
Interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na LVII Rady Miejskiej  w  Gryfinie 
w dniu 4 listopada 2010 r. 

 
Interpelacje i zapytania zgłosili : 
 
Radna Janina Nikitińska 
1307/LVII/10 - składam interpelację w sprawie remontu ul. Mazurskiej w Gryfinie. Dwa 

tygodnie temu został wyremontowany odcinek drogi, ok . 80 – 300 metrów, ale  
w tej chwili, już po dwóch tygodniach są dziury. Powstała „rzeka” między 
drogą, a posesjami. Jest dół i woda spływa z góry, z Osiedla Północ. 
Mieszkańcy nie maja dojścia do domów. Pani Ewa Kubiak o tym wie, Panie 
Burmistrzu, zwracam się jeszcze z prośbą do Pana. Dzisiaj rano jeszcze 
miałam telefon, że błoto spływa i mieszkańcy nie mają możliwości wyjścia ze 
swoich domów. Ci ludzie mieszkają tam od 60 lat. W mieście wymienia się 
chodniki dobre na lepsze, a tam ludzie od 60 lat nie mają chodników, ani 
drogi. Bardzo proszę o przyspieszenie tych prac. 

 
Radny Marek Sanecki 
1308/LVII/10 - Gmina zapłaciła 15 mln zł, żeby kupić CW Laguna na potrzeby społeczności 

lokalnej, w tym również sportowców. Gmina chce wydawać 1 mln zł na 
promocję. Rada zatwierdziła projekt Burmistrza, a doprowadza się do takiej 
sytuacji, że Klub Sportowy Delf Gryfino, który złożył formalny wniosek  
w stosownym czasie, otrzymał taki podział torów, że dochodzi do sytuacji, że 
18 osób ma pływać na jednym torze, w tym zawodnicy klasy mistrzowskiej, 
medaliści olimpiady młodzieży, jedni z najlepszych zawodników w Polsce  
i dzieci, które ćwiczą rok. Stosowne pismo zostało skierowane do Dyrektora 
CW Laguna 22 września. Dyrektor pismem z 5 października odpowiedział, jaki 
następuje podział. Nie satysfakcjonuje on Klubu Sportowego Delf, klub 
przygotował dokładne zestawienie, ile osób liczy dana grupa i jaka jest 
propozycja. W piśmie do Dyrektora było zapisanych kilka uwag, które mogły 
służyć dyrektorowi do zrobienia dobrego grafiku. W związku z tym, że 
mieliśmy zastrzeżenia, jako klub sportowy do tego podziału, zwróciliśmy się do 
Dyrektora z ponownym pismem dnia 18 października o ponowne rozpatrzenie 
tego wniosku z uzasadnieniem. Pismo zostało skierowane również do 
wiadomości Burmistrza, Przewodniczącego Rady i radnych Rady Miejskiej.  
W tym momencie stwierdzam, że terminy wpływania pism do urzędu nie mają 
żadnego znaczenia na ich rozpatrywanie. Pomimo tego, że był wniosek o to, 
żeby te pisma zostały dostarczone do Radnych Rady Miejskiej nie zostało to 
uczynione. Dyrektor do dzisiaj nie odpowiedział, a wczoraj poszedł na 
dwutygodniowy urlop. W związku z tym stawiam kilka pytań. Czy taki podział 
torów wynika z braku kompetencji Dyrektora, z jego złośliwości, czy 
manipulacji? Czy Burmistrz, który zarządza Gminą uważa, że taki sposób 
postępowania ze sportem, z dziećmi i młodzieżą jest właściwy? Na jedne 
dyscypliny sportu wydaje się setki tysięcy złotych, stypendia ponad 3.000 zł 
miesięcznie, a dla innych klubów nie ma miejsca do ćwiczenia. Czy tak 
Burmistrz chce zarządzać sportem i sprzyjać dzieciom i młodzieży? Wydaje mi 
się, że nie jest to właściwe i mam nadzieję, że kolejny Burmistrz, kolejna Rada 
Miejska będzie zapobiegała takim patologiom. 

 
1309/LVII/10 - do dzisiaj nie otrzymałem odpowiedzi od Burmistrza, pomimo tego, że już 

dwukrotnie mówiłem o lokalu, który klub sportowy dzierżawił w CW Laguna. 
Podobno ten lokal, który został zabrany klubowi miał służyć zarabianiu 
pieniędzy. Została tam zrobiona tężnia, która najpierw miała być płatna, teraz 
okazuje się ludzie nawet za darmo nie chcą tam chodzić. Jaka jest celowość 
takiego działania? Czemu to ma służyć? Czy wynika to tylko i wyłącznie  



z tego, że jeden z radnych, który akurat pracuje w tym klubie jest w opozycji 
do Burmistrza? Jeżeli w ten sposób ma to być robione, to wydaje mi się, że to 
nie jest sposób właściwy i mam nadzieje, że kolejne władze nie będą tak 
robiły, bo to nie służy nikomu. 

 
1310/LVII/10 - temat hali widowiskowo – sportowej ostatnio stał się w istotny sposób 

poruszany przez redaktorów gazet w kampanii wyborczej. Chcę zwrócić 
uwagę, że gdyby było robione, to co Burmistrz powiedział, to dzisiaj o hali  
w ogóle nie powinniśmy dyskutować, dlatego, że ta hala powinna być już 
budowana. Burmistrz publicznie podawał do prasy informację , że hala w 2011 
roku będzie wybudowana. Jeżeli tak miałoby się stać, to dzisiaj powinny już 
być prowadzone prace, a nie mamy żadnego finansowania. Mówiłem o tym 
jakiś czas temu, nikt nie chciał słuchać, a teraz dostaję dopowiedź, że 
pojawiają się inne możliwości ubiegania się o środki na budowę tego obiektu 
itd. Puenta jest taka, że obietnice muszą być weryfikowane, żeby dokonywać 
dobrych wyborów. 

 
Radny Tomasz Namieciński –  
1311/LVII/10 - interpeluję w imieniu mieszkańca Gardna, Pana Damiana Romanowicza, który 

posiada działkę w sąsiedztwie działki gminnej przy ul. Słonecznej w Gardnie. 
Działka sąsiaduje z boiskiem Orlik, a tak naprawdę z działką na której ma być 
w przyszłości wybudowany parking. Przy budowie boiska część ziemi z działki, 
gdzie jest Orlik została przewieziona na druga stronę ulicy Słonecznej i został 
podniesiony tam znacznie teren. Działka granicząca z działką gminną jest 
teraz poniżej terenu, który został podniesiony. Pan Damian Romanowicz 
kilkakrotnie zwracał się do urzędu z interwencją o to, aby na granicy tych 
działek wykopać rów, który odprowadzałby wodę płynącą od strony ronda  
i spływającą z Orlika, niestety nie zostało to wykonane. W chwili obecnej jego 
działka jest notorycznie zalewana, szczególnie przy aurze, jaką obecnie 
mamy. Mieszkaniec interweniował w tej sprawie kilkakrotnie, byłem 
świadkiem, jak interweniował na dyżurze u Pana Burmistrza, załatwienie 
problemu zostało mu obiecane, do chwili obecnej nie zostało to zrobione,  
a więc w imieniu pana Damiana Romanowicza proszę o interwencję w tej 
sprawie. Proszę o przekopanie rowu, który będzie odprowadzał wodę, która  
w chwili obecnej spływa na jego działkę. 

 
Radna Wanda Kmieciak –  
1312/LVII/10 - chciałbym zapytać, jaka jest przyczyna tego, że z miesiąca na miesiąc 

odwleka się ogłoszenie przetargu na budowę drogi w Czepinie? Na zebraniu 
wiejskim w dniu 6 lipca Pan Burmistrz Szabałkin poinformował mieszkańców, 
że Gmina Gryfino planuje rozpoczęcie inwestycji związanej z II etapem 
budowy dróg w miejscowości Czepino tj. ul. Topolowej, Świerkowej, Akacjowej 
i Podgórnej na przełomie miesiąca sierpnia i września br. Koszt inwestorski 
przedmiotowego zakresu, tj. 2.222.000 zł oraz jego realizacja uzależniona była 
od uzyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego budowy dróg w miejscowości Czepino etap I, tj. ul. Morenowa, 
Widokowa i część Akacjowej. Gmina podpisała już umowę o dofinansowanie 
na kwotę ok. 680.000 zł. Mam odpowiedź od Pana Burmistrza Piłata, że 
przetarg na budowę dróg w miejscowości Czepino etap II przewidziany jest do 
ogłoszenia na przełomie sierpnia i września 2010 r. Termin ten spowodowany 
jest m.in. rozliczeniem dotacji, jaką Gmina Gryfino uzyskała za I etap 
przedmiotowej inwestycji. Obecnie Gmina Gryfino jest na etapie podpisania 
przedmiotowej umowy na dofinansowanie. Mieszkańcy pytają, skąd te 
opóźnienia terminu, bo dzisiaj mamy już listopad. Panie Burmistrzu Szabałkin, 
bardzo proszę o odpowiedź. 



 
Radny Paweł Nikitiński –  
1313/LVII/10- składam interpelację w imieniu 101 mieszkańców ul. Energetyków w Gryfinie, 

którzy w dniu 21 września 2009 roku wystosowali do Pana Burmistrza Miasta  
i Gminy Gryfino Henryka Piłata protest dotyczący zagospodarowania nabrzeża 
w Gryfinie i do dnia dzisiejszego nie otrzymali na ten temat odpowiedzi.  
W związku z tym, że upłynął ponad rok od wspomnianego pisma, proszę Pana 
Burmistrza o to, żeby raz jeszcze zweryfikował swoją dokumentację i udzielił 
mieszkańcom odpowiedzi na pytania, które w tym piśmie stawiają. 
 

1314/LVII/10 - swoje zapytanie rozpocznę nietypowo, bo chciałbym podziękować Pani Nycz  
z OPS-u i Panu Kukiełce ze Straży Miejskiej za wczorajszą interwencję na 
rzecz osoby bezdomnej. Interpelacja dotyczy sposobu postępowania  
z mieszkańcami Gryfina, którzy są bezdomni. Zbliża się okres zimowy, przyjdą 
pierwsze mrozy, proszę aby odpowiedziano mi pisemnie, jaka procedura 
obowiązuje przy umieszczaniu tych osób w placówkach do tego 
kompetentnych. Podkreślając raz jeszcze wzorową działalność dwóch 
gryfińskich urzędników wczoraj wieczorem, składam to zapytanie w imieniu 
nielicznej części naszej lokalnej gryfińskiej społeczności. 

 
Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn –  
1315/LVII/10 - Panie Burmistrzu, składam interpelację w związku z wnioskiem sołtysa wsi 

Wełtyń Pana Leszka Jaremczuka. Padły deklaracje wobec tamtejszej parafii, 
Rada Miejska przegłosowała na ostatniej sesji wydatki na remont wieży 
kościoła. Z tego co przekazał mi Pan sołtys, podpisane są umowy na 
wykonanie remontu do dnia 31 grudnia 2010 r. Już dzisiaj widać, że te 
remonty w tym terminie nie będą zakończone. Uchwała Rady Miejskiej została 
przyjęta, nie ma przygotowanego aneksu do poprzedniej umowy. Chciałbym 
dowiedzieć się, kiedy to nastąpi i czy Pan Burmistrz Henryk Piłat wystąpi  
o przeniesienie tych środków budżetowych na 2011 rok. Przypominam, że 
prawdopodobnie dzisiejsza sesja jest sesją ostatnią i te sprawy mogą 
pozostać sprawami niezałatwionymi. 

 
Radna Magdalena Chmura – Nycz   
1316/LVII/10 - interpeluję w sprawie przetargu, który odbędzie się w przyszłym tygodniu 

dotyczącego budowy pawilonu handlowego na cmentarzu komunalnym  
w Gryfinie. Mam pytanie do Pana Burmistrza. Z tego co pamiętam, kiedy 
podejmowaliśmy uchwałę dotyczyła ona pawilonu handlowego składającego 
się z dwóch części handlowych. Z tego, co przedstawił mi przedsiębiorca 
gryfiński, przetarg nie będzie ogłoszony na dwie części handlowe, tylko na 
jedną część. Jest to dosyć duża kwota, żeby nasi przedsiębiorcy wystartowali. 
Z tego co pamiętam w uchwale był zapis o dwóch częściach handlowych. Czy 
przetarg jest ogłoszony na całość? 

 
BWG.057/19/10                                                                                Gryfino, dnia 29.11.2010 r, 
             W odpowiedzi na interpelację informuję, że na mocy uchwały Rady Miejskiej w 
Gryfinie z dnia 9 lipca 2009 r. nr XLI/433/09, Gmina Gryfino, opracowała dokumentację 
projektową oraz uzyskała pozwolenie na budowę dwóch połączonych ze sobą ściśle 
pawilonów handlowych z koniecznością przebudowy wejścia na cmentarz oraz części 
ogrodzenia. W związku z tym, że zgodnie z projektem, nie ma możliwości realizacji dwóch 
osobnych budynków nie można było wydzierżawić gruntu pod budowę dwóm niezależnym 
podmiotom ale istniała możliwość aby np. dwie różne osoby wystąpiły wspólnie z przetargu a 
następnie wspólnie podpisały umowę dzierżawy a działalność prowadziły osobno. 
W związku z powyższym, na dzień 9 listopada bieżącego roku, ogłoszony został przetarg 
ustny nieograniczony na jednorazową opłatę odstępnego za dzierżawę nieruchomości 



gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym 2 miasta Gryfino – pod budowę dwóch 
pawilonów handlowych ( część Cmentarza Komunalnego o pow. 210 m2 na okres 20 lat ). 
Do przetargu dopuszczone zostały 3 osoby. W wyniku przetargu, przy osiągniętej cenie 
76.921.00 zł brutto, na dzierżawcę ustalone zostało: 
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. z siedzibą w Gryfinie przy ulicy 
Szczecińskiej 5, reprezentowana przez Rafała Muchę – Prezesa Zarządu. 
 
                                                                                                         BURMISTRZ 
                                                                                                         Miasta i Gminy 
                                                                                                         Henryk Piłat 
 
 
   
   

 
 
 


