Interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na XXIX sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 28 grudnia 2012 r.
Radna Janina Nikitińska
561/XXIX/12 – składam wniosek, aby Pan Rafał Mucha, Prezes PUK, który przez kilka
miesięcy był również Dyrektorem Centrum Wodnego Laguna przedstawił nam
raport nt. sytuacji Laguny. Na pewno ma swoje spostrzeżenia. Nie
doczekaliśmy się informacji na piśmie, a miała być przygotowana do końca
grudnia 2012 r.
Radny Zenon Trzepacz
562/XXIX/12 - zwracam się z prośbą do Pana Burmistrza, aby raz w miesiącu, albo raz na
dwa miesiące, kiedy jest sesja, poprosił urzędników, aby przyszli do pracy na
pieszo, ewentualnie parkowali swoje samochody w innych miejscach
przyjeżdżając nimi do pracy. W parku jest droga, gdzie można postawić
samochód, a przed Urzędem Pan Burmistrz powinien wyznaczyć miejsca dla
interesantów, którzy chcą załatwić swoje sprawy i nie mają gdzie zostawić
samochodu. Niektóre samochody stoją już pod Urzędem od godz. 7.00 i stoją
do godz. 16.00.
SEO. 003.2.2013
30.01.2013r.
W odpowiedzi na Pana interpelację informuję, że istnieją zasady korzystania z
parkingu wewnętrznego zlokalizowanego na tyłach Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.
Zgodnie z ustaleniami parkingu korzystają goście urzędu, radni, zastępca burmistrza,
skarbnik, sekretarz, doradca burmistrza i radca prawny oraz parkują tam samochody
służbowe. Pozostałych pracowników UMiG przyjeżdżających samochodami do pracy
prywatnymi poproszono o parkowanie w innych miejscach. Pa Roman Rataj-Komendant
Straży Miejskiej został zobowiązany do egzekwowania ustalonych zasad.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza
Maciej Szabałkin
563/XXIX/12 - swojego czasu interpelowałem odnośnie zabytkowych obiektów w okolicach
nabrzeża. Czy będziemy coś robić z tzw. komórkami, które stoją przy
ul. T. Kościuszki i ul. Piastów 23? Czy zrobimy huczne otwarcie, pokażemy
piękne nabrzeże i szkaradne komórki, które tam stoją?
564/XXIX/12 - zastanówmy się nad funduszem sołeckim, żeby nie przejadać go na
„schaby”, „kiełbasy” i „cukierki”. Są gminy, które zrobiły inaczej, nie korzystają
ze zwrotu z budżetu państwa, tylko sołtysi dogadują się ze sobą, dwa czy trzy
sołectwa wykonują konkretne zadania, projekty, pozyskują środki
i wspomagają się nawzajem. Należy zastanowić się, czy koniecznie musi być
ta „kiełbasa wyborcza” w funduszu sołeckim.

BWS.003.3.2013
14.01.2013r.
Uprzejmie informuję, że decyzję dotyczącą wyodrębnienia w budżecie środków
funduszu sołeckiego podejmuje Rada Gminy, a dopiero w następnym etapie, zgodnie ze
złożonymi wnioskami przez sołtysów jest on realizowany. Gminy, które nie ubiegają się
o zwrot środków z budżetu państwa nie mają wyodrębnionych środków funduszu sołeckiego
i w konsekwencji nie realizują go w rozumieniu przepisów Ustawy o funduszu sołeckim. W
takiej sytuacji istnieją możliwości określenia sposobu wydatkowania środków z budżetu na
realizację zadań własnych gminy, z uwzględnieniem potrzeb sołectw.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Henryk Piłat
Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński
565/XXIX/12 - moja interpelacja dotyczy ul. A. Fredry i następnych, składam ją po raz
kolejny. Dla mieszkańców ul. A. Fredry to jest ważna sprawa, myślę, że czas
najwyższy zrobić kilka rzeczy, które pozwolą mieszkańcom skorzystać ze
swoich nieruchomości. Czy w najbliższym czasie, a tak naprawdę
niezwłocznie, pan Burmistrz zechciałby umożliwić mieszkańcom korzystanie
z własnych posesji poprzez zebranie tego, co tam leży po odwilży
i utwardzenie gruntu w taki sposób, aby można było dojechać do posesji.
Można wykorzystać gruz, który leży przy wyjeździe z Gryfina i stworzyć taką
podbudowę, która pozwoli tym ludziom w trudnych warunkach, ale jednak
dojechać do własnych domów, bo dzisiaj to jest niemożliwe. Liczę na podjęcie
tych prac niezwłocznie z tego względu, że ostatnio miały tam miejsce sytuacje,
które nie przynoszą nam chluby. Samochody mieszkańców utonęły w błocie
i w drugi dzień świąt musiały być stamtąd wyciągane. Nie chcę przypominać
o obietnicach, które zostały złożone w tym zakresie, mówię o doraźnej
interwencji, która jest niezbędna.
BMP/565/XXIX/12
28.01.2013r.
W odpowiedzi na interpelację wniesioną na sesji Rady Miejskiej informuje, że w
pierwszym kwartale 2013 r. przy sprzyjających warunkach atmosferycznych dokonamy
bieżącego remontu dróg gminnych m.in. o nawierzchni nieutwardzonej w tym również
Aleksandra Fredry w Gryfinie, umożliwiając normalne funkcjonowanie i korzystanie
mieszkańcom tego rejonu miasta.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza
Maciej Szabałkin
Radny Tomasz Namieciński
566/XXIX/12 - na ul. A. Fredry w chwili obecnej, po odwilży toną samochody, nieodzowna
jest pomoc i holowanie pojazdów. Mieszkańcy zwracają się o to, żeby
utwardzić kawałek drogi, aby można było tą ulicą przejeżdżać.
BMP/566, 567/XXIX/12
28.01.2013 r.
W pierwszym kwartale 2013, przy sprzyjających warunkach atmosferycznych
dokonamy bieżącego remontu dróg gminnych m.in. o nawierzchni nieutwardzonej w tym
również Aleksandra Fredry w Gryfinie, umożliwiając normalne funkcjonowanie i korzystanie
mieszkańcom tego rejonu miasta.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza
Maciej Szabałkin
567/XXIX/12 - interpelowałem w sprawie placu przy ul. Niepodległości, obok boiska
w Gardnie, gdzie zawracają autobusy szkolne i zawsze otrzymuję odpowiedź,
że za miesiąc, za dwa, w okresie wiosennym, zostanie dokonany przegląd
drogi. Chciałbym, żebyśmy poważnie się traktowali, jeżeli nie ma takiej
możliwości, nie będzie to zrobione, bo nie ma środków w budżecie, to proszę
mi tak odpisać. Mieszkańcy już sami wyrównują drogę sypiąc tam popiół. My
sami we własnym zakresie dowieziemy sobie popiołu, czy innej masy
utwardzającej i wyrównamy sobie drogę, tylko proszę nam powiedzieć, że nie
da się tego zrobić.

BMP/566, 567/XXIX/12
28.01.2013 r.
Odnośnie planu przy boisku sportowym w m. Gardno, pragnę wyjaśnić, że w roku
2012 dokonywaliśmy przeglądu stanu tej drogi, jednakże stan jej nie zagrażał
bezpieczeństwu kierowców. W roku bieżącym po okresie zimowym, przy udziale Pana i
sołtysa m. Gardno, dokonamy przeglądu i podejmiemy wówczas odpowiedni kroki.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza
Maciej Szabałkin
Radny Jarosław Kardasz
568/XXIX/12 - moja interpelacja dotyczy Doradcy Burmistrza ds. rozwoju obszarów
wiejskich. Sołtysi chcieliby, aby pomagał sołtysom w sprawach funduszu
sołeckiego. Jeżeli są rozpoczęte zadania, pomógł w pozyskaniu pieniędzy,
wskazaniu tych środków. W końcu jest doradcą, powinien nam pomóc
w załatwieniu tych środków, albo sam to zrobić. Mamy prośbę, aby Pan
Doradca wywiązywał się ze swoich obowiązków.
BD/0003/1/2013
22.01.2013 r.
W odpowiedzi na Pana interpelację 568/XXIX/12 zgłoszoną na XXIX sesji Rady
Miejskiej w dniu 28.12.2012 r. informuję, że merytoryczne wydziały urzędu wspólnie z
doradcą ds. rozwoju obszarów wiejskich organizowały w 2012 wielokrotnie spotkania z
sołtysami, na których omawiana była problematyka funduszu sołeckiego. Dodatkowo z
inicjatywy doradcy, Stowarzyszenie Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów
Wiejskich w Gryfinie przeprowadziło w urzędzie szkolenia dla zainteresowanych w zakresie
możliwości pozyskania dodatkowych środków finansowych, które mogłyby uzupełnić
fundusze sołectw. Tego rodzaju działania nadal będą kontynuowane przez urząd w
bieżącym roku i na kolejnych spotkaniach z sołtysami przedstawiane zostaną informacje o
dostępnych środkach zewnętrznych jak pozwalających uzupełnić fundusz sołecki.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza
Maciej Szabałkin
Radna Ewa De La Torre
569/XXIX/12 - po raz kolejny chciałabym prosić, aby w biuletynie informacji publicznej były
publikowane, również wstecznie, wszystkie protokoły z posiedzeń Komisji
Budżetu oraz Komisji Rewizyjnej, żeby nie było konieczności, że mieszkańcy
muszą przychodzić do Urzędu, aby dowiedzieć się, w jaki sposób są
dyskutowane ich sprawy. Te protokoły są sporządzane przez Biuro Obsługi
Rady i Burmistrza, są sprawdzane przez radnych, przyjmowane na kolejnych
komisjach i nie ma powodu, aby nie znajdowały się w bipie i aby mieszkańcy
nie mieli do nich dostępu.
BOR.003.1.2013
22.01.2013 r.
W odpowiedzi na Pani interpelację zgłoszoną na XXIX sesji w dniu
28 grudnia 2012 r, uprzejmie informuję, że protokoły z posiedzeń Komisji Rady dostępne są
do wglądu w Biurze Obsługi Rady i Burmistrza. Ponadto informuję, że protokoły z posiedzeń
Rady i jej Komisji udostępniane są zainteresowanym na wnioski złożone ustnie, w formie
pisemnej, a także przesłane drogą elektroniczną.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza
Maciej Szabałkin
570/XXIX/12 - proszę, aby wszystkie jednostki organizacyjne Gminy Gryfino zdawały
sprawozdania ze swojej rocznej działalności, oprócz sprawozdań finansowych,
o tym co robią, abyśmy mieli pełną wiedzę jako radni. Instytucje kultury zdają

takie sprawozdania, OPS zdaje takie sprawozdania, straż miejska itd. Jedyną
instytucją, która nie przedstawia nam sprawozdań jest OSiR. W związku
z tym prosiłabym, aby ta jednostka budżetowa opisała nam swoje działania
i w jaki sposób wykorzystuje fundusze publiczne przydzielone jej w ramach
budżetu.
L.dz.0002-13/2013
29.01.2013r.
W odpowiedzi na Pani interpelację
informuję iż zgodnie z ustawą
o finansach publicznych(D.U. z 2009 r., nr 157 poz.1241 ze zm.),która określa zakres i
zasady działania oraz organizację jednostek budżetowych i samorządowych zakładów
budżetowych, jednostki budżetowe mają obowiązek składania jedynie sprawozdań
finansowych, z których OSiR wywiązuje się w terminach.
Główny Księgowy
Ośrodka Sportu i Rekreacji
Halina Podkowińska
571/XXIX/12 - chciałabym, aby Pan Burmistrz przygotował nam sprawozdanie ze swoich
prac odnośnie sposobu zarządzania mieniem gminy, chodzi mi konkretnie
o fragment mienia gminy, który znajduje się na terenie Nowego Czarnowa
w tzw. sanatorium. Otrzymałam już pisemną informację, kto jakim budynkiem
zarządza. Nie życzę nikomu, aby zdarzył się tam jakikolwiek wypadek,
w którym ktoś doznałby uszczerbku na życiu lub zdrowiu. Ponieważ jest to
nadal mienie gminy, nie wiem, czy w odpowiedzialny sposób osoby, które
dzierżawią lub w jakikolwiek sposób użytkują poszczególne elementy tego
mienia, zabezpieczają ten teren przed dewastacją i wypadkami. W związku
z tym takie sprawozdanie w zakresie zarządzania tym mieniem powinniśmy
uzyskać
BWG.003.02.2013.TD
25.01.2013r.
Odpowiadając na ww. interpelację informuje, że szczegółowe dane na temat
zarządzania mieniem komunalnym na terenie byłego ośrodka sanatoryjnego w Nowym
Czarnowie zostaną Pani przedstawione po uprzednim przygotowaniu stosownego
sprawozdania przez zarządcę obiektów tj. Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Spółkę z o. o w Gryfinie.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza
Maciej Szabałkin
572/XXIX/12 - moja interpelacja dotyczy dworca kolejowego w Gryfinie. Pan Burmistrz
powiedział, że być może tam będzie znajdował się OPS. Zmiana siedziby
naszej jednostki organizacyjnej wymaga zmiany statutu. Chciałabym
dowiedzieć się, czy te plany sprzed miesiąca są nadal aktualne, czy Pan
Burmistrz ma jakieś inne plany? Co w związku ze zobowiązaniami
finansowymi przyszło okresowymi, które powstają w momencie kiedy
jakakolwiek agenda Gminy znalazłaby swoją siedzibę w wyremontowanym
dworcu PKP?
BWG.003.01.2013.TD
25.01.2013r.
Odpowiadając na ww. interpelację informuje, że o tym jakie jednostki organizacyjne
gminy zostały relokowane do wolnych pomieszczeń w budynku dworca kolejowego w
Gryfinie, zostanie Pani powiadomiona niezwłocznie po zasiedleniu obiektu.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza
Maciej Szabałkin

Radny Eugeniusz Kuduk
573/XXIX/12 - Panie Burmistrzu, zostały trzy dni na spełnienie obietnicy, droga do Steklinka
jest trudno przejezdna, samochody osobowe jeżdżą przez Steklno i od strony
Czarnówka. Po świętach dzieci wrócą do szkół i będzie problem z przejazdem
autobusu. Proszę o pilną, przynajmniej doraźną naprawę tej drogi.
BMP/573/XXIX/12
28.01.2013r.
W odpowiedzi na interpelację wniesioną na ostatniej sesji Rady Miejskiej informuję,
że w grudniu 2012 r. zostały zlecone prace związane z poprawą stanu technicznego
nawierzchni drogi gminnej do m. Steklinko, jednakże z uwagi na niesprzyjające warunki
pogodowe(opady deszczu, śniegu jak również ujemne temperatury)prace te nie mogły
zostać wykonane. Jednakże w najbliższym okresie, przy sprzyjających warunkach
pogodowych dokonamy niezbędnych praz związanych z poprawą warunków ruchu na
przedmiotowej drodze.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza
Maciej Szabałkin
574/XXIX/12 - Panie Burmistrzu Szabałkin, dziękuję za spełnienie obietnicy, ale mam
prośbę, aby pan wziął portfel i koszyk z prezentami. Pani, której w grudniu
wymieniano okna ma zapalenie płuc. Dzwoniłem do tej pani, miała być dzisiaj
w szpitalu, ale na szczęście jest w domu. Byłoby ładnie, gdyby pan z takim
prezentem i pieniędzmi za leki do tej pani się udał.
Radny Krzysztof Hładki
575/XXIX/12 - kolejny raz chciałbym poruszyć temat parkingów w mieście. Interpelowałem
w tej sprawie już kilkakrotnie, pierwszą interpelację złożyłem półtora roku
temu. Odpowiedź ciągle była taka sama, że trwają analizy. Podałem
propozycję o wprowadzeniu w ścisłym centrum Gryfina ograniczenia czasu
parkowania do 30 minut i trwają analizy, a odpowiedź będzie przysłana
w odpowiednim czasie. Czekam w dalszym ciągu cierpliwie.
BMP/575/XXIX/12
28.01.2013r.
W odpowiedzi na interpelację wniesioną na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
informuje, że sytuacja odnośnie budowy nowych parkingów lub wprowadzenia strefy
czasowej parkowania na ulicach miasta Gryfina jest trudna i czasochłonna do rozwiązania
z uwagi, iż:
- miejsca z przeznaczeniem na nowe place parkingowe wyznacza miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego, a co za tym idzie długotrwała i kosztowna procedura
opracowania projektowego wraz z realizacją,
- przez miasto Gryfino przebiegają ulice o różnych kategoriach i będące we władaniu innych
zarządców/właścicieli, co komplikuje sytuację wprowadzenia strefy parkowania, gdyż nie
każdy zarządca drogi zainteresowany jest współfinansowaniem takiego rozwiązania. Oprócz
samych kosztów inwestycyjnych tego zadania, nie można jednoznacznie doprecyzować z
poszczególnymi właścicielami kosztów utrzymania np. obsługi(typu SOP) jak również
rozliczenia zysków np. z parkomatów.
Gmina Gryfino w ramach swoich dróg stara się zrealizować budowę miejsc parkingowych, na
tyle na ile pozwalają na to warunki techniczne.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza
Maciej Szabałkin
Radna Elżbieta Kasprzyk
576/XXIX/12 - chciałabym zapoznać się ze sprawozdaniami z realizacji zadaniowego
systemu pracy w poszczególnych miesiącach 2012 roku Doradcy ds. realizacji

projektu (MAO) „Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji
Gryfino”.
BMP/576/XXIX/12
28.01.2013r.
W odpowiedzi na interpelację wniesioną na Sesji Rady Miejskiej
w załączeniu przekazuję kopie miesięcznych sprawozdań z zadaniowego systemu pracy
Doradcy ds. Koordynacji realizacji projektu –MAO - dla projektu „Budowa i przebudowa
kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Gryfino”.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza
Maciej Szabałkin
Radny Marek Suchomski
577/XXIX/12 - chciałbym uzyskać pisemną informację odnośnie tego, ile w naszych
placówkach oświatowych jest punktów grzewczych i ile z tych punktów ma
możliwość regulacji, a ile nie. Jak w poszczególnych placówkach kształtuje się
koszt ogrzewania? Powinniśmy mieć jasność, co stanowi bezpośrednie
wydatki na edukację, a co jednak w moim przekonaniu jest pewną
niegospodarnością. Jeżeli były ponoszone jakieś nakłady na wymianę
grzejników proszę je również podać.
Radny Tadeusz Figas
578/XXIX/12 - interesuje mnie, co dzieje się z tzw. dłubanką, która została wydobyta z dna
Odry w trakcie budowy nabrzeża. Prosiłbym Panie Burmistrzu, aby polecił Pan
Biuru Promocji, aby pilotowało tą sprawę i interesowało się tym, bo może
okazać się, że może to być bardzo cenny zabytek. Gdyby okazało się, że jest
to cenny zabytek, to należałoby się zastanowić, w jaki sposób wyeksponować
go w Gryfinie. Mamy tak mało zabytków, że warto byłoby interesować się tą
sprawą, bo nie wiemy co się z tą łodzią dzieje.
SEP.003.1.2013
21.01.2013r.
W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną przez Pana na XXIX sesji Rady Miejskiej w
dniu 28 grudnia 2012 r. uprzejmie informuję, że aktualnie łódź-„dłubanka” wydobyta w trakcie
remontu gryfińskiego nabrzeża jest poddawana badaniom oraz konserwacji przez Instytut
Archeologii. Ostateczna lokalizacja łodzi w celu ekspozycji zostanie ustalona po zakończeniu
prac konserwatorskich.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza
Maciej Szabałkin
579/XXIX/12 - często przechodzę obok Bramy Bańskiej i dzieją się w niej różne rzeczy.
Ludzie wykorzystują basztę do celów, począwszy od konsumpcyjnych,
a skończywszy na fizjologicznych. Czy nie warto byłoby zastanowić się nad
zamontowaniem z obydwu stron baszty kraty albo palisady? To nawet
nadałoby uroku baszcie i zabezpieczyłoby ją. Myślę, że potrzebna byłaby w tej
sprawie konsultacja z konserwatorem zabytków. Proszę zastanowić się nad
tym, jest to dla mnie ważna sprawa.

BMP/579/XXIX/12
28.01.2013r.
W odpowiedzi na interpelację wniesioną na ostatniej sesji Rady Miejskiej informuję,
że weźmiemy pod uwagę Pana sugestie odnośnie odgrodzenia Bramy Bańskiej i w
uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków będziemy próbowali rozwiązać przedmiotowy
problem w najbliższym czasie.
Z up. Burmistrza

Z-ca Burmistrza
Maciej Szabałkin
Radny Rafał Guga
580/XXIX/12 - zima się jeszcze nie skończyła, ale na ul. Szczecińskiej pojawiły się duże
dziury. Proszę o monitowanie w GDDKiA o to, żeby jednak te dziury na
bieżąco niwelować.
BMP/580,581/12
24.01.2013r.
W odpowiedzi na interpelacje wniesione na sesji Rady Miejskiej informuję, że
pracownicy tut. Urzędu i Straży Miejskiej na bieżąco monitują stan nawierzchni dróg i
stwierdzone usterki zgłaszają do poszczególnych zarządów dróg lub danego terenu.
Odnośnie dziury przy ul. Opolskiej w Gryfinie informuję, że do przedmiotowej studzienki
kanalizacji deszczowej podłączony będzie rurociąg kanalizacyjny budowany na potrzeby
odwodnienia obecnie budowanego przez GTBS Sp. z.o.o z Gryfina budynku mieszkalnego
wielorodzinnego. Sprawa została skierowana do wykonawcy, który jednocześnie stwierdził,
że zakończenie tych prac wstrzymały niekorzystne warunki pogodowe.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza
Maciej Szabałkin
581/XXIX/12 - na ul. Opolskiej przy wjeździe na parking została uszkodzona studzienka.
Szerokość przejazdu dla samochodu jest właściwie tylko na 1 samochód.
Jeżeli ktoś zjedzie samochodem trochę w bok, automatycznie wpada
w głęboką dziurę studzienki. Trwa to już ponad miesiąc, mimo, że wcześniej
już o to monitowałem, składam więc interpelację na sesji, żeby coś zostało
zrobione w tej sprawie
BMP/580,581/12
24.01.2013r.
W odpowiedzi na interpelacje wniesione na sesji Rady Miejskiej informuję, że
pracownicy tut. Urzędu i Straży Miejskiej na bieżąco monitują stan nawierzchni dróg i
stwierdzone usterki zgłaszają do poszczególnych zarządów dróg lub danego terenu.
Odnośnie dziury przy ul. Opolskiej w Gryfinie informuję, że do przedmiotowej studzienki
kanalizacji deszczowej podłączony będzie rurociąg kanalizacyjny budowany na potrzeby
odwodnienia obecnie budowanego przez GTBS Sp. z.o.o z Gryfina budynku mieszkalnego
wielorodzinnego. Sprawa została skierowana do wykonawcy, który jednocześnie stwierdził,
że zakończenie tych prac wstrzymały niekorzystne warunki pogodowe.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza
Maciej Szabałkin
582/XXIX/12 - chciałbym dowiedzieć się, czy Gmina Gryfino przygotowuje się, jeżeli tak, to
w jaki sposób, na wprowadzenie reformy przedszkolnej, czyli tzw. dotacji
przedszkolnej. W jaki sposób liczymy i jakie skutki tej reformy przewidujemy?

BWS.003.1.2013
10.01.2013r.
W odpowiedzi na zgłoszoną przez Pana na XXIX sesji Rady Miejskiej
w Gryfinie w dniu 28 grudnia 2012 r. uprzejmie informuje, że w chwili obecnej znane są
jedynie ogólne założenia sposobu udzielania pomocy z budżetu Państwa na zadania z
zakresu edukacji przedszkolnej. Nie ma jeszcze żadnych rozstrzygnięć rangi ustawowej.
Jednak zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Edukacji Narodowej zaplanowane zostały w
projekcie budżetu gminy na 2013 rok dochody w wysokości 558.108,00 zł(333,00 zł x 4 m-ce
x 419 dzieci) w związku z planowaną realizacją przez MEN tego projektu.
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat
Radny Krzysztof Hładki
583/XXIX/12 - ile razy można łatać jedną dziurę w drodze? Kilkakrotnie składałem
interpelację dotyczącą ul. H. Sienkiewicza. Dziura była załatana raz, za
kolejny miesiąc w tym samym miejscu pojawiała się po raz kolejny ta sama
dziura, została załatana, a za niecały miesiąc w tym samym miejscu powstała
znowu. Można to sprawdzić, dziura jest na początku ul. H. Sienkiewicza od
ul. Armii Krajowej. Dodatkowo na ul. H. Sienkiewicza jest kilka innych wyrw,
które warto byłoby naprawić, ale raz, a dobrze. Czy za każdorazowe załatanie
tej samej dziury Urząd musi płacić?
BMP/583/12
28.01.2013r.
W odpowiedzi na interpelację wniesioną na sesji Rady Miejskiej informuję, że
przedmiotowa dziura na ul. Sienkiewicza w Gryfinie „łatana” była tymczasowo z uwagi na
niesprzyjające warunki pogodowe, a wykonawca nie uzyskał od gminy żadnego
wynagrodzenia. Jednocześnie nadmieniam, że w I kwartale 2013r. przy sprzyjających
warunkach pogodowych przystąpimy również do remontów cząstkowych na drogach
gminnych o nawierzchni twardej.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza
Maciej Szabałkin
Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn
584/XXIX/12 - interpelowałem w sprawie ul. Jana Pawła II, ponieważ sposób, w jakim tam
są parkowane samochody, bardzo utrudnia ruch przejeżdżającym pojazdom.
Czy Pan Burmistrz przygotuje koncepcję związaną z przebudową tej drogi
w
takim
kierunku,
aby
mieszkańcom
umożliwić
parkowanie,
a przejeżdżającym tą ulicą swobodny przejazd? Czy zostanie rozwiązana
kwestia studzienek, które w tej drodze są w mojej ocenie wykonane
nieprawidłowo? Interpelacje związane z drogami, parkingami w Gminie
Gryfino powtarzają się od wielu lat. Czy Pan Burmistrz te sprawy rozwiąże
w taki sposób, że przygotuje plan remontów ulic w określonym
harmonogramie czasowym, żeby każdy mieszkaniec np. ul. Śląskiej,
ul. Mazowieckiej, czy innej wiedział kiedy wreszcie będzie mógł poruszać się
normalnym chodnikiem i normalną drogą? Przypominam, że za działki przy
ul. Śląskiej Gmina otrzymała olbrzymie pieniądze od ich nabywców, którzy
kupowali działki w przekonaniu, że są to grunty przy drodze, która będzie
niezwłocznie wykonana.
BMP/584/XXIX/12
28.01.2013r.
W odpowiedzi na interpelację wniesioną na sesji Rady Miejskiej informuje, że nie
zakłada się przebudowy ul. Jana Pawła II, jednakże zgodnie z ustaleniami mpzp w rejonie
osiedla Wełtyń II zostały wyznaczone obszary do realizacji miejsc parkingowych w pobliżu
tejże ulicy. Z chwilą przystąpienia Gminy Gryfino do opracowania kompleksowego projektu
budowlanego dróg na osiedlu Wełtyń II możliwe będzie wyznaczenie miejsc parkingowych.
Dodatkowo wyjaśniam, że zarówno właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi lub wielorodzinnymi mają możliwości wyznaczenia i realizacji
miejsc postojowych w ilościach niezbędnych do zabezpieczenia swoich potrzeb na swoich
terenach. Całość robót zrealizowanych na ul. Jana Pawła II objętych jest gwarancją,
sukcesywnie dokonywane są przeglądy gwarancyjne i w przypadku stwierdzonych
nieprawidłowości wykonawca wzywany jest do usunięcia usterek. W sprawie remontów dróg
gminnych w szczególności ul. Śląskiej w Gryfinie, informuję, że obecnie trwają prace
wspólnie z wykonawcą robót (Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych sp. z o. o) związane
z określeniem niezbędnych zakresów prac na drogach będących naszą własnością,

precyzowane w wyniku dokonywanych przeglądów i wniosków mieszkańców, radnych, czy
Straży Miejskiej. Bieżące remonty rozpoczną się w I kw. 2013 r. przy sprzyjających
warunkach pogodowych. W ramach tych prac planowana jest również poprawa warunków
dojazdu do posesji drogami o nawierzchni nieutwardzonej m.in. ulic: Śląskiej, Fredry,
Kochanowskiego
w Gryfinie.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza
Maciej Szabałkin
Radny Zenon Trzepacz
(interpelacja złożona w okresie międzysesyjnym)
584/XXIX/12 - Na podstawie § 22 ust. 3 regulaminu Rady Miejskiej w Gryfinie składam
następującą interpelację. Przepis § 23 i 24 Statutu Sołectwa Daleszewo
jednoznacznie stanowi, że w terminie 7 dni sołtys powinien dostarczyć do
Urzędu protokół z zebrania i wszystkie związane z nim dokumenty. Na
zebraniu wiejskim mieszkańców sołectwa Daleszewo zwołanego zgodnie ze
Statutem sołectwa w dniu 26 września 2012 r. dwóch członków rady Sołeckiej
Daleszewa: Michał Król i Dorota Wierzejska, złożyło rezygnację z pracy w tej
Radzie. czy dokumenty z zebrania wiejskiego odbytego w Daleszewie w dniu
26 września 2012 r. (protokół, rezygnacje członków Rady Sołeckiej) dotarły do
Gminy? Jakie sankcje przewidziane są w stosunku do funkcjonariusza
publicznego, jakim jest sołtys w przypadku niedostarczenia dokumentacji
z zebrania wiejskiego?
SEO.0003.01.2013
30.01.2013 r.
Odpowiadając na złożoną przez Pana interpelację informuję, że do Burmistrza Miasta
i Gminy Gryfino nie wpłynęły dokumenty dotyczące zebrania wiejskiego zwołanego w
sołectwie Daleszewo w dniu 26 września 2012 r. W związku z powyższym zwróciłem się do
Sołtysa sołectwa Daleszewo o wyjaśnienie powyższej sytuacji. W odpowiedzi w dniu 21
stycznia 2013 r. Pan Arkadiusz Kostrzewa poinformował, że w dniach 26-28 września 2012 r.
w sołectwie Daleszewo odbyło się zebranie wiejskie w sprawie podziału funduszy sołeckich
na 2013 rok. W trakcie tego trzydniowego zebrania uchwalono w dniu 28 września podział
funduszy sołeckich na 2013 rok. uchwała łącznie z protokołem z dnia 28 września 2012 r.
została dostarczona do Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie w terminie. Pan Arkadiusz
Kostrzewa wyjaśnił również, że w trakcie obrad zebrania wiejskiego dwie osoby z
pięcioosobowego składu Rady Sołeckiej Daleszewa zrezygnowały z pracy w radzie.
Rezygnacje złożone na piśmie w dniu 26 września 2012 r. przez Pana Michała Króla i Panią
Dorotę Wierzejską – Sołtys Daleszewa przekazał w dniu 21 stycznia 2013 r.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza
Maciej Szabałkin

