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W odpowiedzi na pismo z dnia 05.03.2014r. wystosowane do Rady Miejskiej                   
w Gryfinie  w związku z postępowaniem  o sygn. V Ds. 94/12 – pragnę poinformować, 
że obecnie Rada Miejska w Gryfinie nie zajmuje się dalszą kontrolą prawidłowości 
prowadzenia i finansowania remontów dróg gminnych na terenie miasta Gryfino,       
w tym kontrolą robót wykonywanych w marcu 2012r przez firmę Eco Asphalts Ltd z 
siedzibą w Manchesterze. 
Po przesłaniu uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie nr XXVI/218/12 z dnia 25.10.2012r.  
wraz protokołem kontroli i załącznikami - w sprawie skierowania sprawy do zbadania 
do organów państwa – Rada Miejska oczekuje na działania  i stanowisko właściwych 
merytorycznie organów państwa w tej sprawie.   
Jednak – od 2012r. radni Rady Miejskiej wielokrotnie interpelowali w tej sprawie, 
m.in.  
- w kwestii działań dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz działań burmistrza 
Miasta i Gminy Gryfino, który publicznie zobowiązał się na własny koszt do 
naprawienia szkody wyrządzonej na drogach gminnych przez firmę Eco Asphalts Ltd.,  
- w kwestii naprawy trzech odcinków dróg ( ul. Rapackiego, Sportowa i droga 
wewnętrzna na obiektach sportowych) w ramach gwarancji i rękojmii przez firmę Eco 
Asphalts Ltd. Wszystkie pytania radnych - pozostały bez reakcji i bez merytorycznych 
odpowiedzi ze strony burmistrza Miasta i Gminy oraz dyrektora OSiR. 
 

Dnia 10 lutego 2014r. Przewodniczący Rady Miejskiej w Gryfinie otrzymał        
z Urzędu Zamówień Publicznych  z Departamentu Kontroli Doraźnej  pismo 
datowane na 06.02.2014r. o sygn. UZP/DKD/DWKZ/425/363(13)/AP  sk 
/711/12/DKD , podpisane przez P. Daniela Wicińskiego - Dyrektora Departamentu 
Kontroli Doraźnej. Pismo to zostało przekazane Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej       
w Gryfinie w celu zapoznania się z jego treścią. 
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Komisja Rewizyjna na posiedzeniu dnia 11 lutego 2014r. przeanalizowała pismo                   
z UZP. 

• W załączeniu - protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w 
Gryfinie nr 79/14 z dnia 11 lutego 2014r. 

 
Komisja postanowiła przekazać swoje uwagi  do odpowiedzi uzyskanej z Urzędu 
Zamówień Publicznych w Warszawie – Radzie Miejskiej w Gryfinie , jednocześnie 
rekomendując ich przesłanie przez Radę Miejską do Urzędu Zamówień Publicznych  
w Warszawie oraz do Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. 
 

• W załączeniu – treść pisma adresowanego do Departamentu Kontroli 
Doraźnej Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie 

 
 

Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Gryfinie 

 
Mieczysław Sawaryn 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


