
Interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na XVI sesji Rady Miejskiej w Gryfinie 
w dniu 30 stycznia 2012 r. 

 
Radny Zenon Trzepacz 
284/XVI/12 – na terenie gminy stoją pojemniki na odzież, czy gmina czerpie z tego jakieś 

korzyści? Kiedyś były one użytkowane przez PCK, obecnie przez prywatną 
firmę. Czy gmina ma podpisane umowy z tą firmą i czy wnosi ona nam jakieś 
opłaty za zajęcie terenów gminnych, na których te pojemniki stoją? 

 
BWG.0003.1.2012.TD      Gryfino, dnia 12.03.2012 r. 
W odpowiedzi na interpelację informuję, że Gmina Gryfino nie udostępniła żadnym 
podmiotom gruntów pod posadowienie pojemników na odzież używaną. W większości 
przypadków na terenie miasta stoją one na terenach będących w posiadaniu spółdzielni 
mieszkaniowych. Niemniej, w najbliższym czasie przy sprzyjającej pogodzie, wyznaczeni 
pracownicy Urzędu w mieście, a na terenach wiejskich sołtysi poszczególnych sołectw 
dokonają przeglądu nieruchomości gminnych pod kątem lokalizacji ww obiektów. O wynikach 
przeglądu zostanie Pan poinformowany osobnym pismem. 
             Burmistrz Miasta i Gminy 
                 Henryk Piłat 
 
285/XVI/12 – boisko w Daleszewie według wszelkich wymogów powinno być ogrodzone, 

na jakim etapie są prace związane z ogrodzeniem boiska w Daleszewie? 
 
286/XVI/12 – chciałbym podzielić się swoimi odczuciami po przeczytaniu w Gazecie 

Gryfińskiej informacji na temat nominacji do nagród „Wodniki”. Niektóre 
nominacje sugerują, że nasza gmina żyje tylko Gryfińskim Domem Kultury 
i jeszcze kilkoma osobami. Uważam, że należało wziąć również pod uwagę te 
osoby, które były zgłaszane przez inne stowarzyszenia, a nie promować 
i nagradzać tych samych, bo jak wiemy, tamci ludzie pracują za pieniądze, 
mają potężne budżety i jeśli robią takie imprezy, to nie robią żadnej łaski, bo 
biorą za to pieniądze. Dlaczego nie nagradza się takich ludzi, którzy 
poświęcają swój czas, swoje pieniądze niejednokrotnie, o nich się nie 
pamięta. Dobrze by było, żeby kapituła poszerzyła swoją wiedzę odnośnie 
wniosków złożonych przez inne stowarzyszenia. Podobnie kiedy patrzę 
w kalendarz, to odnoszę wrażenie, że imprezy w naszej gminie organizuje 
tylko Gryfiński Dom Kultury, bo na dziesięć plakatów jest tylko jeden innego 
stowarzyszenia. Odnoszę wrażenie, że nikt inny nic nie robi, tylko jedyna 
organizacja, która ma duży budżet – Gryfiński Dom Kultury. Gdyby kalendarz 
wydał Gryfiński Dom Kultury, to bym się z tym zgodził.  

 
SEP. 0003.1.2012                    Gryfino, dn. 15.02.2012 r. 
W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną przez Pana na XVI sesji Rady Miejskiej  
w dniu 30 stycznia 2012 r., uprzejmie informuję, że zgodnie z regulaminem przyznawania 
wyróżnień „Wodniki” w skład tegorocznej kapituły weszli: Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 
Henryk Piłat, Sekretarz Miasta i Gminy Gryfino Beata Kryszkowska oraz dotychczasowi 
laureaci konkursu z roku 2010 oraz 2011. Lista dotychczasowych laureatów z roku 2010  
i 2011, którzy brali udział w obradach tegorocznej kapituły jest dostępna w Biurze Informacji  
i Promocji. W związku z powyższym, to osoby zasiadające w kapitule dokonały wyboru  
laureatów konkursu w poszczególnych kategoriach. Laureaci konkursu byli wyłonieni z grupy 
nominowanych. Nominowani zaś, wyłonieni również za sprawą głosowania kapituły, wybrani  
zostali spośród zgłoszeń, które napływały od instytucji publicznych, przedsiębiorców, 
organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych), Radnych Rady 
Miejskiej, Sołtysów, Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, laureatów konkursu z poprzednich lat 
jak również od indywidualnych mieszkańców Gminy.   
 



Biorąc pod uwagę powyższe, wybór laureatów w poszczególnych kategoriach był „głosem” 
poprzednich laureatów stanowiących większość kapituły, która dokonywała wyboru spośród 
wielu zgłoszeń nadesłanych przez podmioty miasta i gminy Gryfino. 
       Burmistrz Miasta i Gminy 
        Henryk Piłat 
 
287/XVI/12 – Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego pracowała nad 

materiałem dotyczącym ferii dostarczonym przez Gryfiński Dom Kultury 
i Bibliotekę Publiczną. Jestem pełen uznania dla niektórych treści zawartych 
w tych informacjach, bo można pracować w świetlicy wiejskiej od godziny 8.00 
do 19.30 i prowadzić zajęcia, tylko chciałbym zobaczyć chociaż jedno dziecko, 
które o godzinie 8.00 przyjdzie na zajęcia do świetlicy wiejskiej. Dzwoniłem 
do świetlicy wiejskiej w Daleszewie o godz. 11.00 i świetlica była zamknięta. 
Może dzieci były gdzieś indziej, ja mogę mieć złe informacje, zastrzegam. Ale 
w informacji, którą dostaliśmy było napisane, że od godz. 8.00 do 19.30 trwają 
w świetlicy wiejskiej w Daleszewie zajęcia. Program tych ferii był po 
najmniejszej linii oporu, działo się to, co normalnie dzieje się w świetlicach 
w ciągu tygodnia. Dzieci nie przyjdą na te zajęcia. To, co zrobiły Stare Brynki 
to jest metoda, która może dzieci zachęcić do przyjścia do świetlicy. Proszę, 
żeby zmobilizować dyrektorów tych instytucji, żeby znaleźli jakieś inne 
rozwiązania , bo na oglądanie bajek, kiedy dzieci mają w domach dużą ilość 
kanałów z bajkami, nikt nie przyjdzie. Ja nie wyrażam zgody na takie 
organizowanie czasu dla dzieci, bo uważam, że pracowników instytucji stać 
na to, żeby przyjrzeć się jak to robią inni i co można zrobić dla dzieci.           

 
GDK/D/029/2012       Gryfino, dnia 17.02.2012 r. 
Dyrektor GDK uprzejmie informuje, że ferie zimowe w roku 2012 odbywały się pod hasłem 
„Kulturalne Mistrzostwa 2012”. Każdy z pracowników ferii miał obowiązek przygotować plan 
zajęć z dziećmi i młodzieżą i przeprowadzić realizację według niego. Informuję, że 
przedszkola TPD działające przy świetlicach w Daleszewie, Sobiemyslu, Starych Brynkach 
i Chwarstnicy traktowane są przez nas jako integralna część działalności świetlicy. Razem 
z instruktorami świetlic przygotowują różnego rodzaju uroczystości i zajęcia. Dlatego też 
instruktor z Daleszewa pozwolił sobie wpisać do zajęć w czasie ferii działalność przedszkola. 
Stąd godziny otwarcia świetlice pojawiły się na rozpisce już od 8.30. Informuję, że w dniu 26 
stycznia br. przedszkole odwiedziło mało dzieci i dlatego zajęcia zostały skrócone. Natomiast 
świetlica otwierana była codziennie od godz. 12.00, zajęcia artystyczne (dodatkowe) 
z dziećmi zaczynały się codziennie o godz. 16.00 lub 17.00. Jedynie turniej tenisa stołowego 
rozpoczął się o godz. 12.00. Turniej był organizowany w szkole w Radziszewie wraz z MOS 
w Gryfinie. 
Uprzejmie informuję, że ferie w Starych Brynkach były współorganizowane przez 
Stowarzyszenie Stare Brynki XXI. Tego typu inicjatywa wspierania organizacji zajęć przez 
mieszkańców jest bardzo cenna. Nic nie stoi na przeszkodzie wspierania i uświetniania 
takimi przedsięwzięciami dodatkowych zajęć podczas ferii zimowych i letnich. 
Zgodnie z wnioskiem złożonym przez Komisję Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa 
Publicznego informuję, że plan ferii zimowych 2013 r. zostanie Państwu przedłożony 
w grudniu 2012 r. Wszelkie uwagi po przeanalizowaniu planu przez komisję postaramy się 
wdrożyć do realizacji w miarę posiadanych środków finansowych. 
         Dyrektor GDK 
                   Maria Zalewska 
 
288/XVI/12 – boisko w Daleszewie jest wykorzystywane do organizacji wielu imprez 

środowiskowych i klub Odrzanka Radziszewo ponosi z tego tytułu koszty za 
energię, wodę, kanalizację. Nie dostajemy z tego tytułu żadnych rekompensat, 
natomiast inne kluby funkcjonują na trochę innych zasadach. 

 



Radny Tomasz Namieciński 
289/XVI/12 – przy ul. Pyrzyckiej w Gardnie znajduje się budynek socjalny, mieszkańcy tej 

ulicy zwracają uwagę, że w ostatnim czasie na tym terenie powstają szpecące 
samowolne budowle. Ten teren znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie 
drogi powiatowej, mieszkańcy ul. Pyrzyckiej proszą zarządcę nieruchomości 
GTBS oraz przedstawiciela Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej 
i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy o przeprowadzenie tam kontroli. 
Na tym terenie rosną drzewa i są one niszczone.   

 
L.Dz.GTBS/499/2012       Gryfino, dnia 13.12.2011 r. 
GTBS Sp. z o.o. informuje, że po otrzymaniu informacji dotyczącej powstawania 
samowolnych budowli na terenie ww posesji dwoje pracowników spółki udało się na miejsce. 
Ustalono, że powstała w ostatnim czasie prowizoryczna budowla należała do najemcy lokalu 
przy ul. Pyrzyckiej. Pracownicy pouczyli i zobowiązali lokatora do rozbiórki budowli 
w terminie 7 dni. 
         GTBS Sp. z o.o. 
        Prezes Zarządu Bronisław Mela  
 
290/XVI/12 – 27 października 2011 r. wpłynęło do Urzędu pismo od mieszkańców wspólnoty 

mieszkaniowej 7-9-11 w Gardnie o treści: „W dniu 19 maja 2011 r. nasza 
wspólnota mieszkaniowa 7-9-11 przy ul. Niepodległości w Gardnie 
wystosowała do Burmistrza prośbę o przyłączenie naszej blokowej instalacji 
c.o. do węzła ciepłowniczego w Zespole Szkół w Gardnie. W odpowiedzi 
otrzymaliśmy pismo informujące nas o wstępnej zgodzie Burmistrza 
z zastrzeżeniem licznych trudności natury formalnej. Wszelkie niezbędne 
zezwolenia oraz dokumentacja to koszt rzędu 35-45 tys. zł. W piśmie 
wskazano jednoznacznie na naszą wspólnotę jako jedyną stronę, która 
miałaby ponieść wszelkie koszty i zdobyć wszelkie zezwolenia 
i dokumentację. Niestety przekracza to w znacznej mierze finansowo-
administracyjne możliwości naszej małej wspólnoty. Ze wspólnego 
ogrzewania korzysta 15 rodzin, mających łącznie do ogrzania ok. 1000 m 
powierzchni mieszkalnej. Nie jest to dużo, ale wydatnie obniżyłoby to koszty 
jednostkowego ogrzewania zarówno w szkole jak i naszej wspólnocie. 
Zgodnie z wcześniejszą opinią, jaką wyraził Burmistrz, takie zapotrzebowanie 
energetyczne nie przeciąży sieci szkolnej. W imieniu wspólnoty 
mieszkaniowej pragnę ponowić prośbę skierowaną do Burmistrza 
o przyłączenie naszej blokowej instalacji centralnego ogrzewania do węzła 
ciepłowniczego w szkole w Gardnie z uwzględnieniem naszych realnych 
możliwości w tej sprawie. Możemy jako wspólnota podjąć się robót 
budowlanych i ponieść ich koszta”. Pismo podpisał przewodniczący zarządu 
wspólnoty. Do obecnej chwili wspólnota ta nie otrzymała żadnej odpowiedzi. 
Rozmawiałem z Burmistrzem, który wyraził wstępną akceptację tego pomysłu. 
Członkowie wspólnoty oczekują odpowiedzi w tej sprawie.  

 
BMP/ 285 /XVI/12       Gryfino, dnia 21.03.2012 r.  
W odpowiedzi na interpelację wniesioną na Sesji Rady Miejskiej w sprawie możliwości 
zasilania wspólnoty mieszkaniowej z ul. Niepodległości 7-11 z węzła w Zespole Szkół w 
Gardnie informuję, że prowadzone są działania zmierzające do oszacowania wartości 
inwestycji oraz ustalenia możliwości formalno-prawnych takiego rozwiązania. Gmina Gryfino 
jest w kontakcie z przedstawicielami tej wspólnoty i po ustaleniu i uregulowaniu pełnego 
stanu formalno-prawnego oraz określeniu kosztów inwestycji możliwe będzie podjęcie 
decyzji i przedstawienie stanowiska Gminy Gryfino w tej sprawie. 

            Z up. Burmistrza  
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin  



291/XVI/12 – ukazało się zarządzenie Burmistrza wraz z załącznikiem w sprawie otwartego 
konkursu ofert na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej. Na dotację dla 
klubów sportowych przeznaczyliśmy kwotę 1.400.000 zł. Na posiedzeniu 
Komisji Rewizyjnej pytałem, czy dotacje dla klubów sportowych zostaną na 
takim samym poziomie jak w 2011 r. Burmistrz zapewniał mnie wtedy, że tak, 
podobnie jak mówił pan o Gardnie, że dostanie 40.000 zł. Przeanalizowałem 
proponowane kwoty i okazuje się, że są znaczne zmniejszenia. W 2011 r. 
kwota dla Grot Gardno wynosiła 40.000 zł, ta kwota spadła do 35.000 zł. To 
samo jest w przypadku Odrzanki Radziszewo, która miała kwotę 65.000 zł, 
proponowana kwota na 2012 wynosi 60.000 zł. Zmniejszono również 
pieniądze dla LKS Piast, gdzie była kwota 50.000 zł, teraz jest to kwota 
20.000 zł. Środowiska wiejskiej nie spodziewały się takiego ciosu. Burmistrz 
mówi, że dla niego dobro dzieci jest najważniejsze, chyba tak, ale nie dobro 
dzieci ze środowisk wiejskich, bo jeśli nam się zabiera w środowiskach 
wiejskich na przykładzie tych trzech klubów 35.000 zł, to coś jest nie tak. 
Kluby z Gardna, Radziszewa i Pniewa dostają pieniądze, ale nie są to 
pieniądze tylko i wyłącznie na samą działalność sportową. Inne kluby dostają 
pieniądze na samą działalność sportową. My dostajemy pieniądze na 
utrzymanie boisk, na pokrycie kosztów z utrzymaniem całej infrastruktury. 
Szkoda, bo godzi to w dzieci i młodzież, mimo zapewnień, że będą to 
pieniądze na tym samym poziomie. Koszt firmy ochroniarskiej w ciągu 
miesiąca kosztuje gminę 7.000 zł, utrzymanie dwóch instruktorów w ciągu 
roku, prowadzących zajęcia dwa razy w tygodniu, kosztuje tyle samo,  około 
7.000 zł kosztuje roczne utrzymanie boiska. Wczoraj zadzwonili do mnie 
przedstawiciele Polonii Gryfino, która występuje w klubie B-klasowym. Zwrócili 
się z wnioskiem do Burmistrza o przyznanie dotacji w wysokości 3.000 zł. 
Niestety, ich wniosek nie został pozytywnie rozpatrzony.   

 Dlaczego dotacja dla klubów sportowych ze środowisk wiejskich została 
pomniejszona o kwotę 35.000 zł? Czy klub Polonia Gryfino otrzyma w roku 
2012 wnioskowaną kwotę 3.000 zł? Nie ma też dodatkowych 200.000 zł 
przegłosowanych na wniosek radnego Nikitińskiego na dotację dla klubów 
sportowych. Czy Burmistrz posiada opinię Rady Sportu o sposobie określenia 
wysokości dotacji? Dlaczego dzieci i młodzież z terenów wiejskich są 
traktowane „po macoszemu”?  

 
L.dz.0002-42/2012       Gryfino, dn. 16.02.2012 r. 
W odpowiedzi na interpelację informuję, że zgodnie z zarządzeniem BMiG Gryfino nr 0151-
15/07 z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie nieodpłatnego korzystania z sal gimnastycznych 
i obiektów sportowych, kluby mogą korzystać z rzeczy nieodpłatnie jedynie w okresie, 
w którym realizują zadania zlecone przez gminę, na których realizację otrzymały dotacje 
celowe z gminy. Poza tymi terminami kluby winny płacić Gminie (czytaj OSiR w Gryfinie jako 
zarządcy) normalne wynagrodzenie za korzystanie z obiektów sportowych zgodnie 
z cennikiem.  
W chwili obecnej kluby takich zadań nie realizują. Niemniej pragnę zaznaczyć, iż decyzją 
Burmistrza wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klubów, OSiR w Gryfinie pobiera opłatę 
jedynie za korzystanie z szatni i mediów w przypadku treningów, natomiast w przypadku 
sparingów z drużynami spoza gminy pobierana jest opłata jak za wynajęcie obiektu na mecz. 
KS Energetyk Gryfino jest reprezentantem całej gminy Gryfino w szerszym środowisku 
sportowym i z tradycji przypisany jest do obiektów sportowych OSiR w Gryfinie. Są to jedyne 
obiekty, na których klub może prowadzić swoją działalność sportową. Chcę zaznaczyć, iż za 
korzystanie z mediów dla celów pozasportowych KS Energetyk w Gryfinie obciążany jest 
każdorazowo. 
         Dyrektor 
             Tadeusz Samoń  
 



292/XVI/12 – jest uchwała Rady Miejskiej mówiąca o tym, że kluby sportowe z gminy Gryfino 
mogą korzystać bezpłatnie z boisk i sal gimnastycznych. Nie jest tak, bo 
zarówno Odrzanka Radziszewo, Grot Gardno, jak i Pniewo rozgrywają mecze 
na boisku ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Sportowej. Dowiedzieliśmy się, 
że Dyrektor Samoń postanowił, że jeżeli chcemy rozgrywać mecze 
sparingowe czy zespoły z gminy Gryfino: Odrzanka, Pniewo i Gardno chcą 
rozgrywać mecze na boisku ze sztuczną nawierzchnią, musimy zapłacić za 
szatnię – dwie szatnie po 50 zł, za dwugodzinne oświetlenie boiska – 50 zł, co 
daje sumę 150 zł. Do tej pory działo się tak, że kluby z gminy Gryfino 
rozgrywały te mecze nieodpłatnie. Okazuje się, że Energetyk Gryfino korzysta 
z tych obiektów, z szatni,  z oświetlenia i nie płaci. Czy my jako środowiska 
wiejskiej jesteśmy gorsi? Czy za zajęcia na salach gimnastycznych czy na 
„Orliku” też będziemy płacili? 

 
Radna Magdalena Chmura-Nycz 
293/XVI/12 – na prośbę pani sołtys z Chwarstnicy pytam o chodnik w pasie drogi powiatowej 

łączący świetlicę ze szkołą. W świetlicy obecnie odbywają się zajęcia 
„zerówki”. Proszę o wystąpienie do Starostwa Powiatowego w tej sprawie. 

 
BMP/293/XVI/12       Gryfino, dnia 21.03.2012 r. 
Interpelację przesłano do Starostwa Powiatowego w Gryfinie. 
 
294/XVI/12 – przez dwa ostatnie tygodnie moje dziecko uczestniczyło w zajęciach, które 

odbywały się w Gryfińskim Domu Kultury i Bibliotece. W Bibliotece zajęcia 
odbywały się od godz. 9.00 do 11.00, w GDK od godz. 9.00 do 10.30, później 
był panel plastyczny do 12.30. Uważam za zbyt wczesne rozpoczynanie zajęć 
o godz. 9.00, ale to nie jest tak, że nic się nie dzieje. Nie wiem, jak jest 
w świetlicach, ale oferta, którą przedstawił GDK była szeroka i każde dziecko 
mogło z tego skorzystać. Nie rozumiem tylko dlaczego zajęcia plastyczne 
odbywały się tylko przez półtorej godziny, uważam, że powinny się one 
odbywać w godzinach późniejszych, do godz. 16.00, wtedy, kiedy rodzice 
pracują. W weekendy klub Biały Pion organizował szybkie turnieje szachowe, 
z czego dzieci również mogły korzystać. Uważam, że oferta jeśli chodzi 
o Gryfino była zadowalająca, sama uczestniczyłam w zajęciach, tylko myślę, 
że powinny się zmienić godziny. 

 
GDK/D/030/2012       Gryfino, dnia 17.02.2012 r. 
Dyrektor GDK informuje, że wszystkie zajęcia organizowane przez naszą placówkę podczas 
ferii zimowych 2012 rozpoczynały się w dwóch pasmach póltoragodzinnych o godz. 10.00 
i 11.30. Uczestnicy zajęć mieli zatem możliwość korzystania z różnych form kulturalnych 
właśnie w tych stałych godzinach. Zostały one tak zaplanowane, ponieważ dzieci nie są 
w stanie skupić swojej uwagi podczas trwania zajęć dłużej niż przez 1,5 godz. Nawet 
podczas zajęć odbywających się w ramach roku szkolnego także w pracowniach 
plastycznych nie trwają dłużej niż przez 2 godz. Ponadto inne zajęcia były dość 
wyczerpujące dla dzieci (np. taneczne) i dlatego nie mogły trwać dłużej. Jeśli dziecko 
kończyło pierwsze zajęcia o 11.30 to miało okazję skorzystać z innej propozycji przez 
następne 90 minut. Zajęcia zostały tak zaplanowane, ponieważ brały w nich udział również 
dzieci z pólkolonii organizowanej przez OPS i GDK. 
Dzieci codziennie o godz. 9.30 wychodziły do Szkoły Podstawowej Nr 2 na drugie śniadanie. 
Po powrocie uczestniczyły w zajęciach. Zapewniam, że instruktorzy właściwie realizowali 
zaplanowany wcześniej program ferii, ponieważ mają doświadczenie i przygotowanie 
zawodowe. Planując stale godziny zajęć przez całe ferie zależało nam, aby ułatwić dzieciom 
i ich opiekunom korzystanie z naszej oferty. Każdego dnia zajęcia rozpoczynaliśmy więc 
o stałej porze, czyli o godz. 10.00, a kończyliśmy zawsze o 13.00. Jestem przekonana, że 
dzięki temu zabiegowi udało nam się w czytelny sposób zapoznać wszystkich 



zainteresowanych naszą ofertą z wyjątkowym planem naszych dwutygodniowych feryjnych 
zajęć artystycznych. 
Pragnę zauważyć, że efekty dwutygodniowej pracy mogliśmy zauważyć podczas 
specjalnego koncertu kończącego ferie. W ostatni piątek ferii 27 stycznia w sali 
widowiskowej GDK podczas ponad godzinnego występu zaprezentowała się ponad setka 
młodych wykonawców. Koncertowi towarzyszyła wystawa prac plastycznych wykonanych w 
naszych pracowniach. Uprzejmie informuję, że Komisja Spraw Społecznych 
i Bezpieczeństwa Publicznego otrzyma plan ferii zimowych 2013 już w grudniu tego roku, 
pojawi się wówczas możliwość uwzględnienia ewentualnych wniosków radnych 
i wprowadzenia ich w życie w roku przyszłym.    
               Dyrektor GDK 
              Maria Zalewska 
 
BP/23/2012              Gryfino, dnia 20 lutego 2012 r. 
W Bibliotece w czasie ferii zajęcia zorganizowane z dziećmi odbywały się w godzinach od 
9.00 do 12.00. Oddział Dziecięcy był czynny do godz. 16.00. W latach ubiegłych zajęcia 
zorganizowane w czasie ferii trwały w godzinach od 10.00 do 14.00. Godziny zajęć 
tegorocznych związane były w trwającym w Bibliotece remontem (w tym czasie robotnicy nie 
pracowali, żeby nie zakłócać pracy z dziećmi). 
        Dyrektor Biblioteki Publicznej  
         Sylwia Mencel 
 
Radna Janina Nikitińska 
295XVI/12 – czy przy panujących ostatnio temperaturach osoby bezdomne z naszej gminy 

znalazły schronienie? Ilu jest bezdomnych? Jeśli tak, to gdzie się teraz 
znajdują? Stowarzyszenie „Pod Dębami” zwróciło się do gminy z prośbą 
o pomoc, ponieważ może przeznaczyć pomieszczenie dla osób bezdomnych 
w trakcie zimy. W tej sprawie do Burmistrza wnioskowała Komisja Spraw 
Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego. Czy wspomogliśmy 
stowarzyszenie remontując bądź dając pieniądze na remont tego 
pomieszczenia? 

 
DAG.0006-18/12       Gryfino, 05.02.2012 
OPS w okresie jesienno-zimowym szczególną wagę przywiązuje do stworzenia warunków 
umożliwiających przetrwanie tego trudnego okresu osobom bezdomnym. Ośrodek na 
przestrzeni wielu lat wypracował standardy pracy z osobami bezdomnymi, które sprawdziły 
się także w bieżącym roku. 
W tym miejscu należy podkreślić znaczącą rolę w tej procedurze jaką spełnia Straż Miejska i 
Policja w Gryfinie (współpraca Ośrodka z wymienionymi instytucjami w kwestii pomocy 
bezdomnym jest powszechnie stosowanym w Polsce modelem pracy). W okresach chłodów 
miejsca, w których przebywają bezdomni są kontrolowane, ponadto do stałych procedur 
należy akcja ostrzegania, informowania o zagrożeniach, bieżąca pomoc o charakterze 
sezonowym itd. 
Ponadto informuję, że OPS ma zagwarantowane miejsca dla bezdomnych: 
- 15 miejsc w schronisku prowadzonym przez Stowarzyszenie Ludzi Bezdomnych 
i Samotnych Matek z Dziećmi im. Dr Judyma w Stargardzie Szczec. (umowa z 2004 r.) 
- 5 miejsc dla mężczyzn w Schronisku Wilga prowadzonym przez PKPS Zarząd Okręgowy 
w Szczecinie (umowa o współpracy z 15.09.2011 r.) 
- 2 miejsca interwencyjne w sezonie zimowym 2011/2012 zgłosił DPS w Trzcińsku-Zdroju. 
Zapewnienie schronienia osobie bezdomnej wiąże się jednak z problemem jakim jest 
zaświadczenie lekarskie. Schroniska oczekują takiego zaświadczenia w przypadkach, gdy 
stan zdrowia bezdomnego budzi wątpliwości. 
Ośrodek dwukrotnie zwracał się do zakładów opieki zdrowotnej z naszego terenu 
z zapytaniem o możliwość zawarcia umowy na wykonanie usług medycznych tj. badania 
bezdomnych,  lecz nie otrzymaliśmy pozytywnej odpowiedzi. 



Na dzień opracowania niniejszej odpowiedzi Ośrodek posiada informację dotyczącą 36 osób 
bezdomnych. Z tej liczby 6 osób nie jest mieszkańcem naszej gminy. 
- 13 osób przebywa w instytucjach zapewniających schronienie (schroniska, zakłady karne, 
szpital), 
- 13 osób mieszka w lokalach niemieszkalnych (1 na terenie Stargardu Szczec.) 
- 10 osób mieszka w lokalach mieszkalnych, ale ze względu na tymczasowość pobytu, styl 
życia, traktowani są jako osoby zagrożone bezdomnością. 
Osoby te często zmieniają miejsce pobytu, w cieplejszych porach roku stają się 
bezdomnymi. W okresie chłodów należą do kategorii klientów szczególnie nadzorowanych. 
W ostatnim okresie (od 1 lutego 2012 r.) łącznie 4 osoby bezdomne wyraziły chęć 
zamieszkania w schronisku – 3 mężczyzn zostało odwiezionych do schroniska w Stargardzie 
Szczec. (przewóz zapewniał tut. Ośrodek). Ponadto Ośrodek organizował umieszczenie 
w schronisku bezdomnego mieszkańca gminy Widuchowa (finansowane przez OPS 
Widuchowa). 
W kwestii oczekiwania pomocy przez Stowarzyszenie „Pod Dębami” w dostosowaniu 
posiadanych przez nich pomieszczeń do warunków umożliwiających pobyt w nich 
bezdomnych, informuję: 
W dniu 25 października 2011 r. odbyło się spotkanie w którym uczestniczył m.in. Burmistrz, 
przedstawiciele Stowarzyszenia „Pod Dębami”, Dyrektor Ośrodka i in. W trakcie tego 
spotkania Burmistrz zadeklarował opłacanie rezerwacji miejsc dla bezdomnych w kwocie 
3.000 zł miesięcznie (pod warunkiem, że jest to zgodne z przepisami). Po ustnych 
ustaleniach z radcą prawnym Stowarzyszenia została przekazana informacja, że nie można 
zastosować takiej procedury bez wcześniejszego ogłoszenia konkursu. 
Obecnie w związku z powyższą interpelacją OPS wystąpił o opinię prawną. Opinia ta 
potwierdza, że dofinansowanie zadania planowanego przez Stowarzyszenie „Pod Dębami” 
mogłoby się odbyć jedynie w sytuacji przystąpienia i wygrania przez Stowarzyszenie 
konkursu. 
Biorąc pod uwagę powyższe, a także narastające problemy związane z zapewnieniem 
pomocy bezdomnym, Ośrodek podejmie działania związane z opracowaniem prawnym 
i określeniem możliwości finansowych niezbędnych do ogłoszenia konkursu na zlecenie 
zadania publicznego jakim jest zapewnienie schronienia osobom bezdomnym. 
         Dyrektor OPS 
         Bożena Górak     
Radny Tadeusz Figas 
296/XVI/12 – mrozy potrwają jeszcze jakiś czas, czy można zorganizować sztuczne 

lodowisko?  
 
297/XVI/12 – od kilku dni na ul. Reymonta-Wyspiańskiego jest ciemno. Czy to jest awaria 

czy to efekt oszczędności energii? 
 
BMP/ 297, 298 /XVI/11      Gryfino, dnia 21.03.2012r. 
W odpowiedzi na interpelacje wniesione na Sesji Rady Miejskiej informuję jak niżej: 
ad. 297 – brak oświetlenia na ul. Reymonta i ul. Wyspiańskiego spowodowany był awarią 
oświetlenia. 

                                 Z up. Burmistrza  
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin  

 
298/XVI/12 – chciałbym zwrócić uwagę na przepompownię przy ul. Targowej. Jest to bardzo 

ładny obiekt i może przy okazji inwestycji, która rozpoczęła się przy 
ul. Targowej, pomyśleć o tym budynku. Nie wymaga dużych nakładów 
finansowych, żeby nie był on w takim stanie.   

 
BMP/ 297, 298 /XVI/11      Gryfino, dnia 21.03.2012r. 
W odpowiedzi na interpelacje wniesione na Sesji Rady Miejskiej informuję jak niżej: 



ad. 298 – podejmiemy działania zmierzające do dokonania remontu przepompowni przy ul. 
Targowej. W pierwszej kolejności uzyskamy opinię konserwatorską dotyczącą zakresu 
niezbędnych prac konserwatorskich, następnie wykonamy dokumentację techniczną wraz z 
wyceną kosztów remontu. Po wykonaniu ww. opracowań poinformujemy Pana o dalszych 
zamierzeniach w tym temacie. 

                      Z up. Burmistrza  
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin  

 
Radny Jarosław Kardasz 
299/XVI/12 – interpelowałem w sprawie drogi Stare Brynki-Raczki, mieliśmy zapewnienie, że 

dostaniemy chociażby tłuczeń, resztę zrobimy sami. Podtrzymuję, że jesteśmy 
w stanie zrobić ta drogę sami pod warunkiem, że dostaniemy materiał. 

 
BMP/ 299 /XVI/12       Gryfino, dnia 21.03.2012 r. 
W odpowiedzi na interpelację wniesioną na Sesji Rady Miejskiej w sprawie remontu drogi 
Stare Brynki – Raczki informuję, że przystąpiliśmy do robót związanych z utwardzeniem dróg 
gruntowych na terenie miasta i gminy Gryfino, w związku z tym w najbliższym czasie 
przekażemy materiał do wykonania niezbędnego remontu drogi w kierunku Raczek. 

                        Z up. Burmistrza  
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin  

 
300/XVI/12 – poprzez Wydział Promocji i Pana Leszka Ludwiniaka udało nam się pozyskać 

partnerską wieś w Niemczech. 25 lutego 2012 r. mamy pierwsze spotkanie 
i proszę, żeby Pan Ludwiniak mógł pojechać z nami jako tłumacz. 

 
301/XVI/12 – w naszej wsi jest teren po byłym cmentarzu, jako stowarzyszenie Stare Brynki 

XXI chcielibyśmy ten teren przejąć, ANR może nam nieodpłatnie ten teren 
oddać pod warunkiem, że gmina zwolniłaby nas z podatku. Mamy ciekawy 
pomysł na zagospodarowanie tego terenu, w planie miejscowym teren jest 
przeznaczony pod tereny zielone, stowarzyszenie może wystąpić o dotacje 
zewnętrzne, ale musimy być właścicielem tego terenu. Podatek od 
nieruchomości będzie wysoki, nie będzie nas stać na utrzymanie 
i zagospodarowanie tego terenu. Nasze stowarzyszenie działa prężnie, na 
cztery złożone wnioski , trzy udało nam się pozyskać.  

 
Ryszard Radawiec 
302/XVI/12 – interpeluję w sprawie drogi łączącej Wirów z drogą prowadzącą w stronę 

Chwarstnicy, potrzebna jest wywrotka gruzu, żeby ją wysypać, bo jest tam taki 
dół, że nie da się przejechać. Proszę zwrócić uwagę na fragment drogi 
asfaltowej od Wełtynia, bo dziury są tam takie, że nie można dojechać do 
posesji. 

 
BMP/ 302, 303, 304 /XVI/12      Gryfino, dnia 21.03.2012 r. 
W odpowiedzi na interpelacje wniesione na Sesji Rady Miejskiej informuję jak niżej: 
ad. 302 – stan drogi został poprawiony poprzez likwidację dziury na wjeździe. 

            Z up. Burmistrza  
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin  

 
303/XVI/12 – interpeluję w sprawie projektu kanalizacji w Wełtyniu, w poprzednim budżecie 

była na ten cel przeznaczona kwota 200 tys. zł,  ta kwota jest przeznaczona 
na ten rok. Kiedy będzie wykonany projekt? Czy nie można by było przekazać 
go firmie PUK, żeby poprowadziła i skończyła te prace, jeśli gmina nie może 
sobie poradzić z przetargami? 

 
 



BMP/ 302, 303, 304 /XVI/12      Gryfino, dnia 21.03.2012 r. 
W odpowiedzi na interpelacje wniesione na Sesji Rady Miejskiej informuję jak niżej: 

ad. 303 – uzgodniono z PUK Sp. z o.o. ze komplet opracowanych do tej pory 
materiałów projektowych zostanie przekazany do spółki która we własnym zakresie opracuje 
projekt kanalizacji w m. Wełtyń 

             Z up. Burmistrza  
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin  

 
304/XVI/12 – złożyłem pismo w sprawie licznika w świetlicy wiejskiej w Wełtyniu. Chciałem, 

żeby był to licznik na kartę, obiecano mi, że licznik będzie szybko zrobiony.  
 
BMP/ 302, 303, 304 /XVI/12      Gryfino, dnia 21.03.2012 r. 
W odpowiedzi na interpelacje wniesione na Sesji Rady Miejskiej informuję jak niżej: 

ad. 304 – w sprawie przekazania na potrzeby Sołectwa Wełtyń budynku po byłej sali 
gimnastycznej w Wełtyniu informuję, że nadal rozważane są koncepcje docelowego 
przeznaczenia i wykorzystania przedmiotowego budynku. W związku z powyższym nie jest 
możliwe obecnie przekazanie budynku do dyspozycji sołectwa. O fakcie tym został 
powiadomiony pisemnie Sołtys Sołectwa Wełtyń. 

            Z up. Burmistrza  
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin  

 
Radny Krzysztof Hładki 
305/XVI/12 – na listopadowej sesji głosiłem interpelację w sprawie uszkodzonego chodnika 

przy ul. Sienkiewicza. Otrzymałem odpowiedź, że utrzymywanie zjazdów 
należy do właścicieli, ale rzecz w tym, że jest to chodnik gminny, a nie 
prywatny i nie ulega wątpliwości, że takimi rzeczami powinna zająć się gmina. 

 
BMP/ 305, 306 /XVI/12      Gryfino, dnia 21.03.2012 r. 
W odpowiedzi na interpelacje wniesione na Sesji Rady Miejskiej informuję jak niżej: 

ad. 305 – podtrzymuję swoją poprzednią odpowiedź w sprawie zjazdu z ul. 
Sienkiewicza, kwestie utrzymania zjazdów z drogi należą do właściciela posesji, na który ten 
zjazd prowadzi. 

                       Z up. Burmistrza  
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin  

 
306/XVI/12 – interpelowałem w sprawie braku miejsc parkingowych na terenie miasta, 

otrzymałem odpowiedź z dnia 20 maja 2011 r.: „planuje się w najbliższym 
czasie przeprowadzenie analizy możliwości zwiększenia miejsc parkingowych 
poprzez różne działania niskokosztowe. O przyjętych rozwiązaniach 
z podaniem terminu realizacji poinformuję odrębnie”. 20 maja minie rok, 
dotychczas nie otrzymałem żadnej innej odpowiedzi.  

 
BMP/ 305, 306 /XVI/12      Gryfino, dnia 21.03.2012 r. 
W odpowiedzi na interpelacje wniesione na Sesji Rady Miejskiej informuję jak niżej: 

ad. 306 – pragnę poinformować, że od maja 2011 w ramach działań o których 
informowaliśmy w odpowiedzi na interpelację z dn. 20 maja 2011 roku, w dalszym ciągu 
analizowane są możliwości budowy nowych miejsc parkingowych na terenie miasta Gryfino, 
jednakże temat nie jest łatwy gdyż większość działek na których istnieje taka możliwość nie 
należy do Gminy Gryfino.  

            Z up. Burmistrza  
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin  

 
Radna Ewa De La Torre 
307/XVI/12 – skierowano do mnie prośbę o interwencję w sprawie ciemności przy 

ul. Asnyka-Reymonta-Sienkiewicza i sąsiednich. Zdaje się, że ten sygnał jest 



prawdziwy, skoro potwierdził go również radny Tadeusz Figas. Czy jest to 
efekt awarii czy oszczędności?  

 
BMP/ 307, 308, 309 /XVI/12      Gryfino, dnia 21.03.2012 r. 
W odpowiedzi na interpelacje wniesione na Sesji Rady Miejskiej informuję jak niżej: 

ad. 307 – brak oświetlenia na ul. Reymonta, ul. Asnyka i ul. Sienkiewicza 
spowodowany był awarią oświetlenia. 

            Z up. Burmistrza  
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin  
 

308/XVI/12 – otrzymałam odpowiedź w sprawie budowy rozwiązań komunikacyjnych na ulicy 
Fredry i z-ca Burmistrza napisał mi, że mogę się zapoznać z zakresem 
realizowanych robót, natomiast mieszkańcy otrzymali informację, że oprócz 
150 mb drogi ulicy Fredry od ulicy Reymonta w 2012 r. nic już więcej nie 
będzie realizowane, a ta informacja została przekazana przez Naczelnika 
Krzysztofa Czosnowskiego. Stoi to w rozbieżności z tym, co powiedział 
Burmistrz na tej sali w odpowiedzi na moją interpelację, że cała ulica Fredry 
zostanie zrobiona w 2012 r. Prosiłabym, aby uspokoić mieszkańców 
i radnych, że cała ulica będzie w tym roku zrobiona, chyba, ze rację ma 
Naczelnik Wydziału.  

 
BMP/ 307, 308, 309 /XVI/12      Gryfino, dnia 21.03.2012 r. 
W odpowiedzi na interpelacje wniesione na Sesji Rady Miejskiej informuję jak niżej: 

ad. 308 – w chwili obecnej trwają prace związane z budową ok. 150 mb ul. Fredry, 
jako roboty uzupełniające w ramach kontraktu budowy ul. Jana Pawła II. Jest to najbardziej 
newralgiczny i najbardziej uczęszczany odcinek drogi. Natomiast na pozostałej części ulicy 
Fredry w roku bieżącym zostaną wykonane prace pozwalające zapewnić przejezdność tej 
części ulicy., Takich informacji udzielano zainteresowanym mieszkańcom. 

            Z up. Burmistrza  
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin  

 
309/XVI/12 – otrzymałam odpowiedź na moją interpelację w sprawie oświetlenia 

niedoświetlonego zakątka przy dworcu, paradoksalne jest to, że jest tam 
lampa na wysokim słupie i ona nie świeci. Może nie trzeba by było prowadzić 
negocjacji z PKP tylko wystarczy wymienić żarówkę, o co bardzo proszę. 

 
BMP/ 307, 308, 309 /XVI/12      Gryfino, dnia 21.03.2012 r. 
W odpowiedzi na interpelacje wniesione na Sesji Rady Miejskiej informuję jak niżej: 

ad. 309 – w ostatnim czasie wpłynęło do tut. Urzędu pismo właściciela terenu tj. PKP 
wyjaśniające i rozwiązujące problem o którym mowa w przedmiotowej interpelacji (pismo w 
załączeniu). 

            Z up. Burmistrza  
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin  

 
Radny Mieczysław Sawaryn 
310/XVI/12 – mnie również mieszkańcy ul. Reymonta informowali o tym, że zgłaszali sprawę 

braku oświetlenia w Urzędzie i nie dostali żadnej odpowiedzi. Czy to ma być 
tak, że mieszkańcy dowiadują się o przyczynach tej sytuacji od radnego 
Kardasza czy powinno być to przedmiotem informacji z Urzędu Miasta 
i Gminy?   

 
BMP/ 310, 311 /XVI/12      Gryfino, dnia 21.03.2012 r. 
W odpowiedzi na interpelacje wniesione na Sesji Rady Miejskiej informuję jak niżej: 



ad. 310 – pragnę poinformować, że brak oświetlenia był wynikiem awarii. Pracownicy 
w miarę posiadanych wiedzy o zaistniałej awarii przekazują pozyskane informacji  
zainteresowanym mieszkańcom.  

            Z up. Burmistrza  
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin  

 
311/XVI/12 – w wywiadzie telewizyjnym w ubiegłym roku Burmistrz ogłosił budowę jednego 

albo dwóch garażowców i skorzystanie z programu Jessica. Na jakim etapie 
są plany budowy garażowców i co z pozyskaniem środków, które Burmistrz 
zapowiedział? 

 
BMP/ 310, 311 /XVI/12      Gryfino, dnia 21.03.2012 r. 
W odpowiedzi na interpelacje wniesione na Sesji Rady Miejskiej informuję jak niżej: 

ad. 311 – w sprawie garaży wielopoziomowych rozważane są różne możliwości ich 
realizacji, między innymi w oparciu o program JESSICA.  

            Z up. Burmistrza  
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin  

 
312/XVI/12 – zgłaszałem interpelację w sprawie postępowań związanych z podatkami, które 

Burmistrz nałożył w stosunku do PGE, oczywiście nie proszę o informowanie 
o kwotach, ale o to, ile wydaliśmy na koszty doradztwa podatkowego, 
ekspertyzy, na opłaty egzekucyjną w Urzędzie Skarbowym w Gryfinie? Czy 
prawdą jest, że jest to kwota rzędu kilkuset tysięcy do 3 mln zł? Czy Burmistrz  
spodziewa się dalszych naliczeń opłat za egzekucję kwot idących w dziesiątki 
miliony i zabezpieczenie roszczeń? Czy Burmistrz wydał już decyzje, które 
wcześniej zostały uchylone w sprawie podatków za 2002, 2003, 2004 i 2005 
i kolejne lata? Chciałbym taką informację otrzymać od Burmistrza na piśmie. 

 
Radny Jerzy Piasecki 
313/XVI/12 – proszę o przywrócenie do stanu przejezdności dróg gminnych ul. Wodnej 

i Rybackiej w Gryfinie. Stojący tam znak drogowy ograniczający prędkość 
do 40 km/h przypomina tylko, że kiedyś można było tam z taką prędkością 
jechać.  

 
BMP/ 313, 314, 315 /XVI/12      Gryfino, dnia 21.03.2012 r. 
W odpowiedzi na interpelacje wniesione na Sesji Rady Miejskiej informuję jak niżej: 

ad. 313 – stan przejezdności ul. Wodnej i ul. Rybackiej w Gryfinie w ostatnim czasie 
został przywrócony do stanu umożliwiającego bezpieczny przejazd pojazdów. 

            Z up. Burmistrza  
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin  

 
314/XVI/12 – proszę o poprawienie stanu nawierzchni ul. Polnej w Żabnicy i zainstalowanie 

tam kilku lamp ulicznych.  
 
BMP/ 313, 314, 315 /XVI/12      Gryfino, dnia 21.03.2012 r. 
W odpowiedzi na interpelacje wniesione na Sesji Rady Miejskiej informuję jak niżej: 

ad. 314 – ul. Polnej w Żabnicy również w ostatnim czasie została wyrównana 
i przywrócona do stanu przejezdności jak również została zamontowana 1 oprawa na 
istniejącym słupie energetycznym przy posesji nr 3. Planowe jest również w ciągu 
najbliższego miesiąca zamontowanie dodatkowych 2 opraw na istniejących słupach w 
obrębie skrzyżowania ul. Polnej z ul. Zielna. 

        Z up. Burmistrza  
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin  

 



315/XVI/12 – w imieniu mieszkańców proszę o oświetlenie drogi Dębce – przejazd kolejowy 
w Daleszewie. 

 
BMP/ 313, 314, 315 /XVI/12      Gryfino, dnia 21.03.2012 r. 
W odpowiedzi na interpelacje wniesione na Sesji Rady Miejskiej informuję jak niżej: 

ad. 315 – oświetlenie drogi powiatowej relacji Dębce – przejazd kolejowy z uwagi na 
ograniczone środki finansowe w roku bieżącym, nie jest planowane. Jednakże weźmiemy 
pod uwagę tą inwestycję przy planowaniu budżetów na lata następne. 

            Z up. Burmistrza  
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin  

 
Radny Paweł Nikitiński 
316/XVI/12 – moja interpelacja jest, jak sądzę, wstępem do dyskusji, ale ponieważ staje się 

ona przedmiotem rozmów osób, których ta problematyka dotyczy, proszę 
Burmistrza o wstępną informację dotyczącą przyszłej formy funkcjonowania 
OSiR i CW Laguna. Czy analizy, które prowadził Burmistrz, są zakończone? 
W jakim czasie stanie się to przedmiotem obrad Rady Miejskiej? 

 
L.dz.0002-43/2012       Gryfino, dnia 17.02.2012 r. 
W odpowiedzi na interpelację uprzejmie informuję, iż na obecnym etapie rozważana jest 
możliwość połączenia do końca br. obu jednostek w jeden organ, który w strukturze 
organizacyjnej funkcjonowałby jako zakład budżetowy. W chwili obecnej brak w tej kwestii 
bliższych szczegółów.  
         Dyrektor  
               Tadeusz Samoń 
 
Radna Elżbieta Kasprzyk 
317/XVI/12 – ja po dzisiejszej sesji  w związku z próbą przerzucenia winy na sołtysów za 

nieskuteczne informowanie mieszkańców o sprawach dla nich ważnych, 
chciałabym ponowić swoją interpelację, aby na terenach wiejskich 
zainstalować tablice informacyjne zamykane, oszklone, w których jeśli powiesi 
się informację dla mieszkańców, to każdy ją przeczyta. Chciałabym 
poinformować radnych i Burmistrza, że w obecnym stanie nie mamy 
możliwości zagwarantowania tego, że jeśli się powiesi ważne dla 
mieszkańców informacje, to będą one wisieć na tyle długo, żeby każdy się 
z nimi zapoznał.    

 
BMK.0003.1.2012.LR      Gryfino, dnia 01.02.2012 r. 
Odpowiadając na interpelację informuję, że zakup i zainstalowanie tablic informacyjnych 
w poszczególnych sołectwach będzie możliwe w ramach realizacji zadań funduszu 
sołeckiego w 2012 r. jeśli zostały one uwzględnione w projekcie budżetu na bieżący rok. 
W przypadku sołectwa Bartkowo został złożony wniosek w sprawie przeznaczenia środków 
funduszu sołeckiego m.in. na zakup tablicy informacyjnej. 
W związku z powyższym proszę o kontakt z Wydziałem Gospodarki Komunalnej, 
Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska w celu realizacji wnioskowanego zadania. 
         Burmistrz Miasta i Gminy 
                   Henryk Piłat 
      
Radny Janusz Skrzypiński 
318/XVI/12 – odczytam interpelację, z jaką ponownie zwracają się sołtys i rada sołecka 

Pniewa do Burmistrza, proszą „o zakup ok. 40 litrów farby emulsyjnej dla filii 
biblioteki na pomalowanie sufitu i ścian zniszczonych zaciekami 
z przeciekającego dachu. Dach został naprawiony, czarne plamy na suficie 
i ścianach zostały. Prace malarskie wykonamy w czynie społecznym. Obecnie 
mamy kryzys budżetowy w gminie, ale na adaptację strychu w Bibliotece 



Publicznej wydaje się tysiące złotych. Myślimy, że przy tak dużych wydatkach 
znajdą się pieniądze na materiały, którymi dokonamy doraźnej kosmetyki 
naszej biblioteki”. Mieszkańcy Pniewa są zniesmaczeni sytuacją, że od wielu 
lat zabiegają o remont jedynego obiektu na terenie Pniewa i nie mogą 
doczekać się remontu. 

 
BP/23/2012              Gryfino, dnia 20 lutego 2012 r. 
Biblioteka Publiczna w Gryfinie wynajmuje lokal w budynku w Pniewie. Filia ma cały czas 
uzupełniane zbiory, dbamy o estetykę, w ramach naszych środków w roku 2011 
wymieniliśmy regały w wypożyczalni, zakupiliśmy nowe firany, zasłonki, meble. W związku 
z potrzebami czytelników zakupiliśmy do filii komputer, drukarkę, opłacamy dostęp do 
internetu. Zdajemy sobie sprawę, że ściany są zabrudzone i widzimy potrzebę pomalowania 
pomieszczeń. W tym przypadku istnieje możliwość zakupu farby przez właściciela lokalu czy 
też użytkownika, którym jest biblioteka. Z chwilą gotowości mieszkańców Pniewa 
do wykonania prac malarskich w lokalu filii na pewno zakupiona zostanie farba przez Gminę 
lub Bibliotekę.    
        Dyrektor Biblioteki Publicznej 
         Sylwia Mencel 
 
319/XVI/12 – interpeluję w sprawie pism złożonych przez mieszkańców m. Sobiemyśl i 

Dołgie: „Zwracamy się z prośbą o powołanie nas jako strony we wszystkich 
postępowaniach administracyjnych w sprawie ustalenia warunków zabudowy 
dla działki nr 27, 28 położonej w obrębie Dołgie, dotyczącej działalności 
o charakterze produkcji rolniczej, hodowlanej czy usługowej, mogącej mieć 
wpływ i oddziaływanie na nasze zamieszkanie. Jednocześnie protestujemy 
przeciwko lokalizacji kurników czy kurzej fermy na terenie byłego 
gospodarstwa rolnego w m. Dołgie. Protestujemy z uwagi na fakt uciążliwości 
powodowanej przez wzmiankowane obiekty”. Pod tym pismem podpisali się 
mieszkańcy tych dwóch sołectw, pismo wpłynęło 28 listopada, do tej pory 
żadnej informacji ci mieszkańcy nie uzyskali.  

 
BMP/ 319, 320 /XVI/12      Gryfino, dnia 21.03.2012 r. 
W odpowiedzi na interpelacje wniesione na Sesji Rady Miejskiej informuję jak niżej: 

ad. 319 – w sprawie pisma mieszkańców m. Sobiemyśl oraz m. Dołgie o powołanie 
mieszkańców jako strony w postępowaniu o ustalenie warunków zabudowy dla działalności 
rolniczej informuję, że w chwili obecnej nie toczy się żadne postępowanie w przedmiotowej 
spawie. O fakcie tym został poinformowany sołtys miejscowości Dołgie.  

                      Z up. Burmistrza  
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin  
 

320/XVI/12 – mieszkańcy Sobiemyśla złożyli pismo dotyczące wybudowania ekranów 
dźwiękochłonnych przy przebiegu trasy S3 wzdłuż miejscowości. Były 
deklaracje, że zostaną wykonane badania oddziaływania hałasu na 
mieszkańców tej miejscowości, do tej pory żadnych informacji na ten temat 
nie ma, a minęło juz kilka miesięcy.  

 
BMP/ 319, 320 /XVI/12      Gryfino, dnia 21.03.2012 r. 
W odpowiedzi na interpelacje wniesione na Sesji Rady Miejskiej informuję jak niżej: 

ad. 320 – pismo mieszkańców zostało skierowane do GDKiA. Wystąpimy z monitem 
o udzielenie odpowiedzi w powyższej sprawie. 

                      Z up. Burmistrza  
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin  

 
321/XVI/12 – proszę, aby Wydział Promocji dokonał wizji lokalnej na granicach gminy 

Gryfino, witacze są wizytówką gminy, natomiast w trakcie budowy trasy S3, na 



granicy gminy Gryfino z gminą Bielice został zdemontowany witacz. 
Po zakończeniu inwestycji został ponownie ustawiony, ale jego stan 
techniczny jest fatalny. Proszę, żeby dokonać przeglądu witaczy i te, które są 
uszkodzone, albo wymienić, albo je naprawić. 

 
SEP. 0003.2.2012          Gryfino, dn. 15.02.2012 r. 
W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną przez Pana na XVI sesji Rady Miejskiej  
w dniu 30 stycznia 2012 r., uprzejmie informuję, że zostaną podjęte prace mające na celu 
określenie stanu technicznego witaczy umiejscowionych na granicach gminy Gryfino.  
W związku z powyższym zostanie przeprowadzona wizja lokalna, dzięki której zostaną 
wyznaczone witacze przeznaczone do wymiany lub wizualnego odświeżenia.  
           Burmistrz Miasta i Gminy 
            Henryk Piłat 
 
Radny Rafał Guga 
322/XVI/12 – w zeszłym roku w odpowiedzi na interpelacje składane przez radnych 

w sprawie placów zabaw, Burmistrz obiecał, że w tym roku coś w tej sprawie 
zostanie zrobione, chciałbym się przypomnieć z interpelacją w sprawie placu 
zabaw przy ul. Flisaczej i Opolskiej. Powstało tam wiele budynków 
wielorodzinnych, a nie ma tam warunków do spędzania czasu z dziećmi. 

 
323XVI/12 – wiem, że ul. Flisacza w tym roku nie będzie zrobiona, ale zgłosili się do mnie 

mieszkańcy z problemem przejazdu przy bloku GTBS-u, sprawdziłem, dziury 
są tam wielkie, trudne do przejechania, proszę o doraźne załatanie tych dziur.             

 
BMP/323/XVI/12       Gryfino, dnia 21.03.2012 r. 
W odpowiedzi na interpelację wniesioną na sesji Rady Miejskiej w sprawie bieżącego 
remontu ulicy Flisaczej przy budynku GTBS informuję, że dokonano bieżącego remontu 
polegającego na zapewnieniu przejezdności tej drogi.  
         Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin 
 
324/XVI/12 – wielokrotnie była poruszana w interpelacjach sprawa Statutu Gminy Gryfino, 

został on opracowany przez przedstawicieli wszystkich środowisk 
reprezentowanych w Radzie Miejskiej poprzedniej kadencji. Mijają juz dwa 
lata, nie ma żadnego efektu, odpowiedzi na interpelacje mówią, że lada 
moment będzie on uchwalany, a nic w tej sprawie się nie dzieje. Jeśli 
Burmistrz postanowił ten projekt wyrzucić do śmieci, to warto byłoby nas o tym 
poinformować, a jeśli nie, to kiedy projekt Statutu zostałby wprowadzony 
w życie? 

 
  
  
 
 
     
  
 


