
DRUK NR 13/XXIV

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia działań zmierzających do utworzenia kąpieliska 
miejskiego nad Jeziorem Wełtyńskim

Na podstawieart. 18 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713), art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) 
uchwala się, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu petycji złożonej przez grupę mieszkańców Gryfina, reprezentowaną przez Pana 
...*), w sprawie podjęcia działań zmierzających do utworzenia kąpieliska miejskiego nad Jeziorem 
Wełtyńskim, Rada Miejska w Gryfinie uznaje zgłoszony postulat za zasadny i wnosi o rozważenie przez 
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino możliwości podjęcia działań zmierzających do utworzenia 
kąpieliska.   

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej do powiadomienia reprezentanta grupy 
mieszkańców wnoszących petycję o sposobie jej rozstrzygnięcia poprzez przesłanie kopii niniejszej 
uchwały. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rafał Guga
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UZASADNIENIE

W dniu 12 marca 2020 r. do Rady Miejskiej w Gryfinie wpłynęła petycja mieszkańców
Gryfina dotycząca podjęcia działań zmierzających do utworzenia kąpieliska miejskiego nad
Jeziorem Wełtyńskim. Wobec sytuacji wywołanej pandemią koronawirusa podmiot wnoszący
petycję w dniu 23 marca 2020 r. został poinformowany przez Przewodniczącego Rady o braku
możliwości rozpatrzenia petycji w planowanym terminie przewidzianym przez ustawę
i o wyznaczeniu nowego terminu.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 26 maja 2020 r. zapoznała się z
treścią petycji, a także wysłuchała argumentów przedstawicieli reprezentujących autorów
petycji, obecnych na posiedzeniu komisji. Członkowie komisji wysłuchali również opinii
w przedmiotowej sprawie wiceburmistrzów Tomasza Milera oraz Pawła Nikitińskiego.

W Gminie Gryfino położonych jest kilka jezior. Największym z nich, najbardziej
atrakcyjnym i dogodnie położonym jeżeli chodzi o dojazd, w tym dojazd rowerem,
dla większości mieszkańców Gminy Gryfino jest Jezioro Wełtyńskie. Kąpielisko nad jeziorem
w Steklnie jest jedyną w sezonie letnim zorganizowaną plażą. Teren ten wykorzystywany
do rekreacji nie zaspokaja potrzeb mieszkańców trzydziestotysięcznej społeczności lokalnej.
Dojazd do Steklna jest możliwy jedynie autobusami komunikacji publicznej i prywatnymi
samochodami. Dojazd rowerem do miejscowości Steklno stanowi duże zagrożenie, ponieważ
odbywa się wzdłuż drogi wojewódzkiej o dużym natężeniu ruchu, bez wyznaczonych ścieżek
rowerowych, co stanowi utrudnienie dla licznej rzeszy mieszkańców.

Aktywność fizyczna, w tym aktywność nad wodą w okresie letnim w znakomity sposób
może wpłynąć na podnoszenie i utrzymywanie poziomu zdrowia i dobrostanu psychofizycznego.
Warto więc podjąć działania zmierzające do utworzenia kąpieliska gminnego, lepiej
skomunikowanego z miastem, czyli nad Jez. Wełtyń, gdzie dojazd odbywać się może ścieżką
rowerową. Kąpielisko może również podnieś atrakcyjność terenu gminy dla ludzi, którzy nie są
członkami naszej społeczności, szukających swojego miejsca do zamieszkania.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uważa petycję za zasadną, niemniej jest to inwestycja,
na realizację której w chwili obecnej nie ma wystarczających środków. Przygotowując plażę nad
Jez. Wełtyń trzeba brać pod uwagę koszty dzierżawy lub zakupu gruntu, doprowadzenie drogi
dojazdowej, wybudowanie odpowiedniej infrastruktury. Tereny położone nad Jez. Wełtyń, które
są w posiadaniu gminy Gryfino są zabagnione i należałoby przed podjęciem jakichkolwiek
działań wymienić znaczną część gruntu, co wiązałoby się z ogromnymi kosztami. Posiadany
przez gminę Gryfino grunt nie nadaje się do wykorzystania na tereny rekreacyjne. W
uchwalonym na rok 2020 budżecie środki na realizację powyższego zadania nie zostały
uwzględnione. Realizację inwestycji plaży nad Jez. Wełtyń należałoby uzależnić od posiadania
przez gminę Gryfino wystarczających środków budżetowych w kolejnych latach oraz pozyskania
środków zewnętrznych, a także możliwości zakupu odpowiedniego terenu wokół jeziora.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji złoży do projektu budżetu na rok 2021 oraz
do wieloletniej prognozy finansowej na lata następne wniosek o zabezpieczenie odpowiednich
środków finansowych na realizację zadania zawartego w petycji.

Rada Miejska w Gryfinie podzielając argumenty zarówno mieszkańców, jak i Komisji po
rozpatrzeniu złożonej petycji, uznaje ją za zasadną, ale musi brać pod uwagę także bardzo duże
koszty tej inwestycji, na realizację której w budżecie gminy nie ma obecnie zagwarantowanych
odpowiednich środków. Dlatego też, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, Rada
może rozważyć przeznaczenie środków na budowę kąpieliska w budżetach gminy Gryfino
w kolejnych latach w korzystnej sytuacji finansowej Gminy Gryfino.

*) - wyłączenie jawności w związku z brakiem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca
2014 r. o petycjach. Jawność wyłączyła Agnieszka Grzegorczyk – Inspektor w Biurze Obsługi Rady.
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