
Interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na XXVI sesji Rady Miejskiej 
w Gryfinie w dniu 25 sierpnia 2016 r.  

 
Radny Rafał Guga  
644/XXVI/16 – mieszkańcy zwrócili mi uwagę na pogarszający się stan dróg dojazdowych, 

prowadzących na teren budowy żłobka. Ja tam pojechałem, jeszcze w tej 
chwili nie ma tragedii, ale faktycznie zaczynają się już powoli jakieś problemy. 
Prosiłbym o monitorowanie tej sprawy, pilnowanie i wyciąganie odpowiednich 
wniosków.  

 
BMP/644,645,646,650/XXVI/16               Gryfino, dnia 28.09.2016 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej wyjaśniam: 
Ad 644 – w sprawie ul. Łokietka informuję, że wykonawca robót budowlanych sporządził 
dokumentację fotograficzną dróg dojazdowych do terenu inwestycji. Po zakończeniu budowy 
doprowadzi nawierzchnię do właściwego stanu technicznego. 
        Z up. Burmistrza  
       Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
645/XXVI/16 – zgłosili się do mnie mieszkańcy z prośbą o interwencję w sprawie placu 

Barnima. To miejsce jest wizytówką naszego miasta, naszej gminy i niestety, 
jest w coraz gorszym stanie. Kostka brukowa popękana, robią się dziury, ławki 
są brudne, stare informatory miejskie. Proszę o podjęcie działań, aby 
mieszkańcy nie zgłaszali więcej takich uwag, żeby nie musieli się wstydzić za 
plac Barnima.   

 
BMP/644,645,646,650/XXVI/16               Gryfino, dnia 28.09.2016 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej wyjaśniam: 
Ad. 645 – w sprawie nawierzchni na Placu Barnima informuję, że w miarę posiadanych 
środków postaramy się przełożyć nawierzchnię w roku 2017. 

Z up. Burmistrza  
       Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
BMK.0003.34.2016.nsz                   Gryfino, dnia 28.09.2016 
Odpowiadając na Pana interpelację nr 645/XXVI/16, w części dotyczącej utrzymania ławek 
gminnych posadowionych na Placu Barnima informuję, iż w związku z regularnym ich 
zanieczyszczaniem przez bytujące w tym miejscu ptaki, pod koniec lipca bieżącego roku 
wprowadzono stałe, cykliczne ich utrzymanie. Efektem objęcia wspomnianych ławek stałą 
obsługą jest ich mycie z częstotliwością dwa razy w tygodniu – zwyczajowo przyjęto, iż 
wyznaczone do wykonywania tej usługi dni to wtorek i piątek. Termin wykonywania usługi 
z tą częstotliwością obowiązuje do końca września. W kolejnych miesiącach tego roku, 
mycie zlecane będzie każdorazowo w przypadku zaistnienia takiej potrzeby. 

Z up. Burmistrza  
       Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
646/XXVI/16 – w okresie międzysesyjnym zgłosiłem interpelację na piśmie w sprawie 

przeciekającego dachu świetlicy w Sobieradzu. Czy zostaną podjęte prace 
mające doprowadzić do uszczelnienia dachu i co w ramach tych prac będzie 
zrobione?  

 
BMP/644,645,646,650/XXVI/16               Gryfino, dnia 28.09.2016 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej wyjaśniam: 
Ad. 646 – w sprawie świetlicy w Sobieradzu informuję, że pismem z dnia 22.06.2016r., znak: 
BMP-PI.7021.46.12.2012 poinformowano GDK, że z uwagi na brak środków w budżecie 
gminy zarezerwowanych na świetlice prosimy o skierowanie sprawy do ubezpieczyciela 
i usunięcie przyczyny z uzyskanego odszkodowania. 



Z up. Burmistrza  
       Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
647/XXVI/16 -  w okresie międzysesyjnym złożyłem interpelację w sprawie pani Róży Zelnej. 

Rozpoczęły się prace związane z remontem mieszkania, niestety po 
ściągnięciu podłóg okazało się, że te prace muszą mieć o wiele 
większy zakres, o wiele większe koszty, okazało się, że tam jest po prostu 
tragedia. Wiem, że pani Zelna napisała do burmistrza w tej sprawie, ja także 
złożyłem interpelację, stąd moje pytanie, czy gmina wspomoże remont, w tym 
momencie, kiedy pojawiły się te komplikacje? 

 
648/XXVI/16 – rozpoczął się remont ulicy Szczecińskiej, cały ruch został przeniesiony na 

ulicę Flisaczą, także ruch i przystanki linii nr 1. Ze względu na to, że na 
tymczasowych przystankach nieprzyzwyczajeni mieszkańcy parkują swoje 
samochody, prosiłbym o podjęcie interwencji, żeby nie blokować ruchu 
wsiadającym do autobusu linii nr 1.  

 
BSM.0003.648.XXVI.2016                  Gryfino, dnia 15.09.2016 r. 
W odpowiedzi na interpelację uprzejmie informuję, ze teren przy ul. Flisaczej jest na bieżąco 
kontrolowany przez funkcjonariuszy Straż Miejskiej.  
         Burmistrz Miasta i Gminy 
             Mieczysław Sawaryn 
 
649/XXVI/16 – sprawa kilku domów niepodłączonych do instalacji kanalizacyjnej na ulicy 

Flisaczej – z moich informacji wynika, że PUK ma zgromadzone odpowiednie 
środki na ten rok na realizację tego zadania i są tam dwie możliwości: albo 
przejście pod ulicą Flisaczą i podłączenie je do przebiegającej po drugiej 
stronie istniejącej instalacji, tylko wtedy gmina musiałaby przyjąć gwarancję 
na drodze w miejscach dokonanych prac. Jest też drugi wariant proponowany 
wcześniej przez gminę, czyli przeprowadzenie zadania od strony zachodniej 
i podłączenie do istniejącej już tam instalacji. Prace nad tym wariantem były 
zaawansowane, gdy okazało się, ze nie pozwala na to miejscowy plan 
zagospodarowania. Proszę o podjęcie decyzji, który wariant i podjęcie 
szybkich działań, albo regulujących sprawę gwarancji ulicy Flisaczej albo 
zmiany planu zagospodarowania. Decyzje powinny być błyskawiczne, by nie 
zmarnowały się środki zgromadzone przez PUK.     

 
650/XXVI/16 – 1 sierpnia Rada Miejska uchwaliła nazwę dla ronda nieopodal obiektów 

sportowych w Gryfinie im. Powstańców Warszawskich. Tego też dnia 
nastąpiła uroczystość nadania imienia temu rondu. Niedługo ulotni się 
z pamięci mieszkańców, że taka inicjatywa została podjęta, zostały wykonane 
prace na tym rondzie. Niestety, nie ma dzisiaj żadnego oznaczenia o nazwie 
tego ronda. Prosiłbym o to, żeby pojawiło się takie oznaczenie, 
ale równocześnie mam prośbę: ze względu na to, że naszym zadaniem jest 
też edukacja, prosiłbym, jeżeli jest to oczywiście możliwe, o wykonanie tablic 
w skrócie opowiadających o wydarzeniu, jakim było Powstanie Warszawskie 
i o bohaterstwie powstańców, które mogłyby się nieopodal znaleźć. Wzorem 
takich tablic, które istnieją przy zabytkach gryfińskich.  

 
BMP/644,645,646,650/XXVI/16               Gryfino, dnia 28.09.2016 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej wyjaśniam: 
Ad. 650 -  w sprawie oznakowania ulic i placów w gminie informuję, że planujemy wykonać to 
zadanie kompleksowo w roku 2017. 

Z up. Burmistrza  
       Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 



651/XXVI/16 – ile będzie kosztować budżet CUW stanowisko zastępcy dyrektora? Jaki 
będzie miała zakres obowiązków osoba, która będzie pełnić to stanowisko? 
Powiem szczerze, że zbytnio tych obowiązków nie było widać u z-cy dyrektora 
ZEAS-u, kiedy tą funkcję pełnił do niedawna były wiceburmistrz, pan Korżak. 

 
OA.0602-22/2016      Gryfino, dnia 15 września 2016 r. 
W odpowiedzi na złożoną interpelację dotyczącą zatrudnienia z-cy dyrektora CUW informuję, 
że:  
1) miesięczne wynagrodzenie brutto pracownika zatrudnionego na stanowisku zastępcy 
dyrektora wynosi 6 670 zł i obejmuje wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny oraz 
dodatek za wysługę lat; 
2) zakres zadań przewidzianych dla stanowiska obejmuje m.in.: 
- pomoc dyrektorowi CUW w prowadzeniu całokształtu spraw związanych ze statutową 
działalnością jednostki, 
- kierowanie i zarządzanie Centrum podczas nieobecności w pracy dyrektora, 
- współpraca z dyrektorami jednostek obsługiwanych w zakresie optymalizacji kosztów 
ponoszonych na realizację zadań statutowych (m.in. monitorowanie procesu standaryzacji 
zatrudnienia w placówkach oświatowych),   
- opracowanie i wdrożenie procedur dotyczących windykacji należności cywilnoprawnych, 
których wierzycielem jest gmina Gryfino oraz współpraca z dyrektorami jednostek 
obsługiwanych i organami egzekucyjnymi na każdym etapie postępowania egzekucyjnego, 
- przegląd i ocena poprawności procedur i dokumentacji wewnętrznej placówek 
obsługiwanych oraz pomoc merytoryczna w tworzeniu tej dokumentacji. 
          Dyrektor  
                    Olga Woś   
 
652/XXVI/16 – ile więcej będzie kosztować budżet PUK nowe stanowisko członka zarządu, 

na które został powołany w dniu 5 sierpnia pan Robert Kulawiec? Jakie nowy 
członek zarządu ma kompetencje i jaki będzie miał zakres obowiązków? Czy 
koszty tego stanowiska nie zwiększą zbytnio kosztów funkcjonowania 
przedsiębiorstwa, biorąc choćby pod uwagę tegoroczne podwyżki cen wody 
i zapowiadane w prasie przez pana prezesa duże podwyżki w tym zakresie, 
które nas mają czekać? 

 
        Gryfino, dnia 14.09.2016 r. 
W odpowiedzi na złożoną interpelację uprzejmie informujemy, że umowa Spółki nadana 
stosownymi uchwałami Rady Gminy przewiduje: „§13.1. Zarząd Spółki składa się od jednego 
do trzech członków. Członkowie zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji”.    
Nadany przez Radę Nadzorczą regulamin zarządu przewidywał: „§ 14 W przypadku 
czasowej niemożności pełnienia obowiązków przez Prezesa Zarządu zastępuje go 
oddelegowany członek Rady Nadzorczej”. Punkt ten praktycznie (np. podczas urlopu 
prezesa) był martwy. Nikt nie wypełniał tej luki. Na dzień dzisiejszy nowy regulamin 
przewiduje, że w spólce zawsze musi być jeden członek zarządu i tylko nadzwyczajne 
wypadki losowe uruchamiają procedurę delegowania członka RN. 
Pan Robert Kulawiec powołany został na członka Zarządu 15 lipca br. w wyniku 
przeprowadzonego konkursu pokonując czterech innych kandydatów. O wyborze 
zdecydowało jego duże doświadczenie  w zarządzaniu zespołami ludzkimi, wykształcenie 
związane z ochroną środowiska oraz ekonomiczne. W wyniku podziału obowiązków 
pomiędzy członkami zarządu pan Robert Kulawiec przejął nadzór i kierowanie pionem usług 
komunalnych i grupą budowlaną. W strukturze kierownictwa spółki po rezygnacji kierownika 
pionu usług komunalnych, następuje wygaszanie tych funkcji. Kierownik pionu nie będący 
członkiem zarządu obok wynagrodzenia podstawowego miał premię regulaminową, dostęp 
do funduszy socjalnych i zwrotu kosztów użytkowania samochodu. Członek zarządu posiada 
tylko wynagrodzenie bez dodatkowych elementów. Zmiana ta zatem nie wywołuje wzrostu 
kosztów spółki. Ponadto należy zwrócić uwagę, że rozporządzenie Ministra Infrastruktury i 



Budownictwa regulujące bardzo precyzyjnie sposób rozliczeń i budowy taryf za zaopatrzenie 
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, uniemożliwia przerzucenie całości kosztów 
zarządu na koszty dostaw wody i koszty odbioru ścieków. Przedstawiona w maju br. 
propozycja taryf za dostawę i odbiór ścieków (podwyżki stosunkowo wysokie przyznajemy) 
wynikała z trzech głównych przyczyn, znanych radzie gminy: 

1. efekt kosztowy wynikający z podpisanego w 2013 r. porozumienia o współdziałaniu 
przy realizacji projektu „Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji 
Gryfino” – inwestycja zakończyła się w grudniu 2015 r. Przekazanie do eksploatacji 
zrealizowanej inwestycji spowodowało wzrost kosztów funkcjonowania spólki. 

2. obniżka cen wody na sezon 2015-2016 
3. wzrost podatków w gminie Gryfino.    

Zapowiadane przez prezesa PUK duże podwyżki cen dostaw wody i odbioru ścieków były 
informacją wywołaną procesowanym w Sejmie RP projektem ustawy prawo wodne i w 
żadnej mierze nie wynikają z planów PUK (co było wyraźnie w publikacji 
zaznaczone).Prowadzona we wszystkich mediach polskich z inicjatywy Izby Gospodarczej 
Wodociągi Polskie akcja informacyjna co do skutków tej ustawy dla obywateli jest ogólnie 
znana. 
       PUK Sp. z o.o.   PUK Sp. z o.o 
                 Zbigniew Stypa Członek Zarządu 
           Robert Kulawiec 
 
653/XXVI/16 – o ile więcej będzie kosztować budżet GTBS nowe stanowisko członka 

zarządu, na które został powołany pan Władysław Pielechowski? Jakie nowy 
członek zarządu posiada kompetencje i jaki będzie miał zakres obowiązków?  

 
L.dz./GTBS/2306/2016          Gryfino, dnia 9 września 2016 r.  
Odpowiadając na interpelację zgłoszoną na XXVI sesji Rady Miejskiej w Gryfinie GTBS Sp. z 
o.o. udziela poniższej odpowiedzi: 
I. O ile więcej będzie kosztować budżet GTBS nowe stanowisko członka zarządu, na które 
został powołany pan Władysław Pielechowski? 
Pan Władysław Pielechowski pełni funkcję Członka Zarządu w randze wiceprezesa i pracuje 
na zwolnionym (wakat) stanowisku z-cy dyrektora ds. mieszkaniowych. Wynagrodzenie 
miesięczne członka zarządu 10.700 zł brutto. 
II. Jakie nowy członek zarządu posiada kompetencje?  
Pan Władysław Pielechowski w 1986 r. ukończył Politechnikę Szczecińską i uzyskał tytuł mgr 
inż. Od roku 199 do 2006 pracował w Nadleśnictwie Gryfino na stanowiskach specjalisty 
i starszego specjalisty ds. administracji, zajmował się m.in. utrzymaniem i eksploatacją 
publicznego zasobu mieszkaniowego Skarbu Państwa Nadleśnictwa Gryfino. Od roku 2006 
do roku 2015 już jako Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego (po zmianach 
organizacyjnych – Sekretarz) zajmował się w pełnym zakresie obsługą administracyjną 
Nadleśnictwa Gryfino, w tym kontynuował zarządzanie zasobami mieszkaniowymi tj. 
utrzymanie i eksploatacja publicznego zasobu mieszkaniowego, najem i sprzedaż mieszkań, 
inwestycyjno remontowa działalność na budowlanych obiektach kubaturowych i liniowych, 
prowadzenie postępowań przetargowych w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych. 
W 2002 r. uzyskał licencję zawodową zarządcy nieruchomości nr 5864 wydaną przez Urząd 
Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast. Poza pracą w Nadleśnictwie Gryfino dodatkowo od roku 
2005 do 2015 był członkiem zarządu WM Leśny Taras w Gryfinie ul. Krasińskiego od 44-45, 
w której na umowę zlecenie prowadził wszelkie sprawy związane z zarządzaniem zasobami 
mieszkaniowymi w pełnym zakresie, nałożonym przepisami prawa ogólnego 
i wspólnotowego.  
III. Jaki będzie miał zakres obowiązków? 
Pan Władysław Pielechowski pełni funkcję członka zarządu w randze wiceprezesa i z tego 
tytułu ponosi odpowiedzialność oraz wykonuje obowiązki wynikające z przepisów prawa, w 
tym z ustawy Kodeks spółek handlowych oraz umowy spółki, a ponadto pracuje na 
stanowisku z-cy dyrektora ds. mieszkaniowych z zakresem obowiązków:  



1. Organizowanie i nadzór nad prawidłową eksploatacją zasobów mieszkaniowych, a w 
szczególności: 
- nadzór nad prawidłowym prowadzeniem dokumentacji w zakresie umów najmu i danych 
eksploatacyjnych lokali, 
- kontrola aktualizacji i zmian ww dokumentacji, 
- przyjmowanie skarg i wniosków dotyczących eksploatowanych zasobów, 
- współpraca z UMiG w sprawach dotyczących spraw mieszkaniowych. 
2. Organizowanie, kontrola i nadzór nad technicznym utrzymaniem zasobów 
mieszkaniowych, a w szczególności: 
- nadzór nad przeprowadzaniem obowiązkowych przeglądów technicznych zasobów 
mieszkaniowych, 
- analizowanie stanu technicznego zasobów i proponowanie niezbędnych remontów,  
- nadzór nad prowadzeniem prawidłowej dokumentacji dotyczącej stanu technicznego 
zasobów, 
- analizowanie zużycia mediów doprowadzonych do budynków i proponowanie działań 
oszczędnościowych w tym zakresie, 
- inicjowanie i wprowadzanie nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych służących 
obniżaniu kosztów utrzymania zasobów mieszkaniowych, 
- organizowanie odbiorów technicznych wykonywanych remontów zasobów mieszkaniowych, 
- analizowani i kontrola ponoszonych kosztów remontów i usług, 
- stały nadzór na pracą Działu Techniczno-Eksploatacyjnego. 
3. Organizowanie, kontrola i nadzór obsługi wspólnot mieszkaniowych, a w szczególności: 
- nadzór nad organizowaniem zebrań wspólnot mieszkaniowych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i występującymi potrzebami, 
- analizowanie kosztów ponoszonych przez wspólnoty mieszkaniowe i inicjowanie w tym 
zakresie przedsięwzięć oszczędnościowych, 
- nadzór nad realizacją uchwał wspólnot mieszkaniowych, 
- organizowanie wyboru wykonawców robót zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i 
podjętymi uchwałami remontowymi przez wspólnoty mieszkaniowe, 
- stały nadzór nad działalnością Działu Obsługi Wspólnot Mieszkaniowych.     
           GTBS SP. z o.o. 
        Prezes Zarządu Bronisław Mela 
  
654/XXVI/16 – ile będzie kosztować druga inscenizacja bitwy o Arnhem, stoczonej w ramach 

operacji Market Garden? Jeżeli jest to możliwe, prosiłbym o udostępnienie 
kosztorysu tej imprezy.  

 
BWS.RS.0003.12.2016      Gryfino, dnia 2016-10-26 
W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną przez Pana uprzejmie informuję, że główne koszty 
inscenizacji obejmowały:  
- przygotowanie i realizacja widowiska historycznego wraz z zajęciami dydaktycznymi, 
pokazem sprzętu Stowarzyszenie Hereditas Pomeraniae Dziedzictwo Pomorza – 88.000 zł, 
- koszty reklamy i promocji 6128,12  zł brutto 
- koszt występu Katy Carr 10.000 zł brutto. 
Znaczną część kosztów poniesionych na realizację imprezy został pokryta przez sponsorów. 
Ze względu na treść zawartych umów zobowiązani jesteśmy do dochowania tajemnicy co do 
treści umowy. 
         Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Paweł Nikitński     
 
Radny Łukasz Kami ński  
655/XXVI/16 – proszę o uzupełnienie ubytków w drogach gminnych w obrębie 

ulic Mazowieckiej, Opolskiej i Rybackiej – przy tej ulicy szczególnie proszę 
o zwrócenie uwagi przy początkowym fragmencie drogi od ulicy Fabrycznej. 

 



BMP/655/XXVI/16       Gryfino, dnia 28.09.2016 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionej na sesji w sprawie uzupełnienia ubytków w drogach 
gminnych ul. Mazowieckiej, Opolskiej, Rybackiej informuję, że dołożymy starań aby wykonać 
miejscowe naprawy nawierzchni w roku bieżącym z uwzględnieniem środków na remonty 
i utrzymanie dróg. 
                       Z up. Burmistrza  
            Z-ca Burmistrza Tomasz Miler   
 
Radny Ireneusz Sochaj  
656/XXVI/16 – zbliża się druga inscenizacja bitwy o Arnhem, ja mam pytanie z zupełnie innej 

strony – wiele miejscowości turystycznych, a Gryfino aspiruje też do miana 
takiej miejscowości, instaluje tzw. kamerki internetowe. Czy w Gryfinie nie 
byłoby możliwości zainstalowania takiej kamerki, która by pokazywała 
i nabrzeże i most? Myślę, że wiele osób wchodziłoby na stronę internetową 
miasta i z takiej kamerki korzystało.  

 
l.dz.0002-134/2016                 Gryfino, dnia 28.09.2016 r. 
W odpowiedzi na interpelację Ośrodek Sportu i rekreacji w Gryfinie informuje, że propozycja 
dotycząca instalacji na nabrzeżu kamerki internetowej jest bardzo ciekawa i interesująca – 
ze względu na dość dużą ilość imprez organizowanych na nabrzeżu. W związku z 
koniecznością poniesienia nakładów finansowych na ww cel (w budżecie na rok 2016 
nieplanowanych), OSiR po konsultacji z burmistrzem rozważy możliwość montażu sprzętu w 
2017 r. 
          Dyrektor  
               Eugeniusz Kuduk 
 
Radna Ewa De La Torre  
657/XXVI/16 – w jaki sposób w Gminie Gryfino jest realizowany obowiązek zatrudniania 

nauczycieli wspomagających dla dzieci, które mają np. autyzm czy zespół 
Aspergera czy mają tzw. niepełnosprawność sprzężoną? Do stycznia 2016 r. 
miało to charakter fakultatywny, ale w tej chwili zatrudnianie tzw. nauczyciela 
wspomagającego ma charakter obligatoryjny. Chciałabym wiedzieć, ile mamy 
takich dzieci w naszych placówkach oświatowych? Konkretnie ile mamy dzieci 
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wymagających 
zatrudnienia nauczyciela wspomagającego? Ilu takich nauczycieli 
wspomagających zatrudniamy w naszej gminie?  

 
BWS.RE.0003.5.2016       Gryfino, dnia 15 września 2016 r. 
Odpowiadając na pani interpelację informuję, że obecnie wśród uczęszczających do 
jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Gryfino, uczniów posiadających 
orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego jest: 

1) z autyzmem – 6 osób, 
2) z zespołem Aspergera – 13 osób, 
3) z niepełnosprawnością sprzężoną – 17 osób 

- większość z nich jest uczniami oddziałów integracyjnych, a część jest nauczana 
indywidualnie zgodnie z odpowiednim orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej. 
Nauczyciele wspomagający są zatrudnieni w jednostkach oświatowych, w których są 
zorganizowane oddziały integracyjne, w tym: 

1) Przedszkole Nr 4 w Gryfinie – 8 osób (8 etatów), 
2) SP Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Gryfinie – 8 osób (8,8 etatów), 
3) Gimnazjum nr 1 w Gryfinie – 5 osób (4,4 etaty). 

          Z up. Burmistrza  
                                                                                         Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński 
 



658/XXVI/16 – moja interpelacja dotyczy budowy budowli specjalnej, zwanej slipem, 
na nabrzeżu, ja byłam na nabrzeżu po to, żeby się temu przyjrzeć i sądziłam, 
że będzie to budowla ogólnodostępna, również dla tych, którzy będą chcieli 
wodować swoje pływające obiekty, ale dowiedziałam się, że to będzie 
budowla o tyle specjalna, że ona będzie przeznaczona tylko i wyłącznie dla 
zabezpieczenia potrzeb obronności, mimo, że inwestorem jest RZGW. Czy 
istnieje taka możliwość, bo slip ma być po jednej i po drugiej stronie rzeki, 
będzie on mógł być wykorzystywany dla celów cywilnych? Czy coś o tym 
wiemy? Czy planujemy w przyszłości doposażenie nabrzeża w slip dla 
jednostek cywilnych? Wydaje mi się, że uzupełnienie tej infrastruktury, która 
istnieje, jest bardzo potrzebne.  

 
 
 
BMP/658/XXVI/16       Gryfino, dnia 28.09.2016 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionej na w sprawie slipu przy nabrzeżu wyjaśniam, że 
budowla wykonywana jest przez RZGW na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa. 
Slip ogólnodostępny planowany był do realizacji przy wykonaniu II etapu nabrzeża, przy 
przystani żeglarskiej. Zamierzenie budowlane z uwagi na znaczne koszty zostało na chwilę 
obecną zawieszone.  
         Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
659/XXVI/16 – wielokrotnie był podnoszony temat zanieczyszczania m.in. pl. Barnima przez 

gołębie, które są tam dokarmiane przez zazwyczaj jedną osobę, która tym się 
zajmuje, ale chyba nie do końca zdaje sobie sprawę, że robi krzywdę ptakom. 
Ostatnio w publicystycznym programie telewizyjnym usłyszałam, że gołębie 
również mogą roznosić boreliozę, przez to, że ten krętek, który znajduje się w 
ich odchodach, również może powodować tą bardzo ciężką chorobę. Czy my 
możemy się w jakiś sposób zabezpieczyć i przygotować do tego, żeby 
dezynfekować miejsca, w których te gołębie się gromadzą? Nawet jeśli są 
nielegalnie dokarmiane, to czy w jakiś sposób można zabezpieczyć 
mieszkańców, w tym dzieci korzystające z placu Barnima przed takim 
zagrożeniem? 

 
BMK.7021.4.22.2016.nsz       Gryfino, dnia 14.09.2016 r. 
Interpelację przekazano do PUK Sp. z o.o. 
 
Radny Tomasz Namieci ński  
660/XXVI/16 – proszę o przycięcie gałęzi, które rozpościerają się nad byłą drogą 

wojewódzką nr 119, która obecnie jest w zarządzie Starostwa Powiatowego. 
Wzdłuż tej drogi rosną dosyć duże topole, przy złych warunkach 
atmosferycznych, przy burzach, przy dużym wietrze, część tych gałęzi ląduje 
na drodze. Ja wiem, że teraz jest okres, że nie można przycinać, natomiast 
nadejdzie okres jesienny, wiosenny i bardzo proszę, żeby burmistrz złożył taki 
wniosek do Starostwa Powiatowego. Ja mówię o odcinku w Gardnie, 
natomiast te topole są posadzone na całym odcinku, aż do miejscowości 
Wysoka Gryfińska. Mieszkańcy proszą, żeby te gałęzie w przyszłości 
przyciąć, bądź też usunąć te topole.  

 
ZD.7134.1.2016.AD        Gryfino, dnia 23 września 2016 r. 
Odnosząc się do Pana interpelacji złozonej na sesji Rady Miejskiej informujemy, że w wyniku 
analizy map ewidencyjnych ustalono, iż większość drzew (topól) rosnących na odcinku 
Gardno-Wysoka Gryfińska, znajduje się poza granicami pasa drogowego drogi nr 119. 



W związku z powyższym po ustaleniu właścicieli nieruchomości przekażemy Pana 
interpelację do zainteresowanych stron, celem podjęcia stosownych działań.   
       Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami 
                 Arkadiusz Durma 
 
661/XXVI/16 – sołtys miejscowości Drzenin poprosił mnie o złożenie interpelacji, dotyczącej 

skrzynki energetycznej, znajdującej się na boisku, ta skrzynka jest otwarta. 
Stwarza to niebezpieczeństwo w szczególności dla dzieci, które są ciekawe, 
co tam jest. Poprzedni sołtys panu Edwardowi Wąsielowi nie przekazał kluczy, 
pan sołtys zgłaszał ten problem do urzędu, na chwilę obecną nie ma żadnego 
odzewu. Bardzo proszę, żeby ten temat załatwić, chodzi o bezpieczeństwo 
dzieci. W mojej ocenie to jest kwestia wymiany zamka przez Enea.  

 
BMP/661/XXVI/16       Gryfino, dnia 28.09.2016 r. 
Interpelację przekazano do Enea Operator Sp. z o.o. 
 
662/XXVI/16 – w kwietniu składałem interpelację, dostałem odpowiedź od z-cy burmistrza 

Milera, a dotyczyła ona utrzymania czystości wiat przystankowych. Wynika 
z niej, że w maju wiaty w całej gminie miały być umyte, wyczyszczone, 
pomalowane. Jest sierpień, nie wiem, czy te czynności miały miejsce na 
terenie miasta, natomiast na pewno nie miały miejsca na terenie wsi, jeżdżę 
przez miejscowości wiejskie i niestety te wiaty są w takim stanie, w jakim były 
poprzednio. Ja rozumiem burmistrza, że są sprawy bardzo ważne dla gminy, 
natomiast chciałbym, żeby tymi małymi sprawami, jak malowanie i mycie wiat, 
się zająć. Bardzo proszę o informację, czy cokolwiek w tej kwestii było 
robione.  

 
BMK.0003.33.2016.nsz       Gryfino, dnia 23.09.2016 r. 
Odpowiadając na Pana interpelację z zakresu mycia wiat przystankowych na terenie miasta i 
gminy Gryfino uprzejmie informuję, iż usługa mycia zabrudzonych wiat, która ujęta jest w 
obowiązującym pomiędzy Gminą Gryfino a PUK Sp. z o.o. Porozumieniu Wykonawczym 
wykonywana jest z częstotliwością 4 razy w roku. Ostatnie mycie wiat odbyło się w pierwszej 
połowie sierpnia, kolejne zaś zaplanowane jest na drugą połowę października br.  
         Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler  
 
Radny Piotr Zwoli ński  
663/XXVI/16 – otrzymałem odpowiedź na moją interpelację dotyczącą przeglądu stanu 

chodników na ul. Reymonta, Prusa i Sienkiewicza. Osoby dokonujące 
przeglądu stanu technicznego tych ciągów pieszych przyznały mi rację, że te 
chodniki są w stanie fatalnym. Jednocześnie informacja była taka, że w 
możliwie najszybszym terminie zostaną wykonane te usterki. Mieszkańcy 
pytają, kiedy jest ten najbliższy termin? Proszę o podanie miesiąca, roku, 
kiedy jest ten najbliższy termin?   

 
BMP/663/XXVI/16       Gryfino, dnia 28.09.2016 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionej na sesji Rady w sprawie chodników informuje, że 
obecnie trwają prace na chodnikach wzdłuż ul. Sienkiewicza i sukcesywnie będą obejmowały 
ul. Żeromskiego, Wyspiańskiego, Reymonta, Okrężną i Prusa. 
          Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler  
 
664/XXVI/16 – chciałbym wzmóc interpelację radnej De La Torre odnośnie pani 

dokarmiającej gołębie, tym razem chodzi o miejsce w pobliżu dyskontu Netto. 
Wielu mieszkańców, to nie są pojedyncze przypadki, ale dziesiątki zgłoszeń, 



prosi mnie, żebym zwrócił się do burmistrza z prośbą o interwencję. Ptaki te 
atakują przechodniów, sytuacja jest już naprawdę niebezpieczna. Proszę 
o zajęcie stanowiska w tej sprawie.        

 
Radna Małgorzata Rubczak  
665/XXVI/16 – w dniu wczorajszym miałam spotkanie w trakcie dyżuru w Nowym Czarnowie 

i w trakcie rozmów z mieszkańcami zgłoszono m.in. potrzebę rozbudowy 
świetlicy wiejskiej w tej miejscowości oraz wyrażono deklarację, że koszty 
rozbudowy świetlicy zostaną pokryte w całości z funduszu sołeckiego 
z kolejnych latach realizacji zadania. Świetlica zlokalizowana jest na terenie 
działki gminnej, na której poza budynkiem świetlicy znajduje się również plac 
zabaw dla dzieci. Bezpośrednio nad zamontowanymi tam urządzeniami 
zabawowymi, tj. huśtawkami, przebiega linia energetyczna wysokiego 
napięcia tj. linia 400 kV Krajnik-Morzyczyn bez zachowania pasa ochronnego 
35 m. W świetle powyższego oraz zgłaszanych przez mieszkańców potrzeb 
bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania: czy obecna 
lokalizacja placu zabaw nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i życia dzieci 
korzystających z placu zabaw, a w szczególności z zamontowanych 
bezpośrednio pod liniami urządzeń zabawowych? Czy znane są wyniki 
pomiaru oddziaływania pola elektromagnetycznego ze strony linii na teren 
placu zabaw? Jeżeli tak, to bardzo proszę o udostępnienie wyników, jeżeli nie, 
to proszę o skierowanie stosownego zapytania do właściciela linii, tj. Polskich 
Linii Elektroenergetycznych. Czy możliwa jest rozbudowa linii w obecnej 
lokalizacji, a jeżeli tak, to możliwe jest rozbicie poszczególnych etapów prac 
na kolejne lata, tak, aby koszty inwestycji mogły być pokryte z funduszu 
sołeckiego etapami, zgodnie z zaplanowanym harmonogramem wykonania 
prac? 

BMK.604.3.2016.je        Gryfino, dnia 08.09.2016 r. 
Interpelacja przesłana do PGE GiEK SA Oddział ZEDO. 
 
BMP/665/XXVI/16       Gryfino, dnia 29.07.2016 r. 
Interpelację przesłano do PSE SA w Poznaniu.  
 
Przewodnicz ąca Rady El żbieta Kasprzyk  
666/XXVI/16 – w związku z interpelacją złożoną przez pana radnego Gugę, chciałabym 

prosić, aby burmistrz odpowiadając na interpelację dotyczącą przeciekającego 
dachu w świetlicy w Sobieradzu, zechciał posiłkować się protokołem kontroli 
komisji doraźnej, w której pracowałam również z panem 
wiceprzewodniczącym Tomaszem Namiecińskim. W tym protokole 
wskazywaliśmy na to, że w ramach szeregu remontów, które były 
wykonywane w tej świetlicy na kwotę, jak dobrze pamiętam, blisko 500.000 zł, 
również komisja wskazywała wtedy na fatalnie wykonany remont pokrycia 
dachowego. Myślę, że gdyby wtedy była reakcja byłego burmistrza, gdyby 
został wspomożony głosami swoich radnych, zasiadających wtedy w Radzie i 
gdyby zechcieli poważnie potraktować prace komisji, a nie wyśmiewać, że te 
osoby są nieprzygotowane do tego, żeby przeprowadzić tą kontrolę, gdyby 
chcieli solidnie przyjrzeć się wykonanej pracy, to myślę, że wtedy w ramach 
gwarancji wykonawca mógłby tą sprawę załatwić i dzisiaj nie mielibyśmy tego 
problemu. Dlatego bardzo proszę jeszcze raz o zajrzenie w protokół komisji 
doraźnej, jest tam wszystko jasno, czytelnie pokazane, myślę, że posłuży to 
do odpowiedzi dla pana radnego.  

 
Radny Zdzisław Kmieciak  
667/XXVI/16 – mieszkańcy Nowych Brynek zwracają się z prośbą o radykalne przycięcie 

drzewa, topoli przy drodze krajowej, naprzeciwko posesji 14 i 16 w Nowych 



Brynkach. To jest potężne drzewo i przy dużych wiatrach stwarza zagrożenie 
dla mieszkańców, jak i przejeżdżających samochodów. 

 
668/XXVI/16 – mieszkańcy Nowych Brynek skarżą się, że mają zbyt zakamienioną wodę. 

Chciałbym zwrócić uwagę służb, żeby się tym zajęły. 
 
         Gryfino, dnia 14.09.2016 r. 
Twardość wody to inaczej zawartość związków wapnia i magnezu (określane jest to przez 
konsumentów mianem popularnego kamienia). Laboratorium PUK Sp. z o.o. w Gryfinie 
prowadzi ciągły monitoring jakości wody przeznaczonej do spożycia zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. Badane parametry wody 
surowej oraz wody uzdatnionej przeznaczonej do spożycia obejmują parametry monitoringu 
przeglądowego (rozszerzonego), nie wykazały przekroczeń, które by mogły mieć wpływ na 
ludzi. Badanie twardości ogólnej wody jest dodatkowym wymaganiem chemicznym, jakim 
powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi (załącznik do 
Rozporządzenia Ministra Zdrowia: zakresy badanej wody do spożycia wynoszą od 60 mg/l 
CaCO3 do 500 mg/l CaCO3). 
Badania twardości wody ogólnej wykazał, że woda ujmowana głębinowo, następnie poddana 
procesom uzdatniania na ujęciu Dębce wynosi 293 mg/l CaCO3 (niepewność pomiaru +- 66 
mg/l CaCO3), co świadczy, ze jest rodzajem wody mieszczącej się w zakresie od średniej 
twardości do znacznej twardości. Woda jest podstawą życia. W przyrodzie praktycznie nie 
występuje woda chemicznie czysta. Jako bardzo dobry rozpuszczalnik zawiera prawie 
wszystkie substancje naturalnie występujące w skorupie ziemskiej oraz substancje będące 
efektem działalności człowieka. Twardość wody obserwowana jest jako kamień 
odkładających się na naczyniach podczas gotowania wody.        
Jak podaje Polskie towarzystwo Magnezologiczne są dowody na to, że twarda woda 
zawierające większe ilości takich biopierwiastków jak magnez i wapń, może być zdrowsza od 
miękkiej, ponieważ na terenie gdzie występuje, zaobserwowano niższą zapadalność na 
choroby układu krążenia. Woda pitna powinna zawierać przede wszystkim magnez i wapń, 
które stanowią o jej twardości, ale są niezwykle istotne dla ustroju człowieka. Niedobory tych 
pierwiastków w organizmie można uzupełniać właśnie poprzez spożycie wody bogatej w te 
substancje. Przeprowadzone przez różne laboratoria badania oraz zapisy zgodne z 
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. wykazują, że pozyskiwana w 
gminie woda ma dobre parametry. W literaturze opisującej problemy pozyskiwania wody 
często pojawia się pytanie (z góry przepraszamy za kontekst), „co jest ważniejsze, pralka, 
garnek czy zdrowie ludzi?” 
       PUK Sp. z o.o.   PUK Sp. z o.o 
                 Zbigniew Stypa Członek Zarządu 
           Robert Kulawiec 
 
669/XXVI/16 – chciałbym podziękować władzom Gryfina za podjęcie decyzji o modernizacji 

boiska szkolnego w Żabnicy, dzieci, młodzież i mieszkańcy długo oczekiwali 
na to boisko, bo to jedyna szkoła, która nie miała takiego boiska. Ta decyzja 
została podjęta, z tego miejsca w imieniu własnym - sam zabiegałem o to, 
w imieniu mieszkańców i dzieci dziękuję.  

 
Radny Leszek Jaremczuk  
670/XXVI/16 – w sprawozdaniu Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP 

są wskazane potrzeby OSP i jedną z największych obecnie potrzeb jednostek 
OSP w gminie Gryfino jest przeprowadzenie remontu bądź budowa remizy 
strażackiej OSP Wełtyń. Remiza OSP jest w katastrofalnym stanie, strażacy 
przebierają się w szatni wypełnionej spalinami samochodów, pomieszczenia 
remizy są zawilgocone, przeprowadzone inspekcje gotowości bojowej z PSP 
wykazują natychmiastową potrzebę podniesienia standardów pracy strażaków 
ochotników. Zakupowany sprzęt i umundurowanie ulega zepsuciu z powodu 



niskiej temperatury i wilgotności. Myślę, że strażacy OSP Wełtyń godnie 
reprezentują gminę Gryfino. W ubiegłym roku w międzygminnych zawodach 
strażackich w Bani i w tym roku w Widuchowej zajęli pierwsze miejsca. 
W ubiegłym roku w zawodach powiatowych w Gryfinie zajęli trzecie miejsce. 
Proszę urząd o pomoc przy remoncie bądź budowie remizy strażackiej.  

 
BMP/670/XXVI/16       Gryfino, dnia 29.09.2016 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionej na sesji Rady Miejskiej w sprawie remizy OSP 
w Wełtyniu informuję, że po oszacowaniu kosztów remontu remizy będziemy się starać 
wykonać remont w przyszłym roku budżetowym. 
        Z up. Burmistrza  
       Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
 
 
Radna Małgorzata Wisi ńska 
671/XXVI/16 – chciałabym wspomóc radnego Namiecińskiego i powiedzieć, że faktycznie, 

powiat w ogóle o swoje drogi na terenie gminy Gryfino nie dba. Pobocza nie 
powycinane,  gałęzie nie poprzycinane, stwarza to takie możliwości, 
że miejscami drogi stają się drogami jednokierunkowymi. Ja składałam kilka 
interpelacji w sprawie dróg, szczególnie w moim terenie, ale nie otrzymałam 
z powiatu żadnej odpowiedzi. Może burmistrz wspomógł nasze działania 
dotyczące drzew, które są niebezpieczne przy wietrznej pogodzie. 

 
BMK.0003.32.2016.ML                   Gryfino, dnia 12.09.2016 r. 
Interpelację przekazano do Starostwa Powiatowego.  
 
ZD. 7134.1.45.2016.AD       Gryfino, dnia 23 września 2016 r. 
Odnosząc się do pani interpelacji informujemy, że w bieżącym roku Powiat przeznaczył na 
drogi powiatowe w gminie Gryfino kwotę sięgającą blisko 9 mln zł. To ponad 60% 
tegorocznych wydatków na wszystkie administrowane drogi. Przypomnieć przy tym należy, 
że w powiecie gryfińskim jest łącznie 9 gmin, a sieć dróg powiatowych liczy ponad 630 km. 
Opiniowanie działań powiatu na drogach przez pryzmat „dróg na swoim terenie” może więc 
nie być do końca miarodajne. Mając jednocześnie na uwadze nasze wspólne ustalenia 
informujemy, że zakres prac, który został z Panią omówiony, zrealizowany zostanie 
w uzgodnionym terminie.   
       Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami  
                   Arkadiusz Durma 
 
 
  
      
 
 
 
 


