
Interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na VIII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie 
w dniu 28 maja 2015 r. 

 
Radny Jacek Kawka 
229/VIII/15 – w związku z tym, że uczestniczyłem ostatnio z mieszkańcami Wirowa 

w spotkaniu, które się odbywa w świetlicy w Wirowie co jakiś czas, 
zobowiązałem się, że zgłoszę w imieniu mieszkańców interpelację w temacie 
kanalizacji. Proszę o przekazanie informacji, kiedy i w jaki sposób planuje się 
rozwiązać problem kanalizacji w m. Wirów, czy będzie tam zrobiona 
kanalizacja, jeśli tak, to w jaki sposób i czy planowane są terminy na jej 
wykonanie i czy jest wykonywany montaż finansowy?    

 
BMP/229/VIII/15       Gryfino, dnia 24.06.2015 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionej na sesji Rady Miejskiej w sprawie budowy 
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wirów wyjaśniam, że zgodnie z przyjętym na sesji 
Rady Miejskiej w Gryfinie w maju br. planem aglomeracji w gminie Gryfino obszar 
miejscowości Wirów nie został wskazany do objęcia zbiorczym systemem odprowadzenia 
ścieków. Dla terenów nie objętych zbiorczym systemem kanalizacji plan zakłada 
odprowadzenie ścieków poprzez systemu indywidualne, np. przydomowe oczyszczalnie 
ścieków. Oczywiście nie objęcie zbiorczym systemem nie wyklucza możliwości budowy 
kanalizacji sanitarnej w tym rejonie, jednak zadanie takie nie będzie priorytetowe i nie ma 
szans na uzyskanie dofinansowania ze środków zewnętrznych. 

Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler      
 
230/VIII/15 – 17 maja gminy Police, Dobra i Kołbaskowo podpisały porozumienie w sprawie 

korzystania ze szczecińskiej karty rodziny. Gmina Gryfino w ubiegłym roku 
przez okres 6 m-cy prowadziła prace związane z przystąpieniem do tego 
porozumienia. To porozumienie wiąże się z ulgami dla mieszkańców w 
korzystaniu przede wszystkim z komunikacji miejskiej w Szczecinie, z 
tańszych biletów do Filharmonii, do Teatru Współczesnego, do Teatru 
Pleciuga, do Muzeum Techniki i do kąpieliska Arkonka. Do tego porozumienia 
przystąpiły także firmy prywatne. Chciałbym się dowiedzieć, jak to się stało i 
dlaczego, że mieszkańcy naszej gminy nie będą mogli korzystać ze 
szczecińskiej karty rodziny? 

 
BWS.RS.0003.7.2015     Gryfino, dnia 23 czerwca 2015 r. 
W odpowiedzi na zgłoszoną interpelację uprzejmie informuję, że w trakcie szczegółowych 
prac nad tym rozwiązaniem uzyskaliśmy opinie prawną, sporządzoną przez radcę prawnego 
z urzędu oraz stanowisko RIO, potwierdzające tą opinię, że udział jednostki samorządu 
terytorialnego w programie realizowanym na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego 
budzi wiele wątpliwości natury formalno-prawnej, zwłaszcza w zakresie rozliczeń 
finansowych. Dlatego Gmina Gryfino nie przystąpiła do tego projektu. Jednocześnie pragnę 
poinformować, że nasi mieszkańcy mogą korzystać z możliwości, jakie daje Karta Dużej 
Rodziny, nie tylko na terenie kilku gmin, ale całego kraju, w tym ze zniżek oferowanych na 
przejazdy kolejowe. 
         Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński      
 
Radny Czesław Skonecki 
231/VIII/15 – zgłaszałem interpelację w sprawie ogrodzenia przy torach kolejowych, jest 

odpowiedź od PKP, że do końca kwietnia miało być to wykonane, niestety do 
dnia dzisiejszego nie rozpoczęły się te prace, ludzie przechodzą przez tory, 
zagraża to bezpieczeństwu.  

 



BMP/231/VIII/15       Gryfino, dnia 24.06.2015 r. 
Interpelacja przekazana do PKP PLK SA. 
 
232/VIII/15 – składałem interpelację dotyczącą przejścia dla pieszych przy ul. Krasińskiego 

24, które rozpoczyna się na chodniku, kończy na pasie zieleni, na trawniku. 
Proszę o odpowiedź w sprawie. 

 
BMP/232, 248/VIII/15       Gryfino, dnia 24.06.2015 r. 
Interpelacje przesłano do Starostwa Powiatowego w Gryfinie. 
 
ZD.7134.1.58.2015.MI      Gryfino, dnia 17.07.2015 r. 
W odpowiedzi na interpelację informujemy, że:  
- przejście dla pieszych przy ul. Krasińskiego 24 zostało wykonane. 
                 Z-ca Naczelnika  
            Wydziału Zarządzania Drogami 
                  Maria Ilińczyk 
 
233/VIII/15 – mieszkańcy Żabnicy zwrócili się do mnie z prośbą o złożenie interpelacji 

w sprawie chodników i drogi. Wiadomo, jaka jest sytuacja w Żabnicy, tam 
konieczna jest ta inwestycja, ale mówią, że w Gryfinie z polbruku robi się 
drogę dla rowerów, a tam  trudno jest, żeby z płytek zrobić dla pieszych. 

 
BMP/233, 234, 235, 236, 238/VIII/15     Gryfino, dnia 24.06.2015 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej wyjaśniam: 
Ad. 233 – w sprawie remontu dróg i chodników w Żabnicy wyjaśniam, że obecnie trwają 
prace zespołu z udziałem Radnych Rady Miejskiej ds. określenia harmonogramu budowy i 
remontów dróg na terenie gminy Gryfino i po zakończeniu prac przyjęty zostanie 
harmonogram prac na drogach. 

Z up. Burmistrza  
         Z-ca Burmistrza Tomasz Miler      
 
234/VIII/15 – parking przy Urzędzie Miasta jest stale zajęty i trzeba mieć duże szczęście, 

żeby zaparkować pojazd, chodzi o to, żeby ten parking służył dla ludzi 
załatwiających sprawy w Urzędzie. Kiedyś była taka praktyka, że były bilety 
czasowe. Miejsca dla niepełnosprawnych powinny być przy wjeździe na 
parking, a nie na samym końcu przy postoju taxi, bo osoby niepełnosprawne, 
którym trudno się poruszać, muszą jeszcze tą drogę do Urzędu pokonywać. 

 
BMP/233, 234, 235, 236, 238/VIII/15     Gryfino, dnia 24.06.2015 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej wyjaśniam: 
Ad. 234 – kwestia wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu parkingu przy ul. 1 Maja możliwa 
będzie do wprowadzenia po pozyskaniu od powiatu nieruchomości na której zlokalizowany 
jest parking. W chwili obecnej trwają prace formalno-prawne zmierzające do dokonania 
zamiany gruntami i pozyskania tej nieruchomości od powiatu. 

Z up. Burmistrza  
         Z-ca Burmistrza Tomasz Miler      
 
235/VIII/15 – odbywały się zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej Regalica 

w Gryfinie, takich zgromadzeń na terenie naszego miasta było 6, 
uczestniczyłem w tych zgromadzeniach i w rozmowach z ludźmi starałem się 
przyjąć ich uwagi. Zgłaszałem interpelację w sprawie znaków i tablicy 
informacyjnej pod znakiem, ustawionych na chodniku przy ul. Iwaszkiewicza 
30-40, gdzie zaczepia się głową, mieszkańcy proszą, żeby te znaki były 
przestawione w taki sposób, żeby nie utrudniały przejścia.  

 



BMP/233, 234, 235, 236, 238/VIII/15     Gryfino, dnia 24.06.2015 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej wyjaśniam: 
Ad. 235 – w najbliższym czasie dokonamy przestawienia znaku drogowego przy ul. 
Iwaszkiewicza by nie stanowił on zagrożenia dla przechodniów. 

Z up. Burmistrza  
         Z-ca Burmistrza Tomasz Miler      
 
236/VIII/15 – mieszkańcy ul. Słowiańskiej, wieżowce, budynek 3, 4, 5, w porze nocnej na tym 

ciągu ulicy jest całkowicie ciemno, nie ma ani jednej latarni. Przy bloku nr 4 
jest wyrwa, gdzie ludzie się potykają, przewracają się. Mieszkańcy proszą 
o oświetlenie tego terenu.  

 
BMP/233, 234, 235, 236, 238/VIII/15     Gryfino, dnia 24.06.2015 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej wyjaśniam: 
Ad. 236 – w sprawie oświetlenia ul. Słowiańskiej wyjaśniam, że w tegorocznym budżecie 
brak jest srodków na budowę nowych punktów oświetleniowych. Dołożymy starań aby w 
przyszłorocznym budżecie zabezpieczyć środki na realizację nowych punktów 
oświetleniowych. W najbliższych tygodniach dokonamy również przeglądu tej ulicy i w razie 
potrzeby dokonamy punktowej poprawy jej stanu technicznego. 

Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler      
 
237/VIII/15 – na skwerku przy ul. Kościelnej – 1 Maja od rana osoby spożywają alkohol, 

a toaletę mają w krzakach pod murem. Przekleństwa i odór nie pozwalają 
ludziom na wypoczywanie.  

 
BSM.0003.237/VIII/15      Gryfino, dnia 19.06.2015 r. 
W odpowiedzi na Pana interpelację uprzejmie Pana informuje, że Straż Miejska monitoruje 
wskazany teren, a w sytuacji zakłócania ładu i porządku publicznego podejmie interwencję w 
stosunku do osób, które nie zachowują się zgodnie z prawem. 
                  Burmistrz Miasta i Gminy  
         Mieczysław Sawaryn 
 
238/VIII/15 – mieszkańcy proszą o pomalowanie przejść dla pieszych na terenie całego 

miasta, przejścia oznakowane są znakami pionowymi, bo to co na jezdni, to 
po okresie zimowym zostało zmyte. 

 
BMP/233, 234, 235, 236, 238/VIII/15     Gryfino, dnia 24.06.2015 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej wyjaśniam: 
Ad. 238 -  planujemy dokonać malowania oznakowania poziomego na drogach gminnych w 
3 kwartale br. 

Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler      
 
Radny Bogdan Warda 
239/VIII/15 – przekaże zdjęcia dla Z-cy Burmistrza Tomasza Milera, jak wygląda chodnik 

pomiędzy ul. Chrobrego a ul. Niepodległości, od przejścia „pod nóżkami” do 
budynku zespołu szkół. Jest on w tragicznym stanie, a jest to środek miasta. 
Apelowałbym, żeby go wymienić. Po obu stronach jest polbruk, zarówno przy 
ul. Chrobrego, jak i przy ul. Niepodległości, natomiast tu są płytki tak 
powykrzywiane, że trudno przejść. 

 
BMP/239/VIII/15       Gryfino, dnia 24.06.2015 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionej na sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie 
poprawy stanu technicznego chodnika przy ul. Piastów od budynku „pod nóżkami” do ul. 



Niepodległości wyjaśniam, że w miarę posiadanych środków finansowych dokonamy 
poprawy tego odcinka w roku bieżącym. 
         Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler      

    
Radny Roland Adamiak 
240/VIII/15 – mieszkańcy Sobieradza podczas posiedzenia Komisji Rewizyjnej w zeszły 

piątek zobowiązali mnie do uzyskania informacji, jakie czynności podjął Urząd 
w sprawie dotyczącej elektrowni wiatrowych pn. Parsówek I w obrębie 
geodezyjnym Drzenin, Parsówek, Sobieradz po otrzymaniu i weryfikacji 
raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na 
budowie elektrowni wiatrowych w Parsówku. Proszę o informację w tym 
przedmiocie.  

 
BMK.0003.23.2015.jc      Gryfino, dnia 19.06.2015 r. 
Odpowiadając na interpelację w sprawie elektrowni wiatrowych w Parsówku informuję, że po 
otrzymaniu opracowania firmy Gaja-Art Aleksandra Marchowska pn. „Ocena i weryfikacja w 
zakresie przyrody ożywionej dokumentu pn. Raport o oddziaływaniu na środowisko 
przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowych w Parsówku, wykonanego 
przez firmę Ekochem Ośrodek Produkcyjno-Wdrożeniowy Sp. z o.o. pod kierunkiemk 
Janusza Chuty, datowany na lipiec 2007 r.”, Burmistrz Miasta i gminy Gryfino w dniu 
13.04.2015 r. skierował pismo do firmy Ekochem Ośrodek produkcyjno-Wdrożeniowy Sp. z 
o.o. oraz firmy ENERGA Invest SA z prośbą o pisemne ustosunkowanie się do uwag 
zawartych w ww opracowaniu. Do dnia dzisiejszego ww firmy nie udzieliły na nie odpowiedzi.  
Ponadto na wniosek dwóch osób, powyżej wymienione opracowanie, zostało udostępnione 
drogą elektroniczną.  
         Z up. Burmistrza  
         Z-ca Burmistrza Tomasz Miler  
 
241/VIII/15 – mieszkańcy zgłaszali już wielokrotnie problem związany z niezabezpieczoną 

studzienką, pokrywa jest w znacznym stopniu zniszczona, brakuje jej części. 
Jest to studzienka ulokowana na wysokości ul. Łużyckiej przy nr 69, jest to 
droga prowadząca do przystani, po lewej jej stronie na końcowym rozwidleniu. 
Proszę o podjęcie stosownych czynności w tej sprawie, gdyż miejsce to jest 
miejscem spacerów, także rodziców z małymi dziećmi i zagraża to ich 
bezpieczeństwu.  

 
BMP/241/VIII/15        Gryfino, dnia 24.06.2015 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionej na sesji Rady Miejskiej w sprawie naprawy pokrywy 
studni w rejonie ul. Łużyckiej 69 wyjaśniam, że w najbliższym czasie dokonamy jej naprawy. 

Z up. Burmistrza  
         Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
Radny Zbigniew Kozakiewicz 
242/VIII/15 – czytam w Gazecie Gryfińskiej wypowiedź byłego radnego gryfińskiego Artura 

Nycza: „niedawno zakończyły się konsultacje uszczegółowienia RPO, 
dokumentu, który przesądza kto, na co i w jakiej wysokości będzie mógł 
pozyskiwać środki z RPO. Przypomnę, wysokość to 6,7 mld. Olbrzymie 
pieniądze. Dobrze by było, żeby ten dokument był konsultowany z 
przedsiębiorcami z terenu naszej gminy. Niestety nie wiem, czy gmina podjęła 
w takim kierunku działania”. Są radni Sejmiku, pani Dudar, pan Nycz, pan 
Mucha, aktywni, doświadczeni samorządowcy, minęło pół roku, czy nie warto 
byłoby spotkać się już w czerwcu? Środki zaczynają być dzielone, programy 
ruszają, Burmistrz powiedział, że borykamy się z problemami finansowymi, 
trzeba wykorzystać wszystkie szanse, szczególnie te zewnętrzne, unijne, 



musimy wykorzystać naszych radnych wojewódzkich, żeby wspólnie razem 
zdobyć te środki. Działajmy razem, dlatego proponuję juz w czerwcu spotkać 
się z tymi radnymi sejmiku, wspólnie razem na pewno coś osiągniemy. Proszę 
o zorganizowanie spotkania z Burmistrzami, radnymi, naczelnikami, 
kierownikami wydziałów.  

 
BMP/242/VIII/15       Gryfino, dnia 24.06.2015 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wyjaśniam, że radni sejmiku Województwa 
Zachodniopomorskiego reprezentujący ziemię gryfińską każdorazowo otrzymują zaproszenie 
do udziału w obradach Rady miejskiej w Gryfinie.   

Z up. Burmistrza  
         Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
243/VIII/15 – cieszę się, że nasze społeczeństwo zrozumiało, że profilaktyka jest bardzo 

ważna, ruszamy się, biegamy, ale też są osoby starsze, rodzice z wózkami, 
które korzystają ze ścieżki rowerowej, proszę o postawienie trzech, czterech 
ławeczek, żeby te osoby mogły odpocząć. Ścieżka nie jest długa, ale ławeczki 
na pewno się przydadzą.  

 
Radna Jolanta Witowska 
244/VIII/15 – moja interpelacja dotyczy potrzeby wprowadzenia rozwiązań, które 

zagwarantują bezpieczeństwo użytkowników osiedlowej drogi w rejonie 
wieżowców. Zgłosili się do mnie mieszkańcy ul. Słowiańskiej z prośbą o 
podjęcie konkretnych działań, które poprawią ich bezpieczeństwo w miejscu 
zamieszkania. Aktualna sytuacja jest taka, że czują się zagrożeni 
zachowaniem kierowców, którzy korzystają z tej drogi. Droga przebiega tuż 
przy budynkach, klatki schodowe mają wyjścia bezpośrednio na drogę. 
Korzystają z tej drogi nie tylko okoliczni mieszkańcy, ale także ci Gryfinianie, 
którzy traktują ją jako skrót. Wielu kierowców nagminnie przekracza prędkość 
w tym rejonie, stwarzają zagrożenie zwłaszcza dla bardzo licznej grupy 
mieszkańców w tym przedziale wiekowym – dotyczy to dzieci. Proszę o 
zamontowanie tam progu spowalniającego.    

 
BMP/244/VIII/15       Gryfino, dnia 24.06.2015 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionej na sesji Rady Miejskiej w sprawie zamontowania 
progu spowalniającego na ul. Słowiańskiej wyjaśniam, że przeanalizujemy zasadność oraz 
możliwości techniczno-finansowe takiego rozwiązania, a o decyzji poinformujemy Panią. 

  Z up. Burmistrza  
         Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
245/VIII/15 – w imieniu społecznej Komisji Mieszkaniowej chce zwrócić uwagę na problem 

wykupu mieszkań z zasobów gminnych, ta sytuacja w naszej ocenie wymaga 
dogłębnej analizy i podjęcia konkretnych działań. Aktualnie daje się 
zaobserwować sytuację, w której najemcy dokonują wykupu mieszkań 
w niedługim czasie od otrzymania przydziału, a jak wiemy, istotą mieszkań 
komunalnych jest zapewnienie pomocy osobom o niskich dochodach, 
pozostających w trudnej sytuacji życiowej, którzy nie są w stanie we własnym 
zakresie zabezpieczyć sobie mieszkania. Tym bardziej zastanawia decyzja 
wnioskodawcy o chęci wykupu takiego mieszkania np. po roku, po pół roku, 
po miesiącu od czasu otrzymania przydziału. Przedmiotowe działanie nie 
koresponduje z uprzednio składanymi deklaracjami o dochodach, które 
stanowią podstawę do przyznania lokalu komunalnego. Komisja 
Mieszkaniowa nie jest w stanie zweryfikować oświadczeń wnioskodawcy o 
osiąganych dochodach, zwłaszcza jeśli te są osiągane jako dochody z tytułu 
umów cywilnoprawnych czy prac dorywczych. Mając powyższe na uwadze, 



wskazujemy na istniejącą potrzebę zweryfikowania zasad sprzedaży lokali 
z zasobów komunalnych i wprowadzenia narzędzi blokujących. Podobne 
rozwiązania przyjmują samorządy w Polsce. Chodzi o to, żeby te 
przedmiotowe ograniczenia polegały na czasowym ograniczeniu niemożności 
nabywania tego mieszkania np. przez okres pięciu lat od daty otrzymania go 
w posiadanie, to jest sprawa do dyskusji. Obecna sytuacja jaka jest prowadzi 
do patologii, mieszkania wykupywane są przez osoby, które mogłyby 
zaspokoić swoje potrzeby mieszkaniowym na wolnym rynku, a nie kosztem 
osób naprawdę potrzebujących. Ponadto przedwczesna sprzedaż mieszkań z 
zasobów komunalnych nie jest także korzystna z punktu widzenia finansów 
gminy, zwyczajnie pozbawia ją dochodów z tytułu najmu lokali. Należy 
również zwrócić uwagę na fakt, że gminne zasoby mieszkaniowe mamy 
bardzo niewielkie, a nowe lokale oddajemy stosunkowo rzadko. Uważamy, że 
dawanie przyzwolenia takim rozwiązaniom jest społecznie niesprawiedliwe i 
oczekujemy zajęcia stanowiska w tej sprawie.  

 
BWG.0003.05.2015.TD                          Gryfino, dnia 22.06.2015 r. 
Odpowiadając na ww. interpelację informuję, że ostatnie regulacje dotyczące zbywania lokali 
mieszkalnych na rzecz ich najemców, przyjęte zostały uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie Nr 
X/94/07 z dnia 28 czerwca 2007 r., w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży 
nieruchomości – lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych na 
terenie  miasta i gminy Gryfino, zmienionej uchwałą  XI/111/07 z dnia 26 lipca 2007 r. 
Wyżej wymieniona uchwała nie zawęża w jakikolwiek sposób katalogu osób uprawnionych 
do nabycia lokalu jak również nie ogranicza terminu jego zbycia od momentu zasiedlenia. 
Podnoszony przez Panią problem jest istotny i został już przez władze Gminy zauważony. 
Zapraszam zatem do dyskusji i jednocześnie  proszę o składanie propozycji nowych 
uregulowań, celem wspólnego opracowania zasad zbywania lokali mieszkalnych na rzecz 
najemców. 
        Z up. Burmistrza  
       Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
Radna Małgorzata Wisińska  
246/VIII/15 – zwracam się za pośrednictwem Burmistrza do GDDKiA o zbadanie poziomu 

hałasu przy drodze S3, szczególnie w m. Sobieradz i Sobiemyśl.  
 
BMP/246, 249, 250, 263, 265/VIII/15    Gryfino, dnia 24.06.2015 r. 
Interpelację przesłano do GDDKiA. 
 
O.Sz.Z.-1.4202.74.2015.gku      Gryfino, dnia 28.07.2015 r. 
GDDKiA Oddział w Szczecinie informuje, że w ramach analizy porealizacyjnej dla inwestycji 
pn.: Budowa drogi ekspresowej S-3 Szczecin-Gorzów Wlkp. (węzeł Klucz-węzeł Gorzów 
Północ) wykonane zostały pomiary klimatu akustycznego w rejonie miejscowości Sobiemyśl 
i Sobieradz.   
Analiza wyników poziomu dźwięku uzyskanych z danych pomiarowych dla pory dnia i nocy 
nie wykazała przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu, których wartości wynosiły – 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku – do 60 dB (dzień) i do 50 dB (noc). 
Jednocześnie informujemy, że zmianie uległy obowiązujące ówcześnie przepisy (zmiana 
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku wprowadzona Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 
1 października 2012 r. W nowym Rozporządzeniu dopuszczalne wartości poziomu dźwięku 
zostały podniesione dla pory dnia do 65 dB i dla pory nocy do 56 dB. 
         Z-ca Dyrektora Oddziału 
             Grzegorz Dziedzina    
 



247/VIII/15 – od kilkunastu tygodni w m. Dołgie występują codzienne przerwy w dostawie 
wody, jest to bardzo uciążliwe dla mieszkańców. Mieszkańcy rozmawiali 
telefonicznie z przedstawicielami PUK, bez żadnych rezultatów. Proszę 
o interwencję w tej sprawie.  

 
L.dz./ZWiK/1980/2015      Gryfino, dnia 23.06.2015 r. 
Mieszkańcy m. dołgie informowali telefonicznie pracowników PUK o przerwach w dostawie 
wody najczęściej w piątki. W wyniku przeprowadzonych wyjaśnień ustalono, że powyższa 
sytuacja wynika ze zwiększenia poboru wody podczas płukania filtrów na ujęciu w 
Sobiemyślu. W związku z powyższym podjęto decyzję o montażu dodatkowej pompy do 
płukania filtrów, która wyeliminuje powyższe niedogodności. Niestety, ze względu na 
konieczność rozbudowania systemu sterowania oraz instalacji wodnej, trwało to pewien 
czas. Po ostatnich interpelacjach, które miały miejsce 22 maja 2015 r. powyższa pompa 
została uruchomiona, jednak jak się okazało, kolejną przyczyna były nagłe pobory dużej 
ilości wody przez gospodarstwo rolne w Sobiemyślu przy zbyt małej wydajności istniejącego 
zestawu hydroforowego na ujęciu. W chwili obecnej zamontowano zastępczą pompę, 
a docelowo zostaną wymienione pompy zestawu hydroforowego na takie, które będą w 
stanie dostosować wydajność do istniejących obecnie potrzeb.      
         Kierownik ZWiK 
            Dariusz Pasik 
Radny Łukasz Kamiński 
248/VIII/15 – pragnę zwrócić uwagę na problem, z którym boryka się większość rodziców 

dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 2, zlokalizowanego przy ul. 
Sprzymierzonych. Mówię o utrudnieniu związanym z transportem dzieci, 
a mówiąc jeszcze ściślej – z miejscem, w którym można pozostawić auto. W 
związku z tym zwracam się z prośbą o przeanalizowanie, czy słuszne nie 
byłoby wprowadzenie odpowiednich przepisów, mówiących, że parkowanie 
przy ww przedszkolu na czas wysiadania dzieci jest możliwe.  

 
BMP/232, 248/VIII/15       Gryfino, dnia 24.06.2015 r. 
Interpelacje przesłano do Starostwa Powiatowego w Gryfinie. 
 
ZD.7134.1.58.2015.MI      Gryfino, dnia 17.07.2015 r. 
W odpowiedzi na interpelację informujemy, że:  
- po przeanalizowaniu wniosku radnego łukasza kamińskiego informujemy, że nie widzimy 
możliwości wprowadzenia zmiany w istniejącej organizacji ruchu na ul. Sprzymierzonych w 
Gryfinie. Na drodze powiatowej Nr 1492Z – ul. Sprzymierzonych istnieje duże natężenie 
ruchu pojazdów orz pieszych ze względu na znajdujące się wzdłuż ulicy budynku 
użyteczności publicznej, tj. budynek poczty, starostwa, przedszkola, dworca kolejowego 
i inne. Geometria pozioma (zakręt w prawo, lewo) drogi wzdłuż budynku przedszkola , na 
którym miałby być dopuszczony postój (nawet chwilowy) powoduje ograniczoną widoczność 
pojazdów jadących z naprzeciwka, stwarzając tym samym zagrożenie w bezpieczeństwie 
ruchu drogowego, na co zarządca drogi nie może zezwolić. 
W celu rozwiązania problemu poruszonego przez pana Kamińskiego sugeruje się budowę 
zjazdu oraz miejsc parkingowych na terenie nieruchomości dz. nr 161/1 obręb 3 m. Gryfino, 
w załączeniu uproszczony szkic miejsc postojowych.  
.      
                 Z-ca Naczelnika  
            Wydziału Zarządzania Drogami 
                  Maria Ilińczyk 
 
Radny Ireneusz Sochaj       
249/VIII/15 – otrzymałem sygnał ze środowiska osób niewidomych odnośnie poprawienia 

bezpieczeństwa przy przekraczaniu przejść z sygnalizacją świetlną dla 
pieszych. Chodzi o wzmocnienie lub poprawę sygnału dźwiękowego, który 



jest tam emitowany. W związku z tym, że szkoła specjalna przy ul. Łużyckiej 
przestała działać, jest tam przejście z sygnałem dźwiękowym i świetlnym,  
proszę o rozważenie, czy możliwe jest przeniesienie przejścia bliżej 
przystanku autobusowego, bliżej Lidla. Jest taka potrzeba. Proszę 
o wzmocnienie sygnału dźwiękowego, który jest emitowany przy 
przekraczaniu ul. Łużyckiej przy Straży Pożarnej oraz na skrzyżowaniu ul. 
Chrobrego i  1 Maja od strony Urzędu Miasta i Gminy, ewentualnie o 
zamienienie tego sygnału na sygnał głosowy.     

 
BMP/246, 249, 250, 263, 265/VIII/15    Gryfino, dnia 24.06.2015 r. 
Interpelację przesłano do GDDKiA. 
 
O.Sz.Z-1.4202.74.2015.gku      Gryfino, dnia 28.07.2015 r. 
GDDKiA O/ w Szczecinie informuje, że natężenie dźwięku emitowanego przez sygnalizatory 
akustyczne dla pieszych powinno zawierać się w przedziale od 50 do 85 dB (A). 
Przedmiotowa wartość wynika z obowiązujących przepisów Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z nia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla 
znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków 
ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 r. nr 220, poz. 2181 ze zm.). Głośność sygnału 
dźwiękowego sygnalizacji świetlnych w m. Gryfino ustawiona została na wartość średnią (ok. 
65 dB (A), co powoduje, że jest on słyszalny w ciągu dnia przy wzmożonym ruchu kołowym, 
a w okresie nocnym nie stanowi dużej uciążliwości dla osób mieszkających w pobliżu 
sygnalizacji. Zadane parametry zostaną zweryfikowane podczas najbliższego przeglądu 
sygnalizacji, prowadzonego w ramach ich bieżącego utrzymania, do końca września br.  
Przeniesienie sygnalizacji świetlnej obecnie zlokalizowanej przy ul. Łużyckiej przy posesji nr 
81 na przejście dla pieszych przy sklepie Lidl w chwili obecnej nie jest możliwe. 
Przedmiotowa zmiana wymaga sporządzenia kompletnej dokumentacji projektowej oraz 
wykonania przyłącza energetycznego. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w załącznikach do 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, lokalizacja sygnalizacji świetlnej 
powinna być poprzedzona analizą konieczności zastosowania. Ocenę taką należy w każdym 
przypadku odnieść do konkretnej sytuacji drogowej i ruchowej z uwzględnieniem ich 
specyfiki. Konieczność zastosowania sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych 
powinna być uzasadniona dużym natężeniem ruchu pojazdów istotnie wydłużającym czas 
oczekiwania pieszych na możliwość bezpiecznego przejścia, znaczną liczbę zdarzeń 
drogowych z udziałem pieszych, znacznym natężeniem ruchu pieszych lub lokalizacją 
przejścia, która powoduje brak odpowiedniej widoczności.  
Ewentualna zmiana lokalizacji sygnalizacji świetlnej zostanie uwzględniona przy 
przebudowie drogi krajowej nr 31 i infrastruktury technicznej w ciągu ul. Łużyckiej.  
Podczas najbliższego przeglądu sygnalizacji prowadzonego w ramach ich bieżącego 
utrzymania, który zaplanowany jest na wrzesień br., sprawdzona zostanie możliwość 
doposażenia sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 1 w 
Gryfinie w sygnalizatory akustyczne. Jeżeli umieszczenie dodatkowych sygnalizatorów 
akustycznych będzie możliwe, to zostaną one zamontowane.  
         Z-ca Dyrektora Oddziału  
             Grzegorz Dziedzina               
 
Radny Tomasz Namieciński 
250/VIII/15 – przyłączam się do interpelacji radnej Wisińskiej, która mówiła o potrzebie 

pomiaru hałasu, którą mogłaby przeprowadzić GDDKiA. Proszę o dokonanie 
pomiaru również w m. Gardno.  

 
BMP/246, 249, 250, 263, 265/VIII/15    Gryfino, dnia 24.06.2015 r. 
Interpelację przesłano do GDDKiA. 



 
O.Sz.Z-1.4202.74.2015.gku      Gryfino, dnia 28.07.2015 r. 
GDDKiA Oddział w Szczecinie informuje, że w 2020 r. zostanie przeprowadzony Generalny 
Pomiar Hałasu (GPH), którego celem będzie uzyskanie danych o poziomie hałasu w 
środowisku. W związku z powyższym tut. Oddział dołoży starań, aby podczas GPH 2020 
uwzględniony został dodatkowy punkt pomiarowy w m. Gardno.   
         Z-ca Dyrektora Oddziału  
             Grzegorz Dziedzina               
 
251/VIII/15 – dostałem dzisiaj odpowiedzi na interpelacje, które zgłaszałem na poprzedniej 

sesji, są one dosyć ubogie, trzy zdania. Mówiłem, zresztą nie tylko ja, sołtys 
Tadeusz Feller zgłaszał wnioski dotyczące zniszczonych tablic oraz 
chodników w m. Gardno, do chwili obecnej nie otrzymałem odpowiedzi na te 
interpelacje, w związku z tym bardzo proszę o odpowiedź, najlepiej pisemną, 
bo o to prosiłem.  

 
252/VIII/15 – poprosił mnie o interwencję sołtys sołectwa Drzenin o interwencję w sprawie 

uszkodzonej pompy wodnej, która znajduje się w Drzeninie przy ul. 1 Maja. 
Szczegóły zna pan sołtys. Jeśli byłaby taka możliwość, proszę o wymianę tej 
pompy na hydrant. 

 
BMP/ 252 /VIII/15        Gryfino, dnia 24.06.2015 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej: 
Ad. 252 – w najbliższym czasie w uzgodnieniu z PUK sp. z o.o. wyjaśnimy sprawę pompy 
wodnej w Drzeninie a o sposobie rozwiązana problemu powiadomimy Pan oraz sołtysa 
miejscowości. 

Z up. Burmistrza  
         Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
Radny Piotr Zwoliński 
253/VIII/15 – zgłosiło się do mnie kilku kupców z targowiska miejskiego z przypomnieniem, a 

właściwie zapytaniem, kiedy nastąpi obiecana relokacja koszy na śmieci, 
które w tej chwili stoją przy jednym z wejść na teren targowiska.      

 
L.dz.0002/133/2015           Gryfino, dnia 19.06.2015 r. 
W odpowiedzi na interpelację informuje, że próba relokacji koszy na śmieci spotkała się ze 
sprzeciwem części kupców. W związku z powyższym sprawą zajmiemy się ponownie po 
uzyskaniu porozumienia z zainteresowanymi.  
                     p.o. Dyrektora 
                              Eugeniusz Kuduk  
 
254/VIII/15 – zgłaszałem interpelację w sprawie postawienia kilku słupów oświetleniowych na 

nowych osiedlach, zarówno w rejonie ul. Reymonta, jak i w rejonie ul. Śląskiej, 
odpowiedź, którą otrzymałem, zarówno mnie jak i mieszkańców nie 
satysfakcjonuje. W imieniu mieszkańców nalegam, aby zakończyć rozmowy 
z firmą Eneos i przystąpić do działania. Panie Burmistrzu, w XXI wieku w 
Gryfinie na 10 nowo powstałych ulicach panują egipskie ciemności. Może 
najwyższy czas wprowadzić normalność. 

 
BMP/254, 256/VIII/15       Gryfino, dnia 24.06.2015 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej wyjaśniam, 
Ad. 254 – podtrzymuję swoje stanowisko zawarte w poprzedniej odpowiedzi udzielnej na 
Pana interpelację w sprawie budowy oświetlenia ulicznego. Dodam, że w tegorocznym 
budżecie brak jest środków przeznaczonych na budowę nowych punktów oświetleniowych. 
Jeśli Rada Miejska wygospodaruje środki na realizację takiego zadania, możliwe będzie 



przystąpienie do prac. Ze swej strony dołożymy starań by przy konstruowaniu budżetu na rok 
przyszły wygospodarować środki na ten cel. 

                 Z up. Burmistrza  
      Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 

  
255/VIII/15 – otrzymuję bardzo wiele sygnałów o pojawiających się aktach wandalizmu oraz 

spożywania alkoholu wzdłuż ul. Jana Pawła II, apeluję o zwiększenie ilości 
patroli Straży Miejskiej w godzinach 19.00 – 22.00.  

 
BSM.0003.255/VIII/15      Gryfino, dnia 19.06.2015 r. 
W odpowiedzi na Pana interpelację uprzejmie informuję, że Straż Miejska zgodnie z Pana 
sugestią będzie dodatkowo kontrolowała ww ulicę w godzinach wieczornych. 
                   Burmistrz Miasta i Gminy 
            Mieczysław Sawaryn 
 
256/VIII/15 – w imieniu mieszkańców ulic Prusa, Okrężnej, Wyspiańskiego, Reymonta, 

Sienkiewicza apeluję o natychmiastowy przegląd ciągów pieszych i wymianę 
lub uzupełnienie brakujących płyt chodnikowych. Proponuję osobom, które 
będą dokonywały przeglądu stanu faktycznego, aby dokonały to z 
perspektywy osoby pieszej, a nie jak to dotychczas było robione, przejeżdżają 
pracownicy PUK samochodem wzdłuż chodnika i obserwują, gdzie nie ma 
płytki, albo gdzie jest wykruszona. Koszt tej inwestycji z pewnością nie będzie 
duży, a znacznie poprawi bezpieczeństwo poruszających się tam osób.   

 
BMP/254, 256/VIII/15       Gryfino, dnia 24.06.2015 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej wyjaśniam: 
Ad. 256 – w sprawie kompleksowego remontu ciągów pieszych przy ul. Prusa, Okrężnej, 
Wyspiańskiego, Reymonta, Sienkiewicza zakres prac niezbędnych do wykonania przekracza 
bieżącą konserwację i kwalifikuje się pod kompleksowy remont. Obecnie trwają prace 
zespołu z udziałem Radnych Rady Miejskiej ds. określenia harmonogramu budowy i 
remontów dróg na terenie gminy Gryfino, którego jest Pan również członkiem i po 
zakończeniu prac przyjęty zostanie harmonogram prac na drogach. 

   Z up. Burmistrza  
  Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 

 
Radny Zdzisław Kmieciak 
257/VIII/15  - ponawiam interpelację, którą zgłosiłem w grudniu do PUK odnośnie zasuw 

w Czepinie na ul. Gryfińskiej o sprawdzenie i odszukanie tych zasuw, 
dostałem odpowiedź, ale z GDDKiA, która jednoznacznie pisze, że to jest w 
gestii PUK. Kieruję to pytanie do Prezesa PUK, żeby przyjrzał się 
i zmobilizował swoich pracowników, bo tam inspektorem nadzoru był 
pracownik PUK, on to odbierał, powinien się uderzyć w pierś. Nie wiem 
dlaczego, ja też zostałem obwiniony, że zostały zasypane te studzienki. Jest 
to bardzo poważna sprawa, bardzo proszę o odszukanie tych zasuw.   

 
L.dz./ZWiK/1977/2015      Gryfino, dnia 23.06.2015 r. 
W odpowiedzi na powyższą interpelację informujemy, że po zakończeniu budowy sieci 
wodociągowej całość uzbrojenia (zasuwy sekcyjne, zasuwki domowe) była wyprowadzona 
do projektowanej rzędnej terenu. Po odbiorze sieci wodociągowej do układania polbruku na 
chodnikach przystąpiła firma drogowa i podczas tych prac najprawdopodobniej zakryto część 
zasuwek domowych. Powyższy wodociąg do dzisiaj jest własnością Gminy Gryfino, obecnie 
w eksploatacji Spółki. Z uwagi na brak możliwości wykonania tych prac jednorazowo, 
sukcesywnie odszukujemy i wyprowadzamy do rzędnej chodnika przykryte zasuwki. 
         Kierownik ZWiK 
            Dariusz Pasik 



 
258/VIII/15 – w Czepinie przy ul. Piaskowej 2 jest studzienka deszczowa, która nie odbiera 

wody, bo jest za wysoko obsadzona. Proszę o wypoziomowanie tej studzienki.  
 
BMP/258, 260/VIII/15        Gryfino, dnia 24.06.2015 r. 
W nawiązaniu do interpelacje wniesione na sesji Rady Miejskiej wyjaśniam: 
Ad. 258 – dokonamy wypoziomowania studzienki przy ul. Piaskowej w Czepinie. 
           Z up. Burmistrza  
          Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
259/VIII/15 – w Nowych Brynkach przy ul. Szczecińskiej, przy  przystanku autobusowym stoi 

potężne suche drzewo, przy przejściu dla pieszych, wygląda to bardzo 
groźnie, może dojść do nieszczęścia. Bardzo bym prosił o przyjrzenie się 
temu drzewu.  

 
260/VIII/15 – mieszkańcy Starych Brynek za moim pośrednictwem bardzo proszą o 

dokonanie przeglądu chodników, jest ich tam niewiele i naprawę 
uszkodzonych elementów. Na parking przy świetlicy praktycznie nie można 
dojechać. Proszę, aby coś z tym podjazdem do świetlicy zrobić.  

 
BMP/258, 260/VIII/15        Gryfino, dnia 24.06.2015 r. 
W nawiązaniu do interpelacje wniesione na sesji Rady Miejskiej wyjaśniam: 
Ad. 260 – dokonamy przeglądu stanu chodników na drogach gminnych w Starych Brynkach. 
Natomiast w sprawie wykonanego zjazdu do świetlicy w Starych Brynkach aby dokonać 
poprawy funkcjonalności zjazdu należy dokonać zmiany zagospodarowania terenu działki 
drogowej nr 5/1 w celu uwzględnienia między innymi miejsc postojowych na potrzeby 
świetlicy dostępnych bezpośrednio z drogi. Wymaga to wykonania projektu budowlanego i 
uzyskania pozwolenia na budowę. W miarę posiadanych środków finansowych rozważymy 
możliwość uwzględnienia tego zadania w przyszłorocznym budżecie. 

 Z up. Burmistrza  
          Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
 
261/VIII/15 – przy świetlicy w Starych Brynkach, przy placu zabaw jest stare drzewo, które 

zagraża bezpieczeństwu. Proszę, aby temu drzewu się przyjrzeć.  
 
BMK.0003.25.2015.WM                  Gryfino, dnia 24.06.2015 r. 
W odpowiedzi na interpelację informuję, że Pani Wanda Kozłowska – opiekun świetlicy 
wiejskiej w Starych Brynkach, wskazała na przegląd drzewa naprzeciwko posesji nr 6. 
Gmina dokona przeglądu stanu zdrowotnego drzewa i w przypadku zasadności wystąpi 
z wnioskiem o wydanie zezwolenia na jego usunięcie do Starosty Gryfińskiego.    
           Z up. Burmistrza  
          Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
262/VIII/15 – przystanek kolejowy w Czepinie jest tak zarośnięty, że wiaty prawdopodobnie 

niedługo nie będzie widać, tak w kierunku do Szczecina, jak i do Gryfina. 
Proszę zmobilizować PKP, aby zajęła się sprawą.  

 
BSM.0003.262/VIII/15      Gryfino, dnia 19.06.2015 r. 
W odpowiedzi na interpelację dotyczącą czystości przystanku kolejowego w m. Czepino, 
uprzejmie Pana informuje, że Straż Miejska wszystkie uwagi dotyczące nieporządku na 
terenach należących do PKP przekazuje pracownikom spółek odpowiedzialnych za 
utrzymanie czystości. 
                Burmistrz Miasta i Gminy  
         Mieczysław Sawaryn 



263/VIII/15 – proszę GDDKiA za pośrednictwem Urzędu o dokonanie przeglądu oraz 
naprawę  chodników w Czepinie i Nowych Brynkach. 

 
BMP/246, 249, 250, 263, 265/VIII/15    Gryfino, dnia 24.06.2015 r. 
Interpelację przesłano do GDDKiA. 
 
O.Sz.Z-1.4202.74.2015.gku      Gryfino, dnia 28.07.2015 r. 
GDDKiA Oddział w Szczecinie informuje, że odcinek drogi krajowej nr 31 przebiegającej 
przez m. Czepino i Nowe Brynki jest monitorowany na bieżąco w ramach rutynowych 
objazdów pracowników Rejonu w Szczecinie, tj. minimum 2 razy w tygodniu. W trakcie 
objazdów sprawdzany jest stan nawierzchni, chodników oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego, a w przypadku wykrycia nieprawidłowości zagrażających bezpieczeństwu 
użytkowników drogi, są one bezzwłocznie usuwane w ramach posiadanych środków 
finansowych przeznaczonych na bieżące utrzymanie dróg.          
         Z-ca Dyrektora Oddziału  
             Grzegorz Dziedzina               
 
Radny Leszek Jaremczuk  
264/VIII/15 – dwa miesiące temu składałem interpelację w sprawie drogi wojewódzkiej nr 120 

w Wełtyniu i rosnących przy niej głogów oraz uszkodzonej barierki ochronnej. 
Dalej nic się nie dzieje. W związku z tym proszę o reakcję w tej sprawie.  

 
BMP/264/VIII/15       Gryfino, dnia 24.06.2015 r. 
Interpelację przesłano do Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. 
 
Radny Ireneusz Sochaj 
265/VIII/15 – proszę o zainstalowanie sygnału dźwiękowego na przejściu dla pieszych przy 

Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Łużyckiej.  
 
BMP/246, 249, 250, 263, 265/VIII/15    Gryfino, dnia 24.06.2015 r. 
Interpelację przesłano do GDDKiA. 
 
Radny Rafał Guga 
266/VIII/15 – chciałbym przyłączyć się do głosu radnego Zwolińskiego w sprawie oświetlenia. 

Dokładnie taka samą odpowiedź dostałem w sprawie oświetlenia na ul. 
Opolskiej, ul. Flisaczej już przy zakręcie przy oczyszczalni ścieków. 
Mieszkańcy nie są w stanie zrozumieć takiej odpowiedzi, że rozmowy trwają, 
albo że gminy nie stać na jedną lampę, szczególnie, że tam te przyłącza są. 
Proszę, żeby zakończyć te rozmowy i zacząć działać.  

 
BMP/266, 268, 269, 273, /VIII/15     Gryfino, dnia 24.06.2015 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej wyjaśniam: 
Ad. 266 - podtrzymuję swoje stanowisko zawarte w poprzedniej odpowiedzi udzielnej na 
Pana interpelację w sprawie budowy oświetlenia ulicznego. Dodam, że w tegorocznym 
budżecie brak jest środków przeznaczonych na budowę nowych punktów oświetleniowych. 
Jeśli Rada Miejska wygospodaruje środki na realizację takiego zadania, możliwe będzie 
przystąpienie do prac. Ze swej strony dołożymy starań by przy konstruowaniu budżetu na rok 
przyszły wygospodarować środki na ten cel. 

  Z up. Burmistrza 
          Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
267/VIII/15 – na poprzedniej sesji składałem interpelację, dotyczącą protokołów, o których 

mówiłem w sprawie Sobieradza, do dzisiaj nie dostałem odpowiedzi, czy 
dostanę je do wglądu, czy też nie. Chciałbym się z nimi zapoznać.  

 



268/VIII/15 – zbliża się sezon letni, mamy aspiracje, żeby być gminą otwartą na turystów, a i 
mieszkańcy mają takie potrzeby. W centrum miasta nie ma żadnej toalety 
publicznej, niestety kończy się to tym, że w niektórych miejscach mamy takie 
nielegalne toalety, co niestety wpływa na estetykę miasta. Prosiłbym, żeby 
zastanowić się, gdzie umiejscowić toaletę. 

 
BMP/266, 268, 269, 273, /VIII/15     Gryfino, dnia 24.06.2015 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej wyjaśniam, 
Ad. 268 – Toalety ogólnodostępne funkcjonują na terenie centrum miasta w dwóch 
budynkach na nabrzeżu, w budynku UMiG oraz w budynku dworca kolejowego. 

Z up. Burmistrza 
         Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
269/VIII/15 – również uczestniczyłem w spotkaniu wiejskim w Wirowie i oprócz tych spraw, 

które poruszał radny Kawka, mieszkańcy bardzo oczekują, bardzo im zależy 
na remoncie zatoczki autobusowej, to nie jest chyba koszt, przez który gmina 
mogłaby zbankrutować, ale chodzi o bezpieczeństwo dzieci dojeżdżających 
autobusem. Proszę, aby tą sprawę jak najszybciej zakończyć.  

 
BMP/266, 268, 269, 273, /VIII/15     Gryfino, dnia 24.06.2015 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej wyjaśniam, 
Ad. 269 – W bieżącym roku w miarę posiadanych środków budżetowych planujemy 
wykonanie zatoki autobusowej w Wirowie. 

Z up. Burmistrza 
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
270/VIII/15 – został ogłoszony program „Ksiązki naszych marzeń”, wparcie finansowe 

bibliotek szkół podstawowych. Wiem, że niektóre szkoły się zaangażowały, 
wybrały takie ksiązki, które chciałaby mieć w swoich bibliotekach. W tym 
programie jest spore dofinansowanie, czy gmina będzie się angażowała, bo 
konieczne jest tylko 20% wkładu własnego?         

 
BWS.RE.0003.2.2015        Gryfino, dnia 23 czerwca 2015 r. 
W odpowiedzi na zgłoszoną interpelację informuję, że Gmina Gryfino jako organ prowadzący 
przystępuje do udziału w programie „Książki naszych marzeń” zgodnie z wcześniejszą 
deklaracją, jaką uzyskał Pan w odpowiedzi na wcześniejszą interpelację Nr 130/V/15 
zgłoszoną podczas sesji Rady miejskiej w dniu 26 lutego 2015 r. 
         Z up. Burmistrza 
        Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński   
 
271/VIII/15 – na stornie BIP w zakładce kontakt z radnymi przy moim nazwisku jest adres, 

z którego korzystać nie mogę. Zgłaszałem to wielokrotnie. Proszę o 
umieszczenie mojego numeru telefonu w tej zakładce, żeby nie było tak, że ja 
się uchylam od kontaktu z mieszkańcami.  

 
272/VIII/15 – dostałem odpowiedź na interpelację z poprzedniej sesji, kiedy zadawałem 

pytanie o ewentualny mobbing w jednostkach oświatowych, dostałem 
odpowiedź, bardzo niekonkretną, taką, że: „ Burmistrz zwraca szczególną 
uwagę na sygnały o ewentualnym mobbingu w jednostkach oświatowych, 
prowadzonych przez gminę Gryfino, wszystkie takie sygnały są dokładnie 
sprawdzane i w razie potrzeby będą podjęte odpowiednie działania zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa”. Niekoniecznie do tego zmierzało moje 
pytanie, ja zadawałem pytanie w sprawie pewnego faktu, który miał miejsce 
na sesji 25 września 2014 r., jeszcze w ubiegłej kadencji, kiedy ówczesny 
wiceprzewodniczący Rady Miejskiej pan Paweł Nikitiński zgłaszał: „czy 



możliwe jest, że w tej placówce dochodziło do praktyk wobec pracowników 
graniczące z mobbingiem, czy też zastraszaniem, bo jeśli tak jest, albo jeśli to 
się uprawdopodobni, będę pierwszym, który stanie w obronie tych 
pracowników”. Moje pytanie zmierzało do tego, czy pan jako Wiceburmistrz 
ds. edukacji tą sprawą się zajął i czy pan stwierdził taki fakt. Jeżeli mnie, to 
czy jakieś słowa wyjaśnienia nie powinny w tym temacie paść? Nie chodzi o 
mnie, raczej o placówkę, bo wiem, że pracownicy byli trochę zbulwersowani 
tym faktem. 

 
273/VIII/15 – w ostatnich „7 Dniach Gryfina” ukazał się duży artykuł o schodach przy  

gimnazjum. Ja na sesji w dniu 23 stycznia br. zgłaszałem interpelację w tej 
sprawie i dostałem taką odpowiedź, że „teren jest w zarządzie Zespołu Szkół. 
Podejmiemy rozmowy z dyrekcją szkoły w celu wypracowania docelowej 
koncepcji ruchu pieszego na tym terenie i ustalenia niezbędnych prac do 
wykonania”. Minęło kilka miesięcy i ukazuje się artykuł, że są osoby 
poszkodowane poruszające się tym ciągiem. Proszę, żeby z tymi schodami, 
z całym ciągiem prowadzącym do ul. Krasińskiego coś zrobić. Przypomnę, że 
z tych schodów korzystają rodzice przyprowadzający dzieci do Szkoły 
Podstawowej nr 3.    

 
BMP/266, 268, 269, 273, /VIII/15     Gryfino, dnia 24.06.2015 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej wyjaśniam, 
Ad. 273 – w roku bieżącym środki przeznaczone na remonty i inwestycje w obiektach 
oświatowych planujemy w całości przeznaczyć na wykonanie zaleceń nałożonych przez 
Państwową Straż Pożarną oraz Państwowego Inspektora Sanitarnego. 

Z up. Burmistrza 
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
274/VIII/15 -  na początku tej kadencji interpelowałem w sprawie zwołania debaty w sprawie 

osób niepełnosprawnych i wielkie podziękowania przede wszystkim dla pani 
Przewodniczącej, także dla Burmistrza, bo taka debata faktycznie się odbyła. 
Na tej debacie padły pewne zobowiązania, że powstanie komisja czy zespół, 
składający się z osób chętnych, niepełnosprawnych, który zajmie się 
wypracowywaniem wniosków, natomiast na dzień dzisiejszy takiego zespołu 
nie ma. Kiedy taki zespół zostanie powołany, ponieważ środowisko bardzo 
często o to pyta? 

 
Przewodnicząca Elżbieta Kasprzyk – odnosząc się do interpelacji radnego Gugi w kwestii 
zespołu do spraw osób niepełnosprawnych, jest taki zespół, na iście jest ponad 20 osób, 
wszystkie kontakty do tych osób, ta lista została przekazana Burmistrzowi, Burmistrz 
następnie przekazał to odpowiedniej jednostce, wiem, że przygotowywane jest zarządzenie, 
które pewnie lada moment ukaże się na stronie Urzędu. W kwestii adresu e-mail – myślę, że 
nie ma potrzeby angażować w to Burmistrza, wystarczy zgłosić się do informatyka i on od 
ręki takie rzeczy naprawia.  
 
275/VIII/15 – proszę, aby zwrócić się do firm, które zajmują się prawidłowym utrzymaniem 

pasów dróg, chodzi głównie o wykaszanie poboczy, w wielu miejscach gminy 
Gryfino te pobocza są pozarastane, wjazdy z dróg bocznych niewidoczne, 
stwarzające zagrożenie. Taki stan obserwuję codziennie na drodze łączącej 
Gryfino z Chwarstnicą i dalej, gdzie z tych dróg bocznych po prostu bardzo 
trudno włączyć się do ruchu. Proszę, żeby skierować pisma do zarządców 
dróg, aby dopilnowali tej sprawy. Podobna sytuacja dotyczy niektórych miejsc 
gminnych, placów zabaw, gdzie też trzeba wykosić trawę, bo po ostatnich 
deszczach dość intensywnie rośnie. Wiem, że w wielu miejscowościach, gdzie 
są zespoły, kluby sportowe, w jakiś sposób wykonują te zadania, natomiast są 



miejscowości takie, gdzie nie ma zespołów, nie zostały przekazane środki, w 
związku z tym proszę, aby tam skierować odpowiednie służby.  

 
276/VIII/15  - cieszę się, że wiele rzeczy się dzieje, że organizuje pan wiele spotkań 

z mieszkańcami, prosiłabym, aby w celu poprawienia komunikacji takie 
informacje trafiały również do Biura Obsługi Rady, żeby radni nie musieli 
szukać na stronach internetowych. Proszę aby Biuro Rady miało taką 
informację, a na pewno wielu radnych również skorzysta z planowanych 
spotkań.  

 
      
 
 
  
   
 
 
   
 
        
 
              
      
 
 


