
Interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na XXXV sesji Rady Miejskiej w Gryfinie 
w dniu 27 czerwca 2013 r. 

 
 
 
Radny Jacek Kawka 
742/XXXV/13 – składam informację w imieniu mieszkańca, pana Andrzeja Szczepaniaka. 

Panie Burmistrzu, proszę o rozważenie i ewentualne sporządzenie koncepcji 
uruchomienia w miejscu byłej plaży w Gryfinie przy ul. Sportowej miejsca do 
uprawiania sportu i rekreacji. Wielu mieszkańców pamięta, że było to kiedyś 
bardzo ładne miejsce, często uczęszczane, miejsce do spacerów, gier  
i różnych imprez środowiskowych. W związku z tym uważam, że warto byłoby 
przywrócić obiekt do stanu poprzedniego i z taką prośbą się zwracam. 

                                                                                                              
L.dz.0002-115/2013                                             Gryfino, dn. 12.07.2013r.                
           W odpowiedzi na interpelację nr 742/XXXV/13 zgłoszona na XXXV sesji Rady 
Miejskiej w Gryfinie w dniu 27.06.2013r.w sprawie sporządzenia koncepcji dot. terenu przy 
byłej plaży miejskiej, informuję, iż w miesiącu kwietniu br. odbyło się spotkanie z 
przedstawicielami miasta Schwedt w sprawie wspólnego projektu dotyczącego dalszej 
przyszłościowej rozbudowy infrastruktury nad rzeką Regalicą.  
           W chwili obecnej do wydziału inwestycji UMiG w Gryfinie, został złożony opis 
propozycji z naszej strony, który dotyczy szczególnie zagospodarowania terenu na odcinku 
od pierwszego etapu nabrzeża wzdłuż wałów przeciwpowodziowych, aż po przystań 
żeglarską. 
           Kolejne wspólne spotkanie w tej sprawie odbędzie się w miesiącu wrześniu i 
poświęcone będzie omówieniu dalszych działań. 

                                                                            Dyrektor OSiR 
                                                                          Tadeusz Samoń 

Radny Jarosław Kardasz 
743/XXXV/13 – mieszkańcy, którzy będą zasiedlać nowy blok przy ul. Opolskiej zwrócili się  

z prośbą, aby wybudować drogę dojazdową. Blok oddano, a drogi nie ma  
i mieszkańcy mają problem z dojazdem i przeniesieniem mebli.  

                                                                                                    
BMP/ 743 /XXXV/13      Gryfino, dnia 22.07.2013 r. 

W odpowiedzi na interpelacje wniesione na Sesji Rady Miejskiej w sprawie 
wybudowania drogi dojazdowej do budynków wielorodzinnych GTBS-u przy ul. Opolskiej w 
Gryfinie wyjaśniam, że w miarę posiadanych środków finansowych przeznaczonych na 
remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych realizowanych przez PUK Sp. z o.o. będziemy 
systematycznie dokonywali prac polegających na poprawie przejezdności ww. odcinka ul. 
Opolskiej, w przypadku pogorszenia się stanu tej drogi. Jednocześnie informuję, że 
weźmiemy również pod uwagę opracowanie w najbliższych latach dokumentacji technicznej 
na budowę ul. Opolskiej wraz z niezbędną infrastrukturą drogową. 

BURMISTRZ 
Miasta i Gminy Gryfino 

Henryk Piłat 
 
Radny Jarosław Kardasz 
744/XXXV/13 – przy nowym bloku na ul. Opolskiej, który jest o wiele większy niż poprzednie 

budynki usytuowano tylko 25 miejsc parkingowych. 5 miejsc będzie 
przeznaczonych dla dewelopera, a więc zostanie tylko 20 miejsc do 
parkowania. Przy poprzednim bloku, który jest dużo mniejszy, jest 65 takich 
miejsc. Proszę o zwiększenie liczby miejsc parkingowych. 

 
 



L.Dz.GTBS/2194/2013      Gryfino, dnia 19.07.2013 r. 
 W odpowiedzi na Pana interpelację zgłoszona na Sesji Rady Miejskiej w dniu 27 
czerwca 2013 r. informuję: 
 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego uchwalony w dniu 28 kwietnia 
2005 r. przez Radę Miejską w Gryfinie dla terenów przy ul. Opolskiej dla zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej posiada zapis: ”W granicach każdej działki budowlanej należy 
zapewnić miejsca postojowe dla samochodów osobowych w ilości pokrywającej potrzeby –  
1 miejsce postojowe na każde 5 mieszkań.” Wymagana ilość miejsc postojowych dla 
budynku przy ul. Opolskiej wynosi zatem 12. Faktycznie wybudowano więcej miejsc, tyle ile 
pozwoliła powierzchnia działki. Istnieje ponadto możliwość korzystania z miejsc postojowych 
przy sąsiednim budynku. 

PREZES ZARZĄDU GTBS Sp. z o.o. 
Bronisław Mela 

 
Radna Janina Nikitińska 
745/XXXV/13 – uczestniczyłam wczoraj w Gali Laureatów, podzielę się swoimi odczuciami  

i kilku osób, z którymi rozmawiałam na tej gali. Panie Burmistrzu, dlaczego na 
gali zabrakło naszych sportowców? Takie były pytania m.in. rodziców. Żeby 
osiągnąć jakiś wyniki w sporcie, trenuje się kilka razy w tygodniu i jeszcze 
bierze się udział  w zawodach. Bardzo zabolało mnie i wielu rodziców również, 
że na gali zabrakło sportowców. Mamy wspaniałych lekkoatletów, 
gimnastyków, sportowców w grach zespołowych. Uważam, że jest to bardzo 
duże niedopatrzenie. Dlaczego niektórzy laureaci gali, którzy wychodzili na 
środek, byli zapraszani ze swoimi opiekunami, a inni nie? Poczuli się 
niedowartościowani. Uważam, że skoro organizujemy taką galę, musimy 
przestrzegać pewnych zasad, żeby kogoś nie urazić. 

 
BWS.0003.25 .2013                                    Gryfino, 2013-07-22 

W odpowiedzi na zgłoszoną przez Panią na sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu  
27 czerwca 2013 roku interpelacją nr 745/XXXV/13 uprzejmie informuję, że w miesiącach 
wrzesień/październik 2012 roku został powołany zespół do opracowania regulaminu gali 
laureatów w skład którego wchodzili Dyrektorzy Szkół, pracownicy Urzędu Miasta oraz 
Gryfińskiego Domu Kultury. Efektem spotkań jest zarządzenie Nr 0050.119.2012 z dnia 9 
listopada 2012 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania wyróżnień podczas 
corocznej Gryfińskiej Gali Laureatów w którym nie uwzględniono przyznawania wyróżnień 
dla sportowców. 

BURMISTRZ 
Miasta i Gminy Gryfino 

Henryk Piłat 
 
Radna Jolanta Witowska  
746/XXXV/13 – moja interpelacja dotyczy nawierzchni alejek w parku miejskim. Fragmenty 

alejek są w bardzo złym stanie i ulegają systematycznej dewastacji. 
Spadające deszcze wyżłobiły głębokie i rozległe koleiny, uciążliwe  
i zagrażające bezpieczeństwu użytkowników parku. W tej sprawie 
interpelowałam dwa lata temu, interpelacje zgłaszali także inni radni i tak 
naprawdę nie zrobiono nic w tej sprawie, aby ten proces zatrzymać i poprawić 
jakość zdewastowanej powierzchni. Proszę służby o rozpoznanie sprawy  
i podjęcie działań, które skutecznie zapobiegną dalszej dewastacji  
i generowaniu coraz większych kosztów przy decyzji o naprawie. 

 
Radny Kazimierz Fischbach 
747/XXXV/13 – na ul. Wojska Polskiego od ul. Z. Krasińskiego aż do ul. Jana Pawła II aż 

osiem lip jest suchych. W związku z tym, że jest to droga powiatowa, proszę  
o wystąpienie o ich likwidację, bo przy większym wietrze mogą wystąpić 



poważne problemy. Jeżeli te lipy poprzewracają się, ul. Wojska Polskiego 
będzie nieprzejezdna. 

                                                                                                         
Interpelację nr 747/XXXV/13 pismem BMK.0003.7.2013.ML z dnia 

27.06.2013r.przekazano do Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w 
Koszalinie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Chojnie ul. Polna 2. 

 
RDW.2-d/423/33/2013      Chojna, dnia 31.07.2013 r. 

Rejon Dróg Wojewódzkich w Chojnie odpowiadając na pismo znak 
BMK.0003.7.2013.ML z dnia 19.07.2013 r. informuje, że w bieżącym roku nie posiadamy 
środków finansowych na wykonanie wycinki zadrzewienia zlokalizowanego w pasie 
drogowym drogi wojewódzkiej nr 120 na terenie m. Gryfino. 

W związku z powyższym w miejscach stwarzających realne zagrożenie 
bezpieczeństwa ruchu drogowego zostały wykonane prace związane z podcinką konarów 
drzew. 

Drzewa których stan sanitarny wymaga usunięcia zostaną ujęte do sporządzanego w 
III-kwartale 2013 r. planu wyrębu drzew. 

Po uzyskaniu pozytywnej decyzji z UMiG Gryfino zezwalającej na wycinkę drzew 
zakres w/w prac zostanie ujęty do sporządzanego planu rzeczowo-finansowego na 2014 r. 

Po zatwierdzeniu planu rzeczowo-finansowego i uzyskaniu środków finansowych na 
realizację pielęgnacji zadrzewienia a ramach bieżącego utrzymania dróg zostanie wykonana 
wycinka drzew. 

KIEROWNIK 
Rejonu Dróg Wojewódzkich 

Krzysztof Ziętek 
                                                                       
Radny Kazimierz Fischbach 
748/XXXV/13 – miesiąc, czy dwa miesiące temu radny Hładki składał interpelacje w sprawie 

skrzyżowania ul. H. Sienkiewicza z ul. Armii Krajowej i ul. 9 Maja. Jadąc  
ulicą H. Sienkiewicza w kierunku przejazdu kolejowego stoi znak STOP. Ten 
znak jest trochę cofnięty i kierowcy, kiedy dojeżdżają do tego skrzyżowania 
traktują wszystkie drogi równorzędnie. Trzy dni temu na własne czy widziałem 
jak doszłoby do poważnego wypadku. 

 
Interpelację pismem BMP/748,749/XXXIII/13 z dnia 27 czerwca 2013r.przekazano do 

Starostwa Powiatowego w Gryfinie ul. Sprzymierzonych 4 
                                
Radny Kazimierz Fischbach 
749/XXXV/13 – na całej ul. Z. Krasińskiego od sklepu Biedronka, aż do ul. Wojska Polskiego 

chodniki są w coraz gorszym stanie. Proszę o zajęcie się tą sprawą. 
 

Interpelację pismem BMP/748,749/XXXIII/13 z dnia 27 czerwca 2013 r. przekazano 
do Starostwa Powiatowego w Gryfinie ul. Sprzymierzonych 4 
                                          
Radny Krzysztof Hładki 
750/XXXV/13 – dostałem odpowiedź na interpelację adresowaną do radnych Rady Miejskiej 

w Gryfinie, odnośnie kosztów postępowań podatkowych, ekspertyz oraz 
kosztów egzekucyjnych w sporze podatkowym z PGE. Koszty postępowania 
egzekucyjnego wyniosły 3.065.273 zł. Wykonanie kosztów egzekucyjnych 
zostało wstrzymane postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego. Do 
kiedy? Wstrzymane, czy anulowane? Czy grożą nam te koszty postępowania, 
czy nie? Proszę o odpis postanowienia NSA w celu zapoznania się z nim. 

 
Gryfino, dnia 01.08.2013 r. 



 W związku z wniesieniem skargi kasacyjnej od Wyroku Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Szczecinie, Naczelny Sąd Administracyjny dnia 14 maja 2012 roku 
wydał postanowienie, na mocy którego wykonanie postanowienia Naczelnika Urzędu 
Skarbowego w Gryfinie z dnia 25 listopada 2010 r. w przedmiocie kosztów egzekucyjnych 
zostało wstrzymane. Z uwagi na powyższe w obecnej sytuacji koszty te nie są wymagalne. 
(Do odpowiedzi na interpelację załączono odpis postanowienia Naczelnego Sądu 
Administracyjnego z dnia 14 maja 2010 r. ) 

BURMISTRZ 
Miasta i Gminy Gryfino 

Henryk Piłat 
 
Radna Ewa De La Torre 
751/XXXV/13 – z uwagą przeczytałam ogłoszenie pana Burmistrza zamieszczone na 

stronach internetowych. Jest to ogłoszenie z 19 czerwca 2013 r. w sprawie 
realizacji zadania publicznego pn. "Organizacja obozu sportowego w zakresie 
sztuk walki" dla UKS „AIKIDO TAISO” z dofinansowaniem w wysokości 5 tys. 
zł. Dofinansowanie tego przedsięwzięcia ma nastąpić z pominięciem konkursu 
ofert na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  
i wolontariacie, a wniosek w tej sprawie złożył UKS „AIKIDO TAISO” mający 
swoją siedzibę w Szkole Podstawowej nr 1 na ul. Łużyckiej 22. Co ciekawe, 
wniosek w tej sprawie został złożony 14 czerwca 2013 r., wpłynął do urzędu 
16 czerwca 2013 r., a pan Burmistrz wyraził zgodę na to dofinansowanie  
19 czerwca 2013 r. W ciągu 5 dni procedura została wyczerpana. 
Sprawdziłam, co to za przedsięwzięcie i do kogo jest adresowane. Obóz ten 
organizuje UKS „AIKIDO TAISO”,    wnioskodawcami byli Państwo Tomasz  
i Sylwia Barańscy. Koszt tego obozu wynosi 1250 zł od jednej osoby. Obóz 
odbędzie się w dniach 29 czerwca – 7 lipca 2013 r. i będzie trwał 9 dni. Jest 
adnotacja, z której wynika, że odpłatność 1250 zł dotyczy zarówno osób 
dorosłych, jak i dzieci, które trenują tą dyscyplinę walk, natomiast dla rodziców 
niećwiczących udział w tym obozie może być z zastosowaniem 20% rabatu. 
Czy wszyscy organizatorzy sportu w naszej gminie mogą liczyć na tego typu 
przychylność pana Burmistrza? Czy będą mogli organizować obozy, na które 
będą mogli pojechać rodzice i otrzymać 20% rabatu? Czy otrzymają do  
9-dniowego wypoczynku 5-tysięczny dodatek z budżetu Gminy, a zatem  
z finansów publicznych i czy procedura będzie równie szybka? Przypomnę, że 
trwała 5 dni od momentu złożenia wniosku do momentu przydzielenia kwoty 
5.000 zł. 

                                                    
BWS.0003.23 .2013                                    Gryfino, 2013-07-22 

W odpowiedzi na zgłoszoną przez Panią na sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu  
27 czerwca 2013 roku interpelacją nr 751/XXXV/13 uprzejmie informuję, że złożony wniosek 
w dniu 16 czerwca 2013 roku przez UKS AIKIDO-TAISO na realizację zadania publicznego 
pn. „Organizacja obozu sportowego w zakresie sztuk walki” był złożony w uproszczonym 
trybie i spełniał wszystkie wymogi określone w Ustawie o pożytku publicznym i o 
wolontariacie. Data wpływu wniosku to 16 czerwca 2013 roku.  Adnotacja w dniu 19 czerwca 
2013 roku o wyrażenie zgody dotyczyła akceptacji wszczęcia postępowania do udzielenia 
wsparcia na ww. zadanie.  

Każdy podmiot spełniający warunki określone w powyższej Ustawie może wystąpić              
z wnioskiem na realizację zadania w opisanym powyżej trybie. 

Jednocześnie informuję, że w bieżącym roku środki finansowe na realizację zadań                
z zakresu kultury fizyczne zostały już rozdysponowane.  

BURMISTRZ 
Miasta i Gminy Gryfino 

Henryk Piłat 



 

Radna Ewa De La Torre 
752/XXXV/13 – w związku z informacją, jaka ukazała się w internecie na temat spotkania  

z dwoma posłami: panem Posłem Leszkiem Milerem i panem Posłem 
Grzegorzem Napieralskim, czy na to spotkanie w sprawie losów elektrowni 
Dolna Odra był zaproszony, nawet, jeżeli zmieniono miejsce spotkania, 
jakikolwiek przedstawiciel organu uchwałodawczego Gminy? Czy ktokolwiek  
z prezydium był zaproszony np. żeby móc w naszym imieniu przekazać nasze 
stanowisko, które zostało wyrażone w uchwale z dnia 16 lutego 2012 r.  
w sprawie przyjęcia apelu do Prezesa Rady Ministrów, parlamentarzystów  
i samorządowców województwa zachodniopomorskiego w związku z brakiem 
planów inwestycyjnych PGE dot. elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie. 
W internecie wyczytałam, że Poseł Leszek Miler obiecał, że się dowie, jakie są 
plany w stosunku do elektrowni Dolna Odra, a ze stron internetowych Sejmu 
wyczytałam, że taka odpowiedź została posłowi Napieralskiemu udzielona  
w maju 2012 r., kiedy to na jego interpelację odpowiedział Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Skarbu Państwa Jan Bury, który opowiedział o tym, co rząd 
planuje w tej sprawie. Czy uchwała Rady Miejskiej została również 
przekazana panu posłowi, skoro powiedział, że dopiero będzie dowiadywał się 
w tej sprawie, a apel był skierowany do wszystkich parlamentarzystów i mam 
nadzieję, że tam dotarł. 

 
BOR.0003.7.2013              Gryfino, dnia 26 lipca 2013 r. 

Odpowiadając na pani interpelację zgłoszoną na XXXV sesji Rady Miejskiej  
w Gryfinie w dniu 27 czerwca 2013 r. informuję, że do Biura Obsługi Rady i Burmistrza nie 
wpłynęło żadne zaproszenie dla członków Rady Miejskiej w Gryfinie na spotkanie z Panem 
Posłem Leszkiem Millerem oraz Panem Posłem Grzegorzem Napieralskim, które odbyło się 
w Gryfinie w dniu 26 czerwca 2013 r.  

Uchwałę Nr XVII/153/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie 
przyjęcia apelu do Prezesa Rady Ministrów, parlamentarzystów  i samorządowców 
województwa zachodniopomorskiego w związku z brakiem planów inwestycyjnych Polskiej 
Grupy Energetycznej S.A. dotyczących Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie w dniu 
20 lutego 2012 r. została przekazana do jej adresatów: 
- Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska; 
- posłów z okręgu wyborczego nr 41 do Sejmu RP: Posła na Sejm RP Bartosza 

Arłukowicza, Posła na Sejm RP Joachima Brudzińskiego, Posła na Sejm RP Leszka 
Dobrzyńskiego, Posła na Sejm RP Michała Jacha, Posła na Sejm RP Magdaleny 
Kochan, Posła na Sejm RP Arkadiusza Litwińskiego, Posła na Sejm RP Zofii 
Ławrynowicz, Posła na Sejm RP Grzegorza Napieralskiego, Posła na Sejm RP Renaty 
Zaremby, Posła na Sejm RP Ewy Żmudy-Trzebiatowskiej, Posła na Sejm RP Andrzeja 
Piątaka, Posła na Sejm RP Konstantego Oświęcimskiego; 

- Senatora RP Norberta Obryckiego z okręgu wyborczego nr 97 do Senatu RP; 
- Senatora RP Sławomira Piotra Preissa z okręgu wyborczego nr 98 do Senatu RP; 
- Wojewody Zachodniopomorskiego Marcina Zydorowicza; 
- Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza; 
- Przewodniczącego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Marka Tałasiewicza; 
- Starosty Gryfińskiego Wojciecha Konarskiego. 

Ponadto uchwała została przekazana również Dyrektorowi Oddziału Zespołu 
Elektrowni Dolna Odra Wojciechowi Dobrakowi oraz przewodniczącym związków 
zawodowych ZEDO. Były to te same osoby, które były zaproszone na nadzwyczajna sesję 
Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 16 lutego 2012 r. 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
Mieczysław Sawaryn 



 
Radny Ryszard Radawiec 
753/XXXV/13 – w marcu składałem interpelację dotyczącą ul. Zacisznej w Wełtyniu  

i prosiłem, żeby dostarczyć na nią wywrotkę drobnego gruzu. W zeszłym roku 
załatwiłem wywrotkę grubego gruzu, ale należałoby załatać jeszcze niektóre 
dziury. Mieszkańcy sami zobowiązali się do tego, że te dziury załatają. Myślę, 
że wywrotka gruzu dużo nie kosztuje i należałoby tym ludziom pomóc. Od 
marca minęło kilka miesięcy. Chciałbym, żeby ta sprawa była załatwiona jak 
najszybciej. 

Gryfino, dnia 22.07.2013 r. 
BMP/ 753/ XXXV/13 

W odpowiedzi na interpelację wniesioną na Sesji Rady Miejskiej w sprawie 
przekazania kruszywa w celu załatania dziur w Wełtyniu na ul. Zacisznej uprzejmie 
informuję, że wnioskowany materiał zostanie przekazany w najbliższym czasie tj. w okresie 
rozpoczęcia przez PUK Sp. z o.o. prac związanych z naprawą ul. Polnej w Wełtyniu.  

BURMISTRZ 
Miasta i Gminy Gryfino 

Henryk Piłat 
 
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński 
754/XXXV/13 – chciałbym odnieść się do odpowiedzi na interpelację, którą otrzymałem 

dzisiaj. Wielokrotnie interpelowałem w sprawie drogi gminnej łączącej 
miejscowość Sobiemyśl z drogą powiatową, odpisano mi, że ta sprawa była 
wielokrotnie wyjaśniana, że Gmina Gryfino nie widzi potrzeby dokonania 
badań nośności drogi, że po tej drodze samochody jeżdżą od wielu lat i nic się 
nie dzieje. Chce powiedzieć, że od kilku lat zgłaszałem tą interpelację i „pies  
z kulawą nogą” nie zajrzał na tą drogę, żeby zobaczyć jak ona wygląda  
i w jakim jest stanie. Na krótkim odcinku tej drogi doszło do czterech potrąceń, 
w tym jednego śmiertelnego. Piszecie państwo, że na terenie tej miejscowości 
działają dwie firmy, które muszą mieć możliwość poruszania się po tej drodze. 
Mieszkańcy Sobiemyśla nie mają nic przeciwko tym firmom, tylko 
doprowadźcie do takiej sytuacji, żeby mieszkańcy czuli się w tej miejscowości 
bezpiecznie. Na tej drodze jest takie duże natężenie ruchu, że mieszkańcy 
obawiają się o swoje życie i życie swoich dzieci. Państwo w tym przypadku nic 
nie robicie, zbywacie, piszecie pisma, że jest to normą, że działające firmy 
mogą z tej drogi korzystać, tylko każda droga ma określoną nośność i dlatego 
wielokrotnie interpelowałem o to, żeby dokonać takiego pomiaru, ustawić 
odpowiednie oznakowania i ograniczenie prędkości. Jeszcze raz, w imieniu 
mieszkańców tej miejscowości apeluję o to, żeby zająć się tą sprawą. 

                                        
BMP/ 754, 762/ XXXV/13      Gryfino, dnia 22.07.2013 r. 

W odpowiedzi na interpelacje wniesione na Sesji Rady Miejskiej informuję: 
Ad. 754 – podtrzymuję swoje stanowisko wyrażone w odpowiedzi na poprzednią 

interpelację złożoną przez Pana, dodatkowo nadmieniam, że na drodze przebiegającej przez 
m. Sobiemyśl wprowadzone jest ograniczenie prędkości, a przestrzeganiem tych przepisów 
przez kierowców zajmują się służby Policji i Straży Miejskiej. 

BURMISTRZ 
Miasta i Gminy Gryfino 

Henryk Piłat 
 
Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński 
755/XXXV/13 – moja interpelacja jest nawiązaniem do odpowiedzi na interpelację, które 

otrzymałem od Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Gryfinie i od 
Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Obie te odpowiedzi, co 
do zasady są zadowalające, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 



odpowiedziało, że na obsługę prawną w roku 2012 wydało 61 tys. zł, 
natomiast Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego podało mi 
informację, że koszt obsługi prawnej wynosi 3.078 zł brutto miesięcznie. 
Poproszę jeszcze o doprecyzowanie, jaki był koszt obsługi prawnej w GTBS 
w roku 2012? Jest jeszcze kwestia bardzo istotna związana z zastępstwem 
procesowym i oddzielnym postępowaniem i trybem, wiec moje pytanie 
zmierza do tego, czy te kwoty obsługi prawnej obciążają też wprost 
mieszkańców naszego miasta. 

 
L.dz. 2157/2013              Gryfino, dnia 19 lipca 2013 r. 
 Działając w imieniu Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z  o.o., 
w nawiązaniu do Pańskiej interpelacji zgłoszonej na XXXV sesji Rady Miejskiej w dniu 27 
czerwca 2013 r. wyjaśniam niniejszym, iż koszt obsługi prawnej GTBS sp. z o.o. w 2012 r. 
wyniósł 34.440 zł. 
 Wskazuję jednocześnie, iż GTBS sp. z o.o. jako zleceniodawca jest zobowiązane do 
zapłaty odrębnego wynagrodzenia zleceniobiorcy z tytułu reprezentowania go  
w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych, zgodnie ze stawkami określonymi  
w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz 
ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu 
z dnia 28 września 2002 r. Zapłata następuje na rzecz zleceniobiorcy po wyegzekwowaniu 
kosztów zastępstwa prawnego od dłużnika GTBS sp. z o.o. 

PREZES ZARZĄDU GTBS Sp. z o.o. 
Bronisław Mela 

 
Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński 
756/XXXV/13 – odkładałem tą interpelację przez pewien czas w nadziei, że po wiośnie 

nastąpi zdecydowana ofensywa gryfińskich służb remontowych, ale ta 
ofensywa nie nastąpiła, więc interpeluje w sprawie mieszkańców pierwszych 
domów wybudowanych przy ul. Jana Pawła II, najbliżej gimnazjum i dróg 
dojazdowych do ich posesji, aby te drogi zostały trwale utwardzone, 
zabezpieczone, a najlepiej przygotowane do eksploatacji, bo ich stan w chwili 
obecnej pozostawia wiele do życzenia. Proszę też o odpowiedź, w jakim 
terminie te prace zostaną podjęte. 

 
Gryfino, dnia 22.07.2013 r. 

BMP/ 756 /XXXV/13 
W odpowiedzi na interpelacje wniesioną na Sesji Rady Miejskiej w sprawie poprawy 

stanu technicznego dróg dojazdowych do okolicznych posesji zlokalizowanych przy ul. Jana 
Pawła II informuję, że na bieżąco kontrolujemy i dokonujemy niezbędnych napraw jak 
również zachowanie przejezdności na drogach dojazdowych (o nawierzchni gruntowej) w 
obrębie w/w ulicy. Dojazd do posesji (domków jednorodzinnych) zlokalizowanych 
bezpośrednio przy gimnazjum nie stwarza zagrożenia ani nie uniemożliwiaj dojazdu do tych 
budynków. Od wiosny br. remontowane są przez PUK Sp. z o.o. drogi gminne, których stan 
znacząco się pogorszył uniemożliwiając lub utrudniając dojazd do zabudowań 
mieszkaniowych. Szereg dróg m.in. w obrębie ul. Jana Pawła II, których stan był 
nieporównywalny do w/w drogi, zostało utwardzonych i doprowadzonych do stanu 
przejezdności. Pragnę jednakże powiadomić, że na bieżąco monitorujemy stan dróg 
gminnych, a w przypadku stwierdzenia konieczności dokonania napraw, są one realizowane. 

BURMISTRZ 
Miasta i Gminy Gryfino 

Henryk Piłat 
 
Radny Rafał Guga 
757/XXXV/13 – ostatnio miałem bardzo ciekawą dyskusję z ludźmi, którzy od wielu lat tworzą 

gryfiński sport i doszliśmy do bardzo przykrych konkluzji, m.in. do tego, że 



obiekty sportowe na dzień dzisiejszy są właściwie zamknięte. Kiedyś była taka 
sytuacja, że każdy, kto przyszedł na obiekty mógł pograć sobie w piłkę, 
obiekty były otwarte, natomiast dzisiaj wszystkie obiekty są pozamykane. Na 
płytę główną boiska wejść nie wolno, z płyty bocznej dzieci też są 
przeganiane, na euroboisko, ze względu na jego konserwację też często są 
pozamykane bramy. Panie Burmistrzu, zmierzamy do tego, żeby sport był 
uprawiany powszechnie, więc zaczyna się to od tego, że otwiera się obiekty 
sportowe. 

 
L.dz.0002-118/2013                                                                         Gryfino, dn. 12.07.2013 r.  
   W odpowiedzi na interpelację nr 757/XXXV/13 zgłoszoną na XXXV sesji Rady 
Miejskiej w Gryfinie w dniu 27.06. 2013r w sprawie obiektów sportowych, z przykrością 
informuję Pana, że publicznie wypowiada Pan nieprawdę na temat dostępności obiektów 
sportowych, wszystkich, nie tylko w Gryfinie, musi odbywać się w sposób kontrolowany. 
Regulują to odpowiednie przepisy, poczynając od ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o 
sporcie, w rozdziale o wspieraniu sportu przez organy władzy publicznej, w rozdziale o 
bezpieczeństwo w sorcie, w ustawie z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej, w 
rozdziale o rekreacji i rehabilitacji ruchowej, w rozdziale – zasady bezpieczeństwa w 
dziedzinie kultury fizycznej, w rozdziale – przepisy karne, poprzez regulaminy wewnętrzne 
wydane na tych podstawach, które określają w sposób szczegółowy zasady korzystania z 
obiektów sportowych. 
      Chciałbym Panu zwrócić uwagę, że i owszem przed przejęciem obiektów sportowych 
przez Gminę Gryfino, korzystanie z nich odbywało się w sposób niekontrolowany, co 
zapewne wielu odpowiadało, ale zapomniał Pan chyba, choć od tego momentu upływa 
dopiero 7 rok, jak one wtedy wyglądały (służę dla przypomnienia odpowiednią dokumentacją 
fotograficzną), jakie było bezpieczeństwo zawodników i osób korzystających, jaki był ich stan 
techniczny i higieniczny. Odpowiadał za to czynnik społeczny (sic), czyli nikt. 
      Odnosząc się jednak do meritum sprawy informuję Pana, że zgodnie z 
obowiązującymi regulaminami obiekty są czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 
20.00, natomiast w soboty i w niedzielę od godz.10.00 do 20.00. Na obiektach może 
przebywać każdy, jednak korzystanie z nich musi odbywać się zgodnie z regulaminami. W 
każdej sytuacji, jeżeli jest taka potrzeba, szczególnie w okresie letnim, kiedy dzień jest długi, 
nikt z pracowników ochrony nie wygania osób korzystających z obiektu i nie zamyka bram 
przed zmierzchem, chyba, że zdarzają się przypadki niestosownego zachowania. 
Oczywiście, choć każdy obiekt posiada po kilka wejść nie wszystkie one muszą być otwarte, 
bo część z nich są wejściami awaryjnymi i otwierane są w sytuacjach koniecznych. Zawsze, 
ale to zawsze jest możliwość wejścia na każdy obiekt – miejscowe kluby zgodnie z 
wcześniejszym dostarczonym i uzgodnionym harmonogramem i na warunkach określonych 
wytycznymi BMiG Gryfino, inne grupy zorganizowane po spełnieniu wymogów regulaminowo 
– finansowych. Problemem dla Pańskich rozmówców, czy informatorów jest konieczność, o 
czym informują mnie służby ochrony, przejście kilku dodatkowych metrów do bramy 
wejściowej na obiekt, bądź reagowanie, o czym już wspomniałem, na nieregulaminowe 
zachowanie osób, co niekiedy prowadzi do konfliktu interesów. 
    Po przyjęciu obiektów sportowych przez Gminę Gryfino, zaczęto sukcesywnie 
wprowadzać zasady korzystania i ich użytkowania, choć każdy może mieć jak to widać swoje 
wizje na ten temat i nie każdemu on odpowiada, nie każdy też z natury chce się 
podporządkować nakazom, niemniej jednak zawsze na bieżąco sytuacja jest monitorowana i 
reagujemy dostosowując te reguły do rzeczywistości i potrzeb konkretnej grupy.  

Dyrektor OSiR 
Tadeusz Samoń 

 
Radny Rafał Guga 
758/XXXV/13 – na ul. H. Kołłątaja przy wjeździe na ul. Opolską rosną krzewy, one zostały 

ostatnio podcięte i sytuacja trochę się poprawiła, natomiast już kiedyś 
prosiłem, żeby spowodować, żeby te krzewy zostały wycięte, aż do zakrętu. 



Niestety tam już kilka razy o mało nie doszło do wypadku. Kierowca 
włączający się do ruchu z ul. Opolskiej nie jest w stanie zobaczyć, czy ktoś 
nadjeżdża od strony zakrętu na ul. H. Kołłątaja. Jeszcze raz proszę, aby te 
krzewy wyciąć. 

                                                                                                    
Interpelację pismem BMK.0003.6.2013.ML z dnia 27.06.2013r. przekazano do Zarządu 
Powiatu w Gryfinie. 
 
Radny Rafał Guga 
759/XXXV/13 – ostatnio zwrócili się do mnie mieszkańcy korzystający ze ścieżki rowerowej  

i stwierdzili, że ta ścieżka jest bardzo zaniedbana. Wydarzył się wypadek, 
dziecko jadące na rowerze na końcu tej ścieżki wpadło na wystający konar, 
przeleciało przez rower i musiało być poddane opiece lekarskiej. Kiedyś 
dojdzie tam do tragedii, proszę, aby przejrzeć ścieżki rowerowe w Gryfinie  
i poprawić ich stan. Jest sezon rowerowy, więc wypadałoby, żeby przynajmniej 
na ścieżkach rowerowych poruszanie się było bezpieczne. 

 
Interpelację pismami BMK.0003.8.2013.ML z dnia 31 lipca 2013 r. przekazano do 

Państwowego Gospodarstwa leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gryfino oraz do ENEA 
Operator Sp. z o.o. w Szczecinie. 
 
Radny Rafał Guga 
760/XXXV/13 – mieszkańcy ul. Opolskiej od wielu lat czekają na drogę i na plac zabaw. 

Teraz przy nowym bloku pojawił się mini plac zabaw, natomiast mieszkańcy 
mają też swoje inicjatywy. Przy bloku na ul. Opolskiej 1-7 jest skarpa. Czy 
można byłoby ta skarpę zabezpieczyć płotkiem, ponieważ tam bawią się 
dzieci. Zejście czy spadek z tej skarpy prowadzi prosto na parking i drogę  
i jest tam niebezpiecznie. Zabezpieczenie skarpy poprawiłoby bezpieczeństwo 
naszych dzieci i pozwoliłoby nam na własną rękę spróbować zagospodarować 
kawałek tego terenu. Jeżeli na tej zabezpieczonej płotkiem skarpie pojawiłaby 
się jakaś piaskownica i ławka to już byłby to „raj na ziemi”. 

 
L.Dz.GTBS/2317/2013      Gryfino, dnia 19.07.2013 r. 
 W odpowiedzi na Pana interpelację zgłoszona na sesji Rady Miejskiej w dniu  
27 czerwca 2013 r. informuję, że w najbliższym czasie Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego zagospodaruje teren przed budynkiem przy ul. Opolskiej 1-7 zgodnie  
z Pańskimi sugestiami. 

PREZES ZARZĄDU GTBS Sp. z o.o. 
Bronisław Mela 

 
Radny Rafał Guga 
761/XXXV/13 – na drodze należącej do GDDKiA, ale, z której korzystają przede wszystkim 

nasi mieszkańcy, czyli ul. Flisaczej i podobna sytuacja jest na ul. 
Szczecińskiej, po niewielkich opadach deszczu tworzą się wielki kałuże. 
Przejeżdżające samochody ochlapują przechodniów, a już najtragiczniejsza 
sytuacja jest naprzeciwko przystanku na ul. Flisaczej. Tam jest dziura, która 
zalewa się wodą na głębokość kilkunastu-kilkudziesięciu centymetrów. 
Samochody na drodze krajowej muszą zwalniać do 10 km/h, aby nie ochlapać 
ludzi czekających na autobus. Proszę o interwencję w GDDKiA, żeby coś  
z tym zrobiono, bo sytuacja jest fatalna. 

 
Gryfino, dnia 22.07.2013 r. 

BMP/761/ XXXVI/13 
W odpowiedzi na interpelacje wniesione na Sesji Rady Miejskiej odnośnie rozlewisk 

wód opadowych tworzących się na jezdni drogi krajowej nr 31 tj. ul. Flisaczej i Szczecińskiej 



w Gryfinie uprzejmie informuję, że zarządca drogi opracował w roku bieżącym dokumentację 
projektową związaną z budową kanalizacji deszczowej wraz z częściową przebudową jezdni 
ul. Flisaczej. Z informacji uzyskanych od zarządcy drogi krajowej wiadomo, że w roku 
bieżącym z uwagi na ograniczone środki finansowe, prace te nie zostaną rozpoczęte, ale 
zadanie to planowane jest do realizacji w roku 2014.  

BURMISTRZ 
Miasta i Gminy Gryfino 

Henryk Piłat 
 

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński 
762/XXXV/13 – w związku z tym, że planujemy otwarcie I etapu nabrzeża, czy przewidujecie 

państwo zaproszenie gmin partnerskich na to otwarcie? Chcę nadmienić, że 
delegacje Gminy Gryfino, czyli Rady i Urzędu kilkakrotnie gościły w Gminie 
Bersenbrück i w Raciechowicach. Mamy też podpisaną współpracę  
z Barlinkiem i myślę, że będzie to okazja, żeby zrewanżować się i po kilku 
latach obiecywania zaproszeń tych partnerów, ich zaprosić, bo jest to 
szczególne wydarzenie. Czy jest to przewidziane i partnerzy Gminy Gryfino 
będą zaproszeni? Rada oczekuje takiej odpowiedzi, bo wypadałoby się 
zrewanżować. 

                                       Gryfino, dnia 22.07.2013 r. 
BMP/ 754, 762/ XXXV/13 

W odpowiedzi na interpelacje wniesione na Sesji Rady Miejskiej informuję: 
Ad. 762 – Oczywiście w ramach uroczystości związanych z uroczystym otwarciem 

nabrzeża, które planowane jest w dniu 7 września br. zaprosimy między innymi 
przedstawicieli gmin partnerskich. 

BURMISTRZ 
Miasta i Gminy Gryfino 

Henryk Piłat 
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn 
763/XXXV/13 – Panie Burmistrzu, proszę zauważyć, że na sesjach Rady Miejskiej większość 

wystąpień Rady dotyczy dróg, chodników i bezpieczeństwa na terenie Gminy 
Gryfino. Na sesji miesiąc temu interpelowałem w sprawie dziur na  
ul. W. Reymonta i na ul. A. Mickiewicza i faktycznie po trzech tygodniach te 
dziury zostały usunięte. Na ul. Przemysłowej, stanowiącej dojazd do Dolnej 
Odry i będącej jedną z ważniejszych tras komunikacyjnych jest metrowa 
dziura o głębokości blisko 20 cm, od co najmniej dwóch miesięcy. Na  
ul. Kasztanowej w Pniewie są dziury na wysokości zakładu pana Krawczyka, 
kolejnych domów i firmy Prewent. W jaki sposób ma pan zorganizowany 
monitoring bezpieczeństwa na drogach Gminy Gryfino? Chyba nie opiera sią 
pan tylko na interpelacjach radnych. Dla mnie ta sytuacja, przy wydatkach 
opisanych w gryfińskich gazetach, jest sytuacją skandaliczną Proszę pana 
Burmistrza o podanie mi informacji, w jaki sposób pan Burmistrz monitoruje 
bezpieczeństwo dróg gryfińskich i jak jest zorganizowane działanie w zakresie 
likwidacji tego niebezpieczeństwa, które zagraża mieszkańcom Gminy 
Gryfino. Ja stanowczo protestuję, aby odbywało to się na takiej zasadzie, jak 
do tej pory, że radni interpelują, a później składają podziękowania, bo tu nie 
ma, za co dziękować, bo to jest obowiązek. Jak słyszę, że straż miejska 
odwozi po różnych bankietach urzędników do miejsca zamieszkania, to pytam, 
po co ta organizacja jest panu potrzebna za tak ciężkie pieniądze? Pora wziąć 
się do pracy w tym zakresie. 

 
Gryfino, dnia 22.07.2013 r. 

BMP/ 763, 765 /XXXIV/13 
W odpowiedzi na interpelacje wniesione na Sesji Rady Miejskiej wyjaśniam: 



Ad. 763 – że przeglądy dróg gminnych realizowane są systematycznie przez 
funkcjonariuszy Straży Miejskiej jak również pracownika tut. Urzędu (Referat Inwestycji i 
Funduszy Europejskich) dodatkowo wpływają również wnioski (pisemne i telefoniczne) 
mieszkańców oraz podmiotów prowadzących działalność w sprawie pojawiających się 
usterek na drogach. Następnie wykaz usterek i zakresu prac na drogach gminnych 
przekazywany jest do realizacji Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Sp. z o.o., a kolejność 
ich wykonywania ustalana jest w zależności od uszkodzeń mających zasadniczy wpływ na 
bezpieczeństwo. Odnośnie dziur w nawierzchni jezdni ulic wspomnianych w niniejszej 
interpelacji to informuję, że zakres tych remontów cząstkowych został zlecony jeszcze przed 
wniesioną interpelacją, jednakże z uwagi na obszerny zakres robót realizowanych przez 
PUK Sp. z o.o. szczególnie na ulicach gminnych gdzie panuje duże natężenie ruchu lub 
drogach stanowiących jedyny dojazd do posesji, został on częściowo realizowany 
zrealizowany dopiero w czerwcu. Obecnie trwają prace remontowe na ul. Przemysłowej w 
Pniewie, które zostały rozpoczęte dopiero w lipcu z uwagi na zamknięcie dla ruchu pojazdów 
przejazdu kolejowego w ciągu ul. Gryfińskiej i rozpoczęcie w tym czasie jakichkolwiek 
remontów cząstkowych na tej głównej drodze do elektrowni wprowadziłoby znaczne 
ograniczenie i utrudnienie w ruchu drogowym. 

BURMISTRZ 
Miasta i Gminy Gryfino 

Henryk Piłat 
 

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn 
764/XXXV/13 – problem, który wywołuje wiele zapytań radnych to kwestia sławetnej obsługi 

prawnej związanej z postępowaniami podatkowymi wobec Dolnej Odry. 
Otrzymałem odpowiedź na swoje interpelacje, uzyskałem informację, że były 
zapytania ofertowe, że wpłynęły cztery odpowiedzi. W związku z tym proszę 
o przekazanie mi w ramach dostępu do informacji publicznej tych zapytań, 
które zostały wysłane do kancelarii, ich treści oraz treści przesłanych na pana 
ręce odpowiedzi i jednocześnie proszę pana Burmistrza o przedstawienie 
faktury wystawionej za skierowanie wniosku odwołującego się od decyzji 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w sprawie podatku od Dolnej Odry 
skierowanego do Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, treści tego wniosku, 
rozliczenia w postaci faktury i wyliczenia liczby godzin. Rachunek, który 
otrzymał pan Burmistrz opiewa na 90.000 zł. Pan Burmistrz przekazał, że 
kancelaria bierze 300 zł za godzinę, to musiałaby pracować 300 godzin. 
Chciałbym dowiedzieć się, jak to pismo było skomplikowane, jaka była jego 
treść, ile godzin wskazano za przygotowanie tego pisma. 

 
        Gryfino, dnia 01.08.2013 r. 
W związku ze złożoną interpelacją dotyczącą zapytań ofertowych na prowadzenie obsługi 
prawnej informuję, że zapytania skierowano do następujących podmiotów: 
- BSJP Brokhus Schnell Jurczak Prusak Sp. K. w Warszawie, 
- Kancelaria Adwokacka Marcin Piotrowski w Warszawie, 
- Kancelaria Adwokacka Sławomir Zdunek w Warszawie 
- Kancelaria Prawna Witold Modzelewski w Warszawie, 
- Kancelaria Sochański & Manik Sp. Jawna w Szczecinie. 
Oprócz Kancelarii Prawnej Witolda Modzelewskiego, na zapytania odpowiedziały dwa ze 
wskazanych powyżej podmiotów (tj. Kancelaria Sochański & Manik oraz Kancelaria 
Sławomira Zdunka), których oferty przewyższały kwotę zaproponowaną przez Kancelarię 
Prawną Witolda Modzelewskiego. 
W odniesieniu do dalszego zakresu interpelacji informuję, że wymieniona kwota zawiera 
ogólną kwotę kosztów poniesionych przez organ podatkowy w związku ze wszystkimi 
toczącymi się wówczas postępowaniami i nie wynikały one z jednej faktury. W związku z tym 
nie były to jedynie koszty sporządzenia pisma do Prokuratury, czy odpowiedzi na odwołanie, 



ale również koszty sporządzenia pism, analiz przeprowadzonych w toku postępowań oraz 
projektów decyzji. 
Jednocześnie informuję, że mając na uwadze przepisy dotyczące tajemnicy skarbowej, 
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino jako organ podatkowy nie może upublicznić treści tych 
pism, gdyż zawierają one dane z akt postępowania podatkowego objęte jest tajemnicą 
skarbową (art. 293 Ordynacji podatkowej). 
(Do odpowiedzi na interpelację załączono korespondencje mailową z Kancelarią Adwokacką 
Marcina Piotrowskiego, Kancelarią Sochański & Manik, Kancelarią Adwokacką Sławomira 
Zdunka, BSJP Brokhus Schnell Jurczak Prusak). 

BURMISTRZ 
Miasta i Gminy Gryfino 

Henryk Piłat 
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn 
765/XXXV/13 – dzisiaj będzie głosowane absolutorium w Gryfinie. W Radzie Miejskiej  

w Gryfinie od wielu lat stosuje pan zasadę, że Rada może sobie uchwalać 
uchwały, a pan wykonywać ich nie musi. W jednej z gazet gryfińskich był 
ostatnio opis sytuacji związanej z mieszkańcami ul. A. Mickiewicza. Dzwonił 
do mnie redaktor, pytał mnie o przebieg remontu chodników przy tej ulicy, 
gdzie nie można już przejechać wózkami z dziećmi. W Biurze Rady otrzymał 
informację, że otrzyma taką uchwałę. Mam tą uchwałę, jest to uchwała z dnia 
4 czerwca 2009 roku, w której pan Burmistrz otrzymał zgodę na udzielenie 
dotacji w wysokości 450.000 zł na rzecz Powiatu Gryfińskiego na remont  
w 2010 roku ulic: 1 Maja, Niepodległości i Adama Mickiewicza. W roku 
wyborczym 2010 wspólnie z Powiatem zrobił pan ul. 1 Maja  
i ul. Niepodległości, a o ul. A. Mickiewicza pan zapomniał, być może, dlatego, 
że radny Sawaryn startuje z tamtego terenu i o tą sprawę zabiega. Czy 
wystąpił pan do Rady Miejskiej w Gryfinie o uchylenie tej uchwały z 4 czerwca 
2009 roku w zakresie ul. A. Mickiewicza? Dzisiaj m.in. radny Kazimierz 
Fischbach pytał o stan chodników w tamtym rejonie, on też startuje z tego 
okręgu, radny Kawka i radny Figas również. Swego czasu obiecał pan Radzie, 
że wróci pan do tego tematu, że zapewni pan mieszkańcom bezpieczeństwo. 
Ma pan obowiązujące porozumienie i uchwałę Rady. Czy pan w dalszym 
ciągu będzie mówił, że Rada może sobie uchwalać, a pan będzie robił to, co 
chce? Panie Burmistrzu, miał pan powołać komisję ds. reformy gryfińskiego 
budżetu, że będzie pan w tym zakresie współpracował z Radą, mija pół roku  
i nic. Słyszymy o obiadach w Warszawie, hotelach i innych rzeczach. Proszę 
wyciągnąć konsekwencje w związku z tym marnotrawstwem publicznych 
pieniędzy przez swój aparat urzędniczy i wziąć się do pracy. Pora załatać 
dziury w chodnikach, drogach, bo na to czekają mieszkańcy Gryfina. 

 
Gryfino, dnia 22.07.2013 r. 

BMP/ 763, 765 /XXXIV/13 
W odpowiedzi na interpelacje wniesione na Sesji Rady Miejskiej wyjaśniam: 
Ad. 765 – w sprawie remontu chodników przy ul. Mickiewicza podtrzymuję swoje 

stanowisko w tej sprawie, a mianowicie z uwagi na konieczność wykonywania remontów i 
bieżącego utrzymania zapewniającego przejezdność dróg gminnych oraz w związku z 
realizacją w ostatnich latach wielu zadań inwestycyjnych, które w istotny sposób zmniejszyły 
możliwości finansowe Gminy Gryfino w chwili obecnej nie widzę możliwości na 
współfinansowanie żadnych nowych zadań należących do kompetencji innych samorządów. 
Pogląd swój prezentowałem Panu już wielokrotnie w udzielanych Panu odpowiedziach w tej 
sprawie. 

BURMISTRZ 
Miasta i Gminy Gryfino 

Henryk Piłat 



 
Radny Tadeusz Figas 
766/XXXV/13 – w ubiegłym roku interpelowałem w sprawie słynnej dłubanki, która została 

wydobyta w trakcie budowy nabrzeża. Jakie jest nasze zainteresowanie nią, 
bo może ona okazać się bardzo cennym eksponatem, który będzie można 
pokazywać gościom, którzy przyjeżdżają z zewnątrz. Jakie są jej dalsze losy? 
Kiedyś spróbowałem się tego dowiedzieć w Biurze Promocji i Informacji, 
odpowiedziano mi, że właściwie tym problemem powinien zając się Wydział 
Inwestycji. Chciałbym, aby ta sprawa była pilotowana i żeby dowiedziano się, 
jakie są szanse uzyskania tego eksponatu, bo może to być bardzo atrakcyjna 
rzecz, którą będzie można pokazywać w Gryfinie. 

 
  Gryfino, dnia 22.07.2013 r. 
BMP/ 766, 767 /XXXV/13 

W odpowiedzi na interpelacje wniesione na Sesji Rady Miejskiej wyjaśniam: 
ad. 766 - w sprawie dłubanki wydobytej w trakcie budowy nabrzeża, zabytek ten po 

dokonaniu analizy przez archeologa sprawującego nadzór archeologiczny przy pracach 
budowlanych został przekazany zgodnie z obowiązującymi przepisami Muzeum 
Narodowemu w Szczecinie. 

BURMISTRZ 
Miasta i Gminy Gryfino 

Henryk Piłat 
 
Radny Tadeusz Figas 
767/XXXV/13 – interpelowałem kiedyś w sprawie słynnej przepompowni na ul. Targowej. Nie 

potrzeba chyba tam aż tak dużych nakładów finansowych, żeby, chociaż 
położyć na niej tynk i naprawić dach, bo w tej chwili ten budynek wygląda 
skandalicznie. 

  Gryfino, dnia 22.07.2013 r 
BMP/ 766, 767 /XXXV/13 

W odpowiedzi na interpelacje wniesione na Sesji Rady Miejskiej wyjaśniam: 
ad. 767 – w sprawie zabytkowej przepompowni przy ul. Targowej prowadzimy 

postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji 
projektowej remontu ww. przepompowni. Zakładamy, że opracowanie projektowe wraz z 
oszacowaniem wartości robót budowlanych zostanie wykonane w terminie do końca br. W 
planie budżetu na rok 2014 w miarę możliwości planujemy uwzględnienie realizacji remontu 
przepompowni. 

BURMISTRZ 
Miasta i Gminy Gryfino 

Henryk Piłat 
Radna Jolanta Witowska 
768/XXXV/13 – rewitalizacja pierwszego etapu nabrzeża stała się faktem, powstało nowe 

miejsce dla spacerowiczów, aby jednak utrzymać je we właściwej kulturze 
musimy zadbać o tą przestrzeń. Mam tu na myśli spacerowiczów z psami. Czy 
zamówiliśmy i przewidzieliśmy montaż dystrybutorów z workami na psie 
odchody? Jeśli nie, to uważam, że w tym miejscu powinien pojawić się taki 
dystrybutor. 

 
                                                                                                        Gryfino, dnia 11.07.2013r. 
BMK.0003.5.2013.LR                                                                                 
              Odpowiadając na Pani interpelację nr 768/XXXV/13 informuję, iż w budżecie 
gminnym na 2013 r. zostały zarezerwowane środki finansowe na zakup dwóch 
dystrybutorów na psie odchody. W najbliższym czasie zostaną one zakupione  
i zamontowane na oddanej części nabrzeża.  

Z up. Burmistrza 



Z-ca Burmistrza 
Maciej Szabałkin 

 
Radny Tomasz Namieciński 
769/XXXV/13 – na dwóch, czy trzech sesjach składałem interpelację dotyczącą świetlicy dla 

dzieci i młodzieży w Gardnie. Dostałem dwa pisma od Pani Dyrektor Zespołu 
Szkół, ale pisma nie załatwiają tematu. Panie Burmistrzu, my od sześciu lat  
w WPI wpisujemy projektowanie i budowę świetlicy wiejskiej w Gardnie, od 
czterech lat przeznaczamy środki finansowe na wykonanie projektu. Ciągnie 
się to w czasie, być może przeszkoda jest moja osoba. Panie Burmistrzu, 
dostał pan określoną propozycję, zaproponowaliśmy panu wydzielenie 
pomieszczeń w szkole na cele świetlicy, nie podjął pan tematu i tak jak pisze 
w piśmie do pana pani dyrektor „decyzję akceptującą propozycje może podjąć 
tylko Pan Burmistrz”. Panie Burmistrzu, niech pan w końcu podejmie decyzję. 
Przeczytałem informacje Burmistrza z realizacji zadań w okresie 
międzysesyjnym, że otrzymał pan decyzję o pozwoleniu na budowę sali 
gimnastycznej z pomieszczeniami przeznaczonymi na cele rehabilitacyjne 
przy Szkole Podstawowej w Radziszewie. Ten temat trwał trzy lata, temat 
świetlicy w Gardnie ciągnie się od lat sześciu. Panie burmistrzu, trzeba zacząć 
rozmawiać i podjąć jakąś decyzję. Jeszcze raz w swoim imieniu, w imieniu 
sołectwa, mieszkańców Gardna apeluje do pana, aby zapadły jakieś 
rozstrzygnięcia w tej kwestii, Załatwmy ten temat kompleksowo, zacznijmy 
rozmawiać, a nie przerzucajmy się pismami, z których tak naprawdę nic nie 
wynika. 

 
ZSG-0717-32/13       Gardno, 11 lipca 2013 r. 

 Dyrektor Zespołu Szkół w Gardnie w odpowiedzi na pismo BOR.0003.7.2013  
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dotyczące interpelacji 769/XXXV/13 radnego Tomasza 
Namiecińskiego informuje, iż nie jest osoba kompetentną do zajmowania stanowiska w 
kwestii planowania i budowy świetlicy wiejskiej w Gardnie. 

Odnośnie istnienia świetlicy popołudniowej w budynku szkoły osoba decyzyjną jest Pan 
Burmistrz. Swoje stanowisko przedstawiłam w poprzednich pismach. 

Dyrektor 
Anna Frąckowiak-Kułdosz 

 
Radny Krzysztof Hładki 
770/XXXV/13 – nawiązując do interpelacji radnego Figasa, podczas prac przy pogłębianiu 

nabrzeża zostały także wydobyte cztery stare, mocno skorodowane, w różnym 
stopniu cztery kotwice i właściwie słuch po nich zaginął. Jeden z mieszkańców 
przysłał mi ich zdjęcia. Proszę, aby tym tematem zainteresować się. 
Faktycznie można byłoby stworzyć szerokie spektrum dla historyków i dla 
zainteresowanych mieszkańców. 

Gryfino, dnia 22.07.2013 r. 
BMP/ 770 /XXXV/13 

W odpowiedzi na interpelacje w sprawie wydobycia podczas prowadzenia prac 
związanych z budową nabrzeża czterech skorodowanych kotwic wyjaśniam, że 
przedmiotowa inwestycja objęta jest nadzorem archeologicznym i wszystkie znaleziska 
mające znaczenie i wartość historyczną są ewidencjonowane przez archeologa, a następnie 
przekazywane do Muzeum Narodowego w Szczecinie. Wydobyte rzekomo „kotwice” z dna 
rzeki podczas pogłębiania koryta rz. Odry Wschodniej wraz namułem nie stanowiły 
elementów mających wartość historyczną, a jedynie mogły stwarzać niebezpieczeństwo dla 
jachtów, żaglówek i innych jednostek pływających. Jednakże mając na uwadze Pana 
sugestie, ponownie uczulimy wykonawcę robót aby przy wydobyciu jakiegokolwiek elementu 
z dna rzeki przekazywał je i zacieśnił współpracę z przedstawicielami Miłośników Ziemi 
Gryfińskiej   



BURMISTRZ 
Miasta i Gminy Gryfino 

Henryk Piłat 
 


