawania paczek, różnych prezentów, pamiętajmy przy 

tej okazji o dzieciach, które nie mogą uczestniczyć w zabawach 
mikołajkowych, bo są to np. dzieci chore. Taki przypadek miał miejsce  
w Daleszewie, gdzie w ostatnich imprezach nie uczestniczyło siedmioro dzieci,  
w tym jedno chore na nowotwór. O tych dzieciach zapomniano, ale znalazł się 
życzliwy człowiek, sołtys z Gardna Tadeusz Feller, który dostarczył im paczki. 
W imieniu tych rodzin i tych dzieci chciałbym mu serdecznie za to 
podziękować. 

 
591/XXX/13  – czy Pan Burmistrz wydawał jakieś zarządzenie odnośnie kontaktowania się 

sołtysów z radnymi? Dostałem sms o następującej treści: „Panie radny, jeżeli 
ma Pan do mnie jakąkolwiek sprawę, to tylko na piśmie, poprzez Urząd Miasta 
i Gminy w Gryfinie”. Niektórzy ludzie, chyba nie dojrzeli do pełnienia pewnych 
funkcji, bo ja staram się z każdym rozmawiać i każdy ma prawo mieć do 
innego zdania. Panie Burmistrzu, mam apel, aby Pan coś z tym zrobił. 

 
592/XXX/13  – LKS Odrzanka Radziszewo zwracał się do OSiR o możliwość rozgrywania 

meczy w okresie wiosennym ze względu na zniszczenie boiska przez 
zwierzęta. Niestety odpowiedź, jaką otrzymaliśmy nie rozwiązuje tego 
problemu. Klub musi podać terminarz, kiedy i gdzie będzie rozgrywał mecze, a 
na to pozostało juz tylko dwa tygodnie. Proszę aby Pan Burmistrz wystąpił w 
roli mediatora między klubem, a OSiR, żeby rozwiązać ten problem, bo ten 
problem nie powstał z winy działaczy LKS Odrzanki Radziszewo. 

 
L.dz.0002-31/2013       Gryfino, dnia 18.02.2013r. 

Uprzejmie informuję iż OSiR w Gryfinie  zna sytuację związaną ze stanem boiska 
piłkarskiego klubu LKS Odrzanka Radziszewo. Po otrzymaniu terminarza rozgrywek rundy 
wiosennej dla  KS Energetyk Gryfino, który dla tej grupy ligowej ustala ZZPN, prosimy o 
kontakt waszego przedstawiciela, celem uzgodnienia terminów spotkań Waszego klubu. 
Warunki korzystania  z obiektów sportowych OSiR w Gryfinie zostaną określone odrębnym 
porozumieniem. 
        Z upoważnienia Dyrektora OSiR 
        Halina Podkowińska 
        Główny Księgowy 
 
593/XXX/13  – mam prośbę o stworzenie w naszym mieście hydeparku, miejsca, gdzie 

moglibyśmy przyjść, zaprosić mieszkańców, wyartykułować im swoje 



stanowiska, wykrzyczeć się, żebyśmy mieli mniej emocji na tej sali i wtedy 
może będzie nam łatwiej pracować. 

 
Radna Jolanta Witowska 
594/XXX/13  – moja interpelacja dotyczy parku miejskiego i następstw działań, jakie tam 

podejmują wandale i chuligani. Ta grupa mieszkańców regularnie niszczy 
ławki, lampy, nasadzenia drzew, worki z dystrybutora. Na zakup i utrzymanie 
tej infrastruktury wydajemy niemałe pieniądze i dlatego nie możemy 
przyzwalać na takie zachowania. Mam prośbę do pana, Panie Burmistrzu, aby 
odpowiednie służby, które są odpowiedzialne za utrzymanie czystości  
i porządku w mieście znalazły sposób i częściej podejmowały działania, które 
ograniczą akty wandalizmu. Park to nie tylko ul. Parkowa, ale także alejki,  
a więc jeśli faktycznie jest patrolowany park, to powinien być patrolowany cały. 

 
BSM.0003.594/XXX/12      Gryfino, dnia 20.02.2013r. 

W odpowiedzi na interpelację z dnia 31 stycznia 2013 r. uprzejmie informuję, że 
funkcjonariusze Straży Miejskiej codziennie kontrolują teren Parku Miejskiego w godzinach 
rannych, popołudniowych jak i nocnych. W miarę posiadanych możliwości w godzinach 
nocnych kontrola odbywa się nawet kilkukrotnie. W wyniku powyższych kontroli 
zminimalizowano akty wandalizmu, niejednokrotnie zatrzymując sprawców niszczenia mienia 
na gorącym uczynku. Mając  powyższe na uwadze funkcjonariusze Straży Miejskiej będą 
kontynuować kontrole celem dalszego minimalizowania aktów wandalizmu, oraz niszczenia 
mienia. 
         Z upoważnienia Burmistrza 
          Z-ca Burmistrza 
          Maciej Szabałkin 
Radny Ryszard Radawiec  
595/XXX/13 - zwrócili się do mnie mieszkańcy Wirowa, aby wykonać im kanalizację 

i włączyć ich inwestycję do projektu kanalizacji wykonywanej w Wełtyniu, aby 
było to mniej kosztowne. Chcielibyśmy otrzymać odpowiedź, czy jest to realne. 
Prawdopodobnie w granicach parkingu w lesie ma być zlewnia z Wirowa. 
Mieszkańcy Wirowa chcieliby mieć projekt, aby mogli być pewni, że kiedyś też 
będą mieć kanalizację. 

 
BMP/595/XXX/13       Gryfino, dnia 25.02.2013r. 

W odpowiedzi na interpelację wniesioną na sesji Rady Miejskiej informuję, że 
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. .o. przystąpiła do opracowania projektu budowy 
kanalizacji sanitarnej w Wełtyniu. Jak wynika z informacji przedstawionych przez 
projektantów działających na zlecenie PUK sp. z.o.o przygotowywane jest rozwiązanie 
techniczne, które umożliwi w przyszłości wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Wirów z włączeniem do m. Wełtyń. 
         Z upoważnienia Burmistrza 
          Z-ca Burmistrza 
          Maciej Szabałkin 
 
596/XXX/13 - mam podziękowania dla Burmistrza Miasta i Gminy Henryka Piłata oraz dla 

Prezesa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Rafała Muchy za podłączenie 
do linii przesyłowej stacji uzdatniania wody. Serdeczne podziękowania 
składają mieszkańcy ul. Leśnej w Wełtyniu. 

 
Radny Kazimierz Fischbach 
597/XXX/13 - moja interpelacja dotyczy znaku drogowego „zakaz zatrzymywania się”  

i „zakaz postoju”, który stoi przy Przedszkolu nr 3 przy ul. Z. Krasińskiego. 
Znak jest bardzo niski, stoi na chodniku i przechodzący chodnikiem 
mieszkańcy mogą uderzyć w niego głową. 



 
BMP/597,598,599,600/XXX/13     Gryfino, dnia 25.02.2013r. 
W odpowiedzi na interpelacje wniesione na  ostatniej sesji Rady Miejskiej informuję, że 
dokonamy korekty usytuowania znaku drogowego.      
         Z upoważnienia Burmistrza 
          Z-ca Burmistrza 
          Maciej Szabałkin 
 
598/XXX/13 - po oddaniu przedłużenia ulicy Asnyka, wjeżdżając z ul. A. Asnyka  

w ul. Z. Krasińskiego uważam, że powinien być postawiony znak, że jest to 
droga z pierwszeństwem przejazdu, tak jak jest zrobione w odwrotnym 
kierunku, kiedy jedzie się ul. Z. Krasińskiego i wjeżdża w ul. A. Asnyka. Ta 
ulica jest z pierwszeństwem przejazdu. Kierowcy traktują przedłużenie  
ul. A. Asnyka, jako ulicę z pierwszeństwem przejazdu i może tam dojść do 
wypadku. Chciałbym, aby odpowiednie służby sprawdziły, czy jest to zasadne, 
a jeśli tak to proszę taki znak ustawić. 

 
BMP/597,598,599,600/XXX/13     Gryfino, dnia 25.02.2013r. 

W odpowiedzi na interpelacje wniesione na  ostatniej sesji Rady Miejskiej informuję, 
że ulica Krasińskiego jest drogą powiatową i do zadań zarządcy drogi leży prawidłowe 
oznakowanie, w związku z powyższym wystąpimy do Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 
usytuowanie przedmiotowego znaku drogowego. 
         Z upoważnienia Burmistrza 
          Z-ca Burmistrza 
          Maciej Szabałkin 
 
599/XXX/13 - ciągle mówimy, że jest mało miejsc do parkowania. Na moją interpelację 

został zlikwidowany kiosk Ruchu przy ul. Asnyka i uważam, że po niedużej 
niwelacji ziemi można byłoby zrobić tam trzy lub cztery miejsca parkingowe.  
W tej chwili to miejsce jest niezagospodarowane. 

 
BMP/597,598,599,600/XXX/13     Gryfino, dnia 25.02.2013r. 

W odpowiedzi na interpelacje wniesione na  ostatniej sesji Rady Miejskiej informuję, 
że wystąpimy do Starostwa Powiatowego z wnioskiem o realizację miejsc postojowych w 
miejscu usuniętego kiosku Ruchu.  

Z upoważnienia Burmistrza 
          Z-ca Burmistrza 
          Maciej Szabałkin 
          
600/XXX/13 - w listopadzie 2012 r. składałem interpelację w sprawie dziury w jezdni na  

ul. H. Sienkiewicza i bardzo szybko ta dziura została naprawiona. Radny 
Hładki składał w tej sprawie interpelację na poprzedniej sesji. Idąc dzisiaj na 
sesję stwierdziłem, że ta dziura jest jeszcze głębsza, czyli po tygodniu, dwóch 
po naprawie jest ona z powrotem. Proszę o zajęcie się sprawą. 

 
BMP/597,598,599,600/XXX/13     Gryfino, dnia 25.02.2013r. 

W odpowiedzi na interpelacje wniesione na  ostatniej sesji Rady Miejskiej informuję, 
że usunięcie zapadnięcia w ul. Sienkiewicza miało charakter tymczasowy z uwagi na 
niesprzyjające warunki atmosferyczne. W okresie sprzyjających warunków atmosferycznych, 
czyli po okresie zimowym dokonana zostanie naprawa tej drogi. 
        

Z upoważnienia Burmistrza 
          Z-ca Burmistrza 
          Maciej Szabałkin 
            



601/XXX/13 - na przystanku linii autobusowej nr 1 na ul. Krasińskiego 40-60 w okresie 
opadów śniegu odcinek 30-40 metrów jest nigdy nie odśnieżany. Prosiłbym, aby straż 
miejska sprawdziła i wyciągnęła w stosunku do tego kto nie odśnieża chodników 
konsekwencje. 
 
BSM.0003.601/XXX/13      Gryfino, dnia 18.02.2013r. 

W odpowiedzi na interpelację z dnia 31 stycznia 2013 r. uprzejmie informuję, że 
obowiązek zimowego utrzymania przystanków autobusowych należy do Gminy. W imieniu 
Gminy Gryfino utrzymanie czystości i porządku, a także zimowe utrzymanie przystanków 
autobusowych zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 21 stycznia 2013 r. należy do 
PUK-u. Jednocześnie informuję, że po opadach śniegu do Straży Miejskiej brak było 
jakichkolwiek skarg na nie odśnieżony przystanek autobusowy. 
         Z upoważnienia Burmistrza 
          Z-ca Burmistrza 
          Maciej Szabałkin 
Radny Krzysztof Hładki 
602/XXX/13 - co prawda pogoda jest bardziej jesienna, niż zimowa, ale uważam, że  

w naszym mieście należałoby przewidzieć miejsce na lodowisko. Trwają ferie 
zimowe, są zapowiedzi, że zima jednak będzie. Czy Pan Burmistrz ma jakieś 
plany odnośnie usytuowania dla dzieci lodowiska? Jednym z miejsc jest 
asfaltowy skatepark przy OSiR-ze, a drugim miejscem jest plac obok pałacyku 
pod lwami, po byłym boisku. Nawet jest ono już tam przygotowane, należałoby 
zalać je wodą, postawić jakieś dodatkowe ławki, można to zrobić małym 
kosztem. 

 
GDK/D/12/2013       Gryfino, dnia 12.02.2013r. 

W odpowiedzi na interpelację, dyrektor Gryfińskiego Domu Kultury uprzejmie 
informuje, że usytuowanie lodowiska na boisku przy pałacyku może przynieść bardzo 
negatywne skutki dla niebezpiecznie osiadającego budynku. Od momentu zasypania 
sadzawki, która znajdowała się przy budynku, wody gruntowe znalazły sobie ujście do 
naszych piwnic. Wieloletnie zabiegi odprowadzania zalegających pod tym terenem wód 
gruntowych, polegające na udrożnieniu kanałów odpływowych, remont rynien 
odprowadzających wodę odpadową poza obrys budynku, systematyczne wypompowywanie 
wody z piwnic (3 pompy) mogą okazać się bezsensowne wobec rozmiękczania gruntu jakie 
może spowodować  wsiąkanie wody z lodowiska. Ponadto wylanie wody i ustawienie 
ławeczek z pewnością nie do końca załatwi problem. Teren ewentualnego lodowiska 
powinien być oświetlony(a taki nie jest) i  w miarę możliwości dozowany dla uniknięcia 
sytuacji zagrażających  zdrowiu a nawet życiu. 
          Dyrektor 
         Gryfińskiego Domu Kultury 
              Maria Zalewska 
 
L.dz.0002-32/2013       Gryfino, dnia 18.02.2013r. 

W odpowiedzi na Pana interpelację nr 602/XXX/13 zgłoszoną na XXX sesji RM w 
dniu 31 stycznia 2013 r. uprzejmie informuję iż OSiR w Gryfinie i Elektrownia „Dolna Odra” w 
Nowym Czarnowie w październiku 2012 r otrzymali ofertę z jednej ze szczecińskich firm 
zajmujących się budową profesjonalnych lodowisk sztucznych. Oferta po zweryfikowaniu 
rynku, okazała się dosyć korzystna. W związku z czym, że warunkiem było wykupienie przez 
elektrownię m.in. jednego karnetu na pięć wejść w okresie funkcjonowania dla określonej w 
ofercie ilości pracowników( z naszej wiedzy wynikało, że ok. 800) podjęto wstępne rozmowy. 
Gmina zdecydowana była przeznaczyć  na ten cel kort centralny. Niestety elektrownia nie 
podjęła dalszych rozmów w tej kwestii, a Gmina indywidualnie nie była w stanie  sprostać 
wymaganiom i oferent wycofał się z pomysłu. Z uwagi na fakt, że w ub. roku na części boiska 
asfaltowego ułożono nową nakładkę pod „skate park” i rozłożono istniejące urządzenia nie 
było możliwości utworzenia prowizorycznego sztucznego lodowiska. Obserwując jednak w 



okresie poprzednich sezonów, kiedy takie lodowisko było przez OSiR organizowane, 
zainteresowanie nim było znikome. W chwili obecnej nie ma możliwości zorganizowania na 
terenie  OSiR w Gryfinie takiego lodowiska, choćby prowizorycznego.   
    

Z upoważnienia Dyrektora OSiR 
         Halina Podkowińska 
         Główny Księgowy 
 
Radny Tomasz Namieciński 
603/XXX/13 - w związku z uchwaleniem dziś budżetu Gminy Gryfino na rok 2013 

interpeluje w imieniu wszystkich stowarzyszeń sportowych Gminy Gryfino, aby 
w jak najkrótszym czasie ogłosić konkursy ofert na realizację zadań 
statutowych w roku 2013. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby Burmistrz wydał 
takie zarządzenie, aby te konkursy zostały ogłoszone. Piłkarze ręczni już 
rozpoczęli, a piłkarze nożni rozpoczną w marcu rozgrywki. Pieniądze od 
Gminy przychodziły zawsze z opóźnieniem, a działacze musieli wykazywać 
się sprytem, żeby te zadania statutowe realizować. Prosiłbym również, aby  
informacja o wysokości proponowanych dotacji na rok 2013 trafiła do 
wszystkich radnych Rady Miejskiej z informacją o tym, kto decydował  
o wysokości tych środków i jakie kryteria przyjęto. 

 
BWS.0003.1.2013        Gryfino,2013-02-21 

Uprzejmie informuję, że zadania z zakresu kultury fizycznej zostaną ogłoszone w 
możliwie najbliższym czasie. Jednakże ogłoszenie tych zadań wiąże się z 
przeanalizowaniem dotychczas powierzonych zadań, a także konsultacji ze środowiskiem 
sportowym. Ponadto informuję, że pieniądze na realizację zadań w drodze zleceń dla klubów 
sportowych nigdy nie zostały przekazywane z opóźnieniem. Przyznanie dotacji zawsze 
odbywało się zgodnie z podpisaną umową przez przedstawicieli Zarządów klubów jak i 
Burmistrza. Jednocześnie informuję, że zgodnie  z przepisami Burmistrz określa zadani oraz 
środki finansowe przeznaczone na te zadania, a przy wyborze najkorzystniejszej oferty 
kieruje się wyłącznie kryteriami określonymi w art. 15 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
          
         Z upoważnienia Burmistrza 
          Z-ca Burmistrza 
          Maciej Szabałkin 
          
Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn 
604/XXX/13  - mówiliśmy dziś o istotnej kwestii o której wielu radnych mówi od lat, czyli  

o parkingach w mieście Gryfinie. Wiem, że Rada podjęła uchwałę o sprzedaży 
działki przy ul. Niepodległości pomiędzy ulicą, a pierwszym blokiem. 
Dwukrotnie przetargi nie przyniosły efektu. Czy Gmina Gryfino zamierza 
przystąpić do zmiany planu i pochylić się nad problemem parkowania  
w mieście, w jego centrum i przygotować nowe parkingi w okolicach 
gryfińskiego liceum, na terenie w okolicy baszty planowanym na restaurację  
i inną działalność handlową, na terenie dawnego ogródka szkolnego przy 
liceum i na dawnym trawiastym boisku? Czy Pan Burmistrz będzie 
podejmował w tym zakresie działania, aby rozładować problem związany  
z parkowaniem w Gminie Gryfino?  

 
BMP/604/XXX/13       Gryfino, dnia 25.02.2013r. 

W odpowiedzi na interpelację wniesioną na ostatniej Sesji Rady Miejskiej informuję, 
że zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w rejonie Parku Miejskiego w Gryfinie istnieją miejsca, które można 
wykorzystać na miejsca postojowe, bez konieczności dokonywania zmian w tymże mpzp. 



Dotyczy to choćby terenu dawnego ogródka szkolnego przy zespole szkół przy ul. 
Niepodległości. Dodatkowo wyjaśniam, że czynione są starania, aby w ramach środków 
budżetowych w roku bieżącym dokonać analizy komunikacyjnej obszaru miasta pod kontem 
zwiększenia ilości miejsc postojowych oraz poprawy warunków parkowania w mieście. 
Zostanie Pan powiadomiony o rozpoczęciu prac nad ww. analizą. 
         Z upoważnienia Burmistrza 
          Z-ca Burmistrza 
          Maciej Szabałkin 
 
Radny Rafał Guga 
605/XXX/13  - w ubiegłym roku Stowarzyszenie Wspólnota Polska składała do Pana 

Burmistrza i do Pana Przewodniczącego wniosek o uhonorowanie nazwami 
ulic mieszkańców Kałusza, czyli nazwanie jednej z dróg ulicą Kałuską oraz 
imieniem ks. Jana Palicy. Do dzisiaj nic w tym temacie się nie dzieje, stąd 
moje zapytanie, co dalej z tą sprawą? 

 
 
BWG.0003.05.2013.TD      Gryfino, dnia 20.02.2013 

r. 
W odpowiedzi na interpelację informuję, że w Gminie Gryfino sposób ustalania nazw 

ulic określają wytyczne zawarte w Zarządzeniu Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Nr 152-
25/09 z dnia 4 czerwca 2009 r. Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” w Gryfinie, na swój 
wniosek złożony w dniu 20 lipca 2012 r. otrzymała odpowiedź 8 sierpnia.  
          
         Z upoważnienia Burmistrza 
          Z-ca Burmistrza 
          Maciej Szabałkin 
 
606/XXX/13  - w okresie międzysesyjnym w prasie ukazał się artykuł i rozmawialiśmy na ten 

temat, w sprawie mieszkanki ul. Pomorskiej, pani Krystyny, która znajduje się 
w fatalnej sytuacji. Interweniują sąsiedzi, bo pani, której odratowano życie nie 
może pozostać na dłuższa metę w sowim mieszkaniu. Jednego dnia wypisuje 
się tą osobę ze szpitala ze stwierdzeniem, że wszystko jest w porządku, a na 
drugi dzień przyjmuje się z powrotem do szpitala i stwierdza, że powinna być 
pod opieką rodziny. Rodzina nie spełnia swojego obowiązku i doszliśmy do 
tego, że pani powinna znaleźć się w domu pomocy społecznej, Pani Dyrektor 
DPS wyraża zgodę, według sąsiadów Pani Krystyna również wyraża na to 
zgodę, brakuje tylko finansowego montażu w sprawie załatwienia tego miejsca 
w domu opieki społecznej. Panie Burmistrzu, proszę się tą sprawą 
zainteresować, bo tam dojdzie do tragedii. 

 
ZD.0006-5/13                  Gryfino, dnia 18.02.2013 r. 

W związku z interpelacją 606/XXX/13 zgłoszoną na XXX sesji Rady Miejskiej 
informuj, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie nie może udzielić odpowiedzi na 
powyższą interpelację ze względu na przepisy art. 100 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182) Informuję jednak, że sytuacja jest znana 
pracownikom tut. Ośrodka i że podejmowane są stosowne działania. Podstawa prawna: 
Art.100 ust.1  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r. 
poz.182) „W postępowaniu w sprawie świadczeń z pomocy społecznej należy kierować się 
przede wszystkim dobrem osób korzystających z pomocy społecznej i ochroną ich dóbr 
osobistych. W szczególności nie należy podawać do wiadomości publicznej nazwisk osób 
korzystających z pomocy społecznej oraz rodzaju i zakresu przyznanego świadczenia”. 
          Dyrektor OPS 
          Bożena Górak 
 



607/XXX/13  - radni dostali na skrzynki mailowe pismo mieszkańców ul. Wodnej i Rybackiej 
w Gryfinie, byłem na ul. Rybackiej i ul. Wodnej kiedy nie było odwilży i była 
tam tzw. „szklanka”, przy mnie przewróciło się tam kilka osób. Mieszkańcy są 
zaniepokojeni, mieszkają w tej części Gryfina od wielu dziesiątek lat, 
szczególnie przy ul. Wodnej jest fatalny stan nawierzchni tej drogi. Czy i kiedy 
i będzie ta ulica zrobiona? Z moich informacji wynika, że jest tam problem  
z istniejącą kanalizacja deszczową. Mieszkańcy chcieliby wykonania 
chociażby części tej drogi, bo w tej chwili mają utrudniony dojazd do swoich 
domów. Proszę przeanalizować sytuację i sprawdzić co można zrobić w tym 
temacie. 

 
BMP/607/XXX/13                 Gryfino, dnia 25.02.2013 r. 

W odpowiedzi na interpelację wniesioną na ostatniej sesji Rady Miejskiej informuje, 
że wniosek o poprawę nawierzchni dróg ul. Rybackiej, ul. Wodnej zostanie skierowany do  
PUK Sp. z o.o., a możliwość poprawy stanu tych dróg przeanalizowana w ramach zawartej 
umowy pomiędzy Gminą Gryfino, a PUK Sp. z o.o. 
         Z upoważnienia Burmistrza 
          Z-ca Burmistrza 
          Maciej Szabałkin 
 
608/XXX/13 - wczoraj we wszystkich telewizyjnych nośnikach informacji usłyszeliśmy, że 

Minister Sportu wprowadziła nowe zasady podziału funduszy na związki 
sportowe w Polsce. Wzbudzają one wiele kontrowersji, natomiast zbiera za to 
wiele pochwał. Uważam, że jest to krok w dobrym kierunku., od dłuższego 
czasu mówiłem, że uważam, że regulamin, który przewidywałby podobny 
podział środków finansowych na kluby sportowe z uwzględnieniem dziedzin 
priorytetowych i mniej ważnych byłby najrozsądniejszym rozwiązaniem. 

 
BWS.0003.2.2013                   Gryfino, 2013-02-21 

W odpowiedzi na zgłoszoną przez Pana na sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu  
31 stycznia 2013 r. interpelację  nr 608/XXX/13 uprzejmie informuję, że ogłoszenie zadań  
z zakresu kultury fizycznej wiąże się z przeanalizowaniem dotychczas powierzonych zadań 
dla klubów sportowych, a także konsultacji ze środowiskiem sportowym, gdyż specyfika 
sportu na terenie gminy Gryfino jest inna, a niżeli postrzeganie sportu od strony Ministerstwa 
Sportu. Jednocześnie informuję, że zgodnie z przepisami Burmistrz określa zadania oraz 
środki finansowe przeznaczone na te zadania, a przy wyborze najkorzystniejszej oferty 
kieruje się wyłącznie kryteriami określonymi w art. 15 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
         Z upoważnienia Burmistrza 
          Z-ca Burmistrza 
          Maciej Szabałkin 
 


