
Interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na IX sesji Rady Miejskiej w Gryfinie 
w dniu 25 czerwca 2015 r. 

 
Radny Piotr Zwoliński 
277/IX/15 – pierwsza sprawa jest skierowana do Naczelnika Czosnowskiego, niedawno 

zgłaszałem interpelację w sprawie budowy chodnika, łączącego ulicę 
Krasińskiego z ulicą Kochanowskiego, w poprzedniej kadencji identyczną 
interpelację zgłaszał radny Hładki. Odpowiedź na tą interpelację jest identyczna. 
W mojej ocenie to jest skandal. W dalszym ciągu, panie Naczelniku, ma pan 
mieszkańców za nic. To mieszkańcy wybrali nas, radnych, abyśmy 
reprezentowali ich sugestie. W mojej ocenie ten urzędniczy bełkot w pańskim 
wykonaniu daje mi i mieszkańcom wyraźny sygnał, sygnał lekceważenia 
ważnych spraw. W związku z powyższym proszę o informację, czy w projekcie 
budowy odcinka ul. Asnyka, łączącego się z ul. Jana Pawła II, było ujęte 
wybudowanie chodnika? Jeżeli tak, dlaczego nie zostało to wykonane? Jeżeli 
nie, to dlaczego nie przewidziano takiego prostego udogodnienia dla 
mieszkańców? Poproszę o odpowiedź na piśmie. 

 
BMP/277, 279/IX/15                Gryfino, dnia 10.07.2015 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej wyjaśniam: 
Ad. 277 – odpowiedź udzielona na Pana interpelację nr 161/VI/15 jest stwierdzeniem faktu. 
Ruch pieszych na tym skrzyżowaniu poprowadzony jest w sposób opisany w odpowiedzi, 
którą Pan otrzymał. W projekcie budowy dróg na osiedlu nie był zaprojektowany odcinek 
chodnika, o którym Pan interpelował i nie widzę, przy uwzględnieniu kosztów budowy, 
zasadności budowy tego chodnika. 
         Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler  
 
278/IX/15 – kolejną sprawę kieruję do Prezesa PUK. Kiedy pan, jako zarządca cmentarza, 

rozpocznie remont pewnych elementów kaplicy cmentarnej? Wielkim 
zagrożeniem dla uczestników pogrzebów jest fakt, iż z prawej strony kaplicy nie 
ma rynien odprowadzających wodę podczas opadów. W mojej ocenie, a 
również w ocenie wielu mieszkańców, jest to niedopuszczalne. Dołożę do tej 
interpelacji jeszcze fakt, że alejki między grobami w dalszym ciągu są w stanie 
fatalnym. Czy PUK nie potrafi ogarnąć tak prostych spraw?  

 
L.dz./ZUK/2195/2015              Gryfino, dnia 14 lipca 2015 r. 
Uprzejmie informuję, że Spółka nie jest właściwym adresatem interpelacji, która winna 
zostać zgłoszona właścicielowi cmentarzy komunalnych, tj. Gminie Gryfino. W oparciu 
o ekspertyzy techniczne zlecone rzeczoznawcom budowlanym oraz protokoły przeglądów 
okresowych, wielokrotnie już informowaliśmy właściciela o złym stanie technicznym kaplicy, 
znajdującej się na cmentarzu komunalnym w Gryfinie. W przedmiotowej sprawie 
prowadzona była korespondencja pisemna, pozostająca bez odpowiedzi: z dnia 29.01.2013 
r. znak ZUK/566/2013, z dnia 06.19.2013 r. znak ZWiK/4412/2013, z dnia 17.09.2013 r. znak 
ZUK/4339/2013, z dnia 24.09.2013 r. ZWiK/4413/2013. 
W celu zabezpieczenia obiektu, Spółka wykonała podstemplowanie uszkodzonego ostrołuku 
wejściowego do budynku kaplicy cmentarnej. Dodatkowo na obiekcie zostały zamontowane 
plomby NeoStrain, w oparciu o które prowadzony jest stały monitoring konstrukcji obiektu. 
Przedmiotowy obiekt zabytkowy posiada komplet rynien, zaś role rur spustowych pełnia 
rzygacze, zgodnie z pierwotnym założeniem.  
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. zgodnie z umową użyczenia prowadzi 
bieżącą konserwację alejek na cmentarzu. Remont nawierzchni nie wchodzi w zakres 
umowy użyczenia, w związku z powyższym do przedmiotowych robót przystąpimy 
niezwłocznie po otrzymaniu zlecenia od właściciela cmentarza. 
       Prezes PUK SP. z o.o. Rafał Mucha                      



279/IX/15 – dzisiaj otrzymałem odpowiedź na moją interpelację z poprzedniej sesji, 
zgłaszałem w niej sprawę wymiany płyt chodnikowych na ulicach: Prusa, 
Okrężnej, Wyspiańskiego, Reymonta, Sienkiewicza. Odpowiedź Burmistrza 
mówiąca o kompleksowym remoncie w mojej ocenie jest najzwyczajniej 
„spychologią” Nie wspominałem w swojej interpelacji o kompleksowym 
remoncie, tylko o pracach doraźnych, polegających na wymianie wykruszonych 
płyt bądź uzupełnieniu brakujących. Ponawiam moją interpelację, kiedy zostaną 
wymienione lub uzupełnione brakujące płyty chodnikowe? Nie mam na myśli 
kompleksowego remontu całych nawierzchni ciągów pieszych, tylko tzw. 
doraźne załatwienie tych problemów.  

 
BMP/277, 279/IX/15                Gryfino, dnia 10.07.2015 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej wyjaśniam: 
Ad. 279 – w sprawie kompleksowego remontu ciągów pieszych przy ul. Prusa, Okrężnej, 
Wyspiańskiego, Reymonta, Sienkiewicza, podtrzymuję swoja odpowiedź udzieloną Panu w 
zeszłym miesiącu. Zakres prac niezbędnych do wykonania przekracza bieżącą konserwację i 
kwalifikuje się pod kompleksowy remont.   

Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler  
 
Radny Zenon Trzepacz  
280/IX/15 – droga wojewódzka w Chlebowie jest zaniedbana przez zarządcę, czyli Zarząd 

Dróg Wojewódzkich, na chodniku jest pełno krzaków, proszę o interwencję. 
 
BMP/280, 285/IX/15       Gryfino, dnia 10.07.2015 r. 
Interpelację przesłano do Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. 
 
RDW.2-d/051/20/2015      Chojna, dnia 30.07.2015 r. 
W sprawie utrzymania czystości nawierzchni chodników zlokalizowanych w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 119 w m. Chlebowo informuje, że mieszkańcy ww miejscowości wraz z 
władzami Gminy Gryfino w celu poprawy warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego 
licznie wnioskowali o wykonanie chodników.  
Obowiązująca ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 
r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z póżn. zm.) zobowiązuje również właścicieli 
nieruchomości do utrzymania czystości i porządku poprzez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i 
innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. W myśl ww ustawy 
następuje podział obowiązków właścicieli nieruchomości (w odniesieniu do chodnika) i 
obowiązków zarządu drogi (w odniesieniu do jezdni). W związku z powyższym należy 
zobowiązać właścicieli nieruchomości do przestrzegania i respektowania prawa ww ustawy.  
                Kierownik RDW    
                Krzysztof Ziętek 
 
281/IX/15 – na rzece Odra koło autostrady w stronę Gryfina kiedyś były ładne śluzy, które 

funkcjonowały, niestety, złodzieje powycinali te części śluzy, które wystawały 
ponad lustro wody. Zwrócili się do mnie turyści, którzy tamtędy przepływali, 
ponieważ jeden z nich chciał wpłynąć w tą śluzę, niestety, uszkodził sobie jacht. 
Proszę, aby wystąpić do zarządcy, RZGW, żeby oznakować, że wjazd na te 
śluzy jest niemożliwy, że istnieje niebezpieczeństwo, ponieważ nie ma tam 
żadnych znaków.  

 
BMP/281/IX/15       Gryfino, dnia 10.07.2015 r. 
Interpelację przesłano do RZGW w Szczecinie. 
 
 
 



UŻ 5141-42/2015 – mr      Gryfino, dnia 20.07.2015 r. 
W odpowiedzi na pismo RZGW w Szczecinie informuje, że śluzy zlokalizowane na obszarze 
Międzyodrza stanowią własność Skarbu Państwa, w trwałym zarządzie Marszałka 
Województwa Zachodniopomorskiego, a w imieniu Marszałka administruje nimi 
Zachodniopomorski zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych. 
Jedynie dwie śluzy łączące Odrę Wschodnią z Odrą Zachodnią, wzdłuż Kanału Gartz-
Marwice, pozostają w administracji RZGW w Szczecinie. Śluzy te są oznakowane zgodnie 
z przepisami żeglugowymi.  
Zgodnie z zapisem pkt. 5 art. 43 ustawy o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1458) 
oznakowanie nawigacyjne m.in. urządzeń i budowli krzyżujących się z drogą wodną należy 
do ich właścicieli. W związku z powyższym w sprawie zapytań dotyczących stanu 
technicznego oraz oznakowania śluz niepozostających w administracji RZGW w Szczecinie 
– należałoby kontaktować się z właścicielem. 
Odnośnie omawianych przez Pana uszkodzeń jednostek pływających, RZGW w Szczecinie, 
jako administracja drogi wodenj informuje, że do właściwego Nadzoru Wodnego 
w Widuchowej nie wpłynęła żadna informacja o wypadku żeglugowym wynikłym w skutek 
kolizji z uszkodzonym urządzeniem wodnym. 
         Z up. Dyrektora 
    Z-ca Dyrektora ds. Inwestycji i utrzymania dróg Łukasz Kolanda     
 
BMP/281/IX/15       Gryfino, dnia 28.07.2015 r. 
Interpelację przesłano Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych 
w Szczecinie. 
 
NE-0624/28/1/2015/EZ             Szczecin, dnia 18.08.2015 r.         
Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnychw Szczecinie w odpowiedzi na 
pismo dotyczące interpelacji radnego Zenona Trzepacza w sprawie śluz na Międzyodrzu 
wyjaśnia, że stan techniczny powyższych obiektów wynika z faktu zaprzestania rolniczego 
użytkowania terenu Międzyodrza, utworzenia tam parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Odry 
i w związku z tym wyłączenia z utrzymywania wałów przeciwpowodziowych i znajdujących 
się na nich obiektów hydrotechnicznych, z uwagi na brak ich wykorzystania do celów, którym 
kiedyś służyły. 
W związku z opisaną przez pana radnego sytuacją pracownicy Zarządu przeprowadzili 
lustrację śluz zlokalizowanych w okolicach autostrady. Na śluzie w km 727+272 rzeki odry 
(pierwsza od autostrady) stwierdzono pozostałości elementów wrót pod lustrem wody, które 
to przy średnim i niższym stanie wody moga być niewidoczne dla przepływających tam 
jednostek i faktycznie mogą stanowić niebezpieczeństwo uszkodzenia kadłuba.  
Z uwagi na powyższe ZZMiUW w Szczecinie zleci montaż tablicy informującej 
o występującym zagrożeniu. Ponadto powiadomimy odpowiednie służby o popełnianym 
przestępstwie – kradzieży stalowych elementów śluz, które może też występować na innych 
budowlach znajdujących się na Międzyodrzu.  
Nadmieniamy ponadto, że Rozporządzeniem nr 9/2005 Wojewody Zachodniopomorskiego z 
dnia 25 maja 2005 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Dolina Dolnej Odry (Dz. Urz. Woj. 
Zach. nr 45 z 2005 r. poz. 1051) § 3 ust. 1 pkt 13, na terenie parku wprowadzono zakaz 
używania łodzi motorowych oraz promów i innego sprzętu motorowego na otwartych 
zbiornikach wodnych. O zakazie informuję umieszczone na śluzach tablice informacyjne.  
      p.o. Dyrektora Zachodniopomorskiego Zarządu                
       Melioracji i Urządzeń Wodnych 
                 Stanisław Cygiel 
          
282/IX/15 - chciałem tą sprawę załatwić sam, ale natknąłem się na barierę, bo nie mogłem 

ustalić, kto jest właścicielem, chodzi o uszkodzoną studzienkę 
telekomunikacyjną w Radziszewie na wysokości posesji nr 83. Ta studzienka 
jest w chodniku, stwarza zagrożenie dla pieszych. Proszę o pomoc. 

 



 
BMP/282, 283, 286, 288, 293/IX/15     Gryfino, dnia 10.07.2015 r. 
Interpelację przesłano do GDDKiA. 
 
O.Sz.Z-1.4202.74.2.2015.dc               Szczecin, dnia 17.08.2015 r. 
Tut. Oddział zgłosił do Orange szczecin uszkodzoną pokrywę studni telekomunikacyjnej 
znajdującej się w chodniku przy posesji nr 83 w Radziszewie i wezwał do jej wymiany.  
         Z-ca Dyrektora Oddziału 
            Grzegorz Dziedzina 
Radny Łukasz Kamiński 
283/IX/15 – na ulicy Pomorskiej, naprzeciwko posesji nr 55 znajduje się zapadnięta 

studzienka kanalizacyjna, użytkownicy drogi bardzo proszą o prześwietlenie 
wszystkich studzienek na całej ulicy Pomorskiej i o remont lub naprawienie 
studzienki przy tej posesji. 

 
BMP/282, 283, 286, 288, 293/IX/15     Gryfino, dnia 10.07.2015 r. 
Interpelację przesłano do GDDKiA. 
 
O.Sz.Z-1.4202.74.2.2015.dc               Szczecin, dnia 17.08.2015 r. 
GDDKiA Oddział w Szczecinie informuje, że kolektor kanalizacji deszczowej w ulicy 
Pomorskiej w Gryfinie był wybudoany przez Gminę Gryfino na potrzeby odwodnienia ulic 
przyległych do ul. Pomorskiej (nie jest majątkiem GDDKiA i nie jest utrzymywany przez 
GDDKiA). Tut. Oddział zwrócił się do Urzędu Gminy o regulację studni w piśmie nr O.Sz.Z-
15.4202.8.2015.sd z dnia 19.07.2015 r. 
                 Z-ca Dyrektora Oddziału 
            Grzegorz Dziedzina 
 
284/IX/15 – użytkownicy drogi ul. Kolejowej, zwłaszcza samochodów ciężarowych 

i autobusów proszą o przycięcie gałęzi drzew nachodzących na drogę, 
ponieważ poprzez te gałęzie uszkadzają sobie karoserię i oświetlenie 
dodatkowe pojazdów.  

 
BMK.0003.27.2015.WM      Gryfino, dnia 06.07.2015 r. 
W odpowiedzi na Pana interpelację dotyczącą podcięcia gałęzi drzew rosnących przy ul. 
Kolejowej w Gryfinie informuje, iż Gmina zleciła firmie specjalistycznej podcięcie drzew 
kolidujących z ruchem drogowym. Planowany termin podcięcia drzew: 20 lipca 2015 r. 

  Z up. Burmistrza  
          Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
, 
285/IX/15 – od ponad miesiąca jest problem z oświetleniem na moście gryfińskim, to światło 

po prostu nie świeci. W sytuacji zagrożenia, kiedy byłaby tam osoba, która 
chciałaby popełnić samobójstwo czy inne wykroczenie, żadna jednostka nie jest 
w stanie znaleźć tej osoby, ponieważ ten most nie jest oświetlony. Proszę 
o pilną interwencję w tej sprawie. 

 
BMP/280, 285/IX/15       Gryfino, dnia 10.07.2015 r. 
Interpelację przesłano do Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. 
 
RDW.2-d/051/20/2015      Chojna, dnia 30.07.2015 r. 
Awaria oświetlenia obiektu mostowego na Odrze Wschodniej miała miejsce w dniu 
06.07.2015 r. i została w tym samym dniu naprawiona. 
                Kierownik RDW 
                 Krzysztof Ziętek 
  
 



 
Radny Ireneusz Sochaj 
286/IX/15 – mieszkańcy zasygnalizowali, że na skrzyżowaniu ulic przy straży pożarnej, na 

łuku, który prowadzi w stronę przejazdu kolejowego, przydałaby się bariera 
ochronna, taka, których wiele jest w mieście. Stojąc tam, czekając na zmianę 
świateł, mijające ciężarówki wywołują niepokój, że coś się może wydarzyć. 
Dzieci zjeżdżają na rowerach po chodniku w kierunku ulicy Łużyckiej, oby coś 
się nie wydarzyło. Myślę, że od strony technicznej jest to do załatwienia.  

 
BMP/282, 283, 286, 288, 293/IX/15     Gryfino, dnia 10.07.2015 r. 
Interpelację przesłano do GDDKiA. 
 
O.Sz.Z-1.4202.74.2.2015.dc               Szczecin, dnia 17.08.2015 r. 
GDDKiA Oddział w Szczecinie informuje, że ustawienie wygrodzenia dla pieszych na 
chodniku przy Państwowej Straży Pożarnej na skrzyżowaniu ulic Łużyckiej i Armii Krajowej 
nie jest technicznie możliwe, gdyż ustawienie go z zachowaniem wymaganej poziomej 
skrajni drogowej zawęziłoby do nienormatywnej szerokości i tak już wąski chodnik. 
Poruszanie i mijanie się pieszych na tym odcinku chodnika byłoby utrudnione.  
                  Z-ca Dyrektora Oddziału 
            Grzegorz Dziedzina 
Radna Ewa De La Torre 
287/IX/15 – moja interpelacja, którą chciałam przekazać ad hoc, po rozmowie, którą 

przeprowadziłam jadąc tutaj na sesję, dotyczy polityki informacyjnej w związku 
z polityką kadrową gminy. Od przedwczoraj jestem bombardowana pytaniami, 
czy jadę pociągiem, czy jadę taksówką, czy jestem na ulicy, wszyscy mnie 
pytają, czy to co piszą gazety a propos rewolucyjnych zmian w naszych 
jednostkach organizacyjnych na stanowiskach dyrektorów i prezesów, jest 
prawdą? Odpowiadam tylko w jeden sposób, ponieważ nie wiem tego z 
wiadomych źródeł, a tym wiadomym źródłem może być tylko i wyłącznie 
Burmistrz, w związku z tym nie zajmuję się plotkami i nie odpowiadam, ale 
wydaje mi się czymś niezwykle niebezpiecznym, a nawet obrzydliwym, nie 
waham się użyć tego słowa, bo chodzi o ludzi, o ich rodziny, ich znajomych, o 
sytuację w poszczególnych jednostkach, że na temat zmian personalnych w 
ogóle dyskutuje się w prasie, zanim one nastąpią, więc pytanie o dostęp do 
informacji lub ucięcie fałszywych informacji. Kolejna sprawa, że w 
przedwczorajszej gazecie przeczytałam taką informację – redakcja się 
zastrzega, że też otrzymuje e-maile i zapytania w tej kwestii, dotyczy to zmiany 
na stanowisku dyrektora GDK i że ta zmiana może nastąpić niebawem: „jak 
twierdzi Violina Janiszewska, której nazwisko pojawia się w publicznej dyskusji 
pod kątem posady, to, że wkrótce rozpiszą konkurs, jest tajemnicą poliszynela, 
czy zatem rozmawiamy z przyszłym dyrektorem GDK?” Tajemnice poliszynela 
mają to do siebie, że ktoś puszcza informację licząc na to, że staną się 
tajemnicą poliszynela, czyli powszechnie dostępną informacją, czy ona jest 
prawdziwa, czy nie. Panie Burmistrzu, apeluję do pana, apeluję także do 
mediów, aby zastanowić się nad tym, czy puszczanie w obieg przez 
kogokolwiek oprócz pana, bo tylko pan ma do tego prawo, bo pan jest 
zwierzchnikiem służbowym wszystkich jednostek organizacyjnych, czy nie 
należy z tym zrobić  porządku? Uważam, że takie informacje ranią ludzi, 
prowadzą do właśnie tego typu spekulacji, pozwalają na wypowiadanie się 
osób, które na ten temat w ogóle nie powinny się wypowiadać, bo kto im dał do 
tego prawo? Uważam, że to jest coś bardzo nieuczciwego, powiem więcej, to 
jest niemoralne, żeby w taki sposób przygotowywać się do jakichkolwiek zmian 
personalnych. Mówię to jako osoba, której spekulacje na temat tego, czy jest 
zatrudniona czy nie, również przeczytałam w prasie i które mnie również bardzo 
mocno dotknęły. Mam zatem doświadczenia w tej kwestii. Proszę Burmistrza, 



aby kategorycznie skończył z problemem wynoszenia informacji, przetwarzania 
informacji, bo one gdzieś się rodzą, a jeśli urodziły się w sposób nieuprawniony, 
należy je natychmiast zdementować i przeciąć. Bardzo o to apeluję. 
Pamiętajmy, że pisząc z imienia i nazwiska o ludziach, którzy pełnią określone 
funkcje publiczne, podkreślam, bo te artykuły dotyczą kilku osób, a nie jednej, 
cytat dotyczył tylko jednej, to są ludzie, którzy żyją w określonej przestrzeni 
publicznej, oni czują, oni myślą, oni doświadczają różnych negatywnych rzeczy 
i doświadczają takich pytań, których ja doświadczam od przedwczoraj, a nie 
zamierzam ich doświadczać, nie lubię też zmyślać, ani spekulować. Dla mnie 
jedynym źródłem informacji na temat planowanych zmian kadrowych w ramach 
planowanej polityki kadrowej jest organ wykonawczy gminy, co wynika zresztą 
z ustawy ustrojowej, jaką jest ustawa o samorządzie gminnym.     

 
Radny Zdzisław Kmieciak 
288/IX/15 – moja interpelacja dotyczy drogi krajowej. Na ulicy Gryfińskiej przy posesji 91, 

przy wjeździe, w czasie opadów gromadzi się dużo wody, nie można tam 
przejść. Podobna sytuacja była po przeciwnej stronie, ale zostało to 
naprawione. Proszę o interwencję w GDDKiA. 

 
BMP/282, 283, 286, 288, 293/IX/15     Gryfino, dnia 10.07.2015 r. 
Interpelację przesłano do GDDKiA. 
 
O.Sz.Z-1.4202.74.2.2015.dc               Szczecin, dnia 17.08.2015 r. 
GDDKiA Oddział w Szczecinie informuje, że likwidacja zastoiska wody przy dużych opadach 
deszczu na ul. Gryfińskiej przy posesji nr 91 w Czepinie wymaga ułożenia nowej warstwy 
ścieralnej nawierzchni. W chwili obecnej w tym miejscu zlokalizowane są dwa wypusty 
kanalizacji deszczowej i ściek w krawędzi jezdni. Stan jezdni wymaga odnowy nawierzchni 
przez ułożenie warstwy ścieralnej. Przedmiotowe roboty zostały ujęte w Planie Działań na 
Sieci Drogowej. Jednakże termin i zakres ich wykonania uzależniony jest od przyznania 
środków finansowych.      
                  Z-ca Dyrektora Oddziału 
            Grzegorz Dziedzina 
 
289/IX/15 – na placu za stacją paliw Orlen w Gryfinie przy postoju bagażówek są duże 

dziury. Użytkownicy tej drogi proszą, aby można było coś z tymi dziurami zrobić.  
 
BMP/289/IX/15       Gryfino, dnia 10.07.2015 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionej na sesji Rady Miejskiej w sprawie poprawy stanu 
technicznego placu przy stacji Orlen wyjaśniam, że w tym rejonie opracowany został projekt 
przebudowy ul. Targowej w związku z planowaną zabudową usługową w tym rejonie. Do 
czasu docelowej przebudowy rozważymy możliwość prowizorycznej poprawy stanu placu. 

Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler  
   
290/IX/15 – w Starych Brynkach są cztery drzewa, które przyciemniają ulicę gminną, proszę, 

żeby te drzewa przyciąć. 
 
BMK.0003.28.2015                Gryfino, dnia 10.07.2015 r. 
W odpowiedzi na interpelację dotyczącą podcięcia gałęzi drzew, które przyciemniają ulicę 
gminną w Starych Brynkach informuję, że Gmina dokona oględzin w terenie. W przypadku 
drzew rosnących w działce gminnej i zasadności wykonania wskazanych prac, zostaną one 
zlecone firmie specjalistycznej. 

  Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler  
 



 
Radny Rafał Guga 
291/IX/15 – zwrócił się do mnie sołtys Starych Brynek ze sprawą drogi Stare Brynki-Raczki, 

miał być wysypany materiał na te drogi, miała być wyrównana, nic się nie 
zmieniło. Czy ta droga zostanie wysypana i wyrównana, jeśli tak, to kiedy? 

 
BMP/291/IX/15       Gryfino, dnia 10.07.2015 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionej na sesji Rady Miejskiej wyjaśniam, że w 
najbliższych dniach przekazany zostanie sołtysowi materiał na poprawę stanu dorgi stare 
Brynki-Raczki, co zostało uzgodnione z sołtysem.   

Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler  
 
292/IX/15 – na zebraniu wiejskim jakiś czas temu Z-ca Burmistrza Miler dostał pytania, na 

które obiecał pan, że w przeciągu 3 miesięcy udzieli odpowiedzi, termin ten 
minął, mieszkańcy odpowiedzi nie uzyskali. Mieszkańcy proszą o odpowiedź na 
piśmie. Na razie jest gaszony pewien pożar, bo mieszkańcy chcieli tu już 
występować w większym gronie. Proszę o jak najszybsze udzielenie 
odpowiedzi.  

 
293/IX/15 – w tej i poprzedniej kadencji zwracałem się w interpelacjach przekazywanych 

przez Urząd do GDDKiA w sprawie ul. Szczecińskiej. Jej stan jest fatalny, jest to 
droga krajowa, przebiegająca przez nasz teren, dotycząca naszych 
mieszkańców. Po niewielkich opadach deszczu tam są takie kałuże wody, że 
wszystko jest dookoła pozalewane, łącznie z przechodniami. Ten stan nie może 
dłużej trwać, proszę o wsparcie moich interpelacji, proszę o wystąpienie, o 
zainteresowanie tą sprawą GDDKiA. W zeszłym roku otrzymywałem 
odpowiedzi, że jest dosyć wysoko ta inwestycja w planach, natomiast jak na 
razie gdzieś to wszystko utknęło. Proszę o interwencję, bo Burmistrz ma 
większą siłę przebicia niż ja.  

 
BMP/282, 283, 286, 288, 293/IX/15     Gryfino, dnia 10.07.2015 r. 
Interpelację przesłano do GDDKiA. 
 
O.Sz.Z-1.4202.74.2.2015.dc               Szczecin, dnia 17.08.2015 r. 
GDDKiA Oddział w Szczecinie informuje, że stan jezdni ulicy Szczecińskiej wymaga 
wymiany nawierzchni oraz zwiększenie liczby wypustów kanalizacji deszczowej, co będzie 
możliwe po wybudowaniu nowej kanalizacji deszczowej. Przedmiotowa wymiana została 
ujęta w Planie działań na Sieci Drogowej. Jednocześnie informujemy, iż tut. Oddział na 
bieżąco wykonuje remonty cząstkowe nawierzchni na przedmiotowym odcinku. 
                  Z-ca Dyrektora Oddziału 
            Grzegorz Dziedzina 
 
294/IX/15 – dwa dni temu gryfinianin, Paweł Sendyk, zdobył drugie miejsce na Igrzyskach 

Europejskich w Baku. Gratulacje z mojej strony, mój były uczeń, ale chciałem 
zapytać, czy władze miasta chcą go w jakiś sposób uhonorować, bo jest to 
niewątpliwie bardzo duży sukces i początek tej, mojej zdaniem, wielkiej kariery.      

 
295/IX/15 – KS Energetyk zanotował ostatnio spadek, zresztą te spadki dotyczą wszystkich 

drużyn, oprócz Grota Gardno, który awansował, gratulacje dla pana prezesa. 
Co dalej z Energetykiem? Powiem szczerze, sytuacja, która tam się dzieje jest 
nieciekawa, Burmistrz zobowiązał się przed wyborami wobec grupy kibiców, że 
będzie ta sprawę monitorował i starał się załatwić, a przypominam, że gmina 
Gryfino od wielu lat jest głównym sponsorem, oprócz tego roku, gdzie PGE 
przekazało większe pieniądze, ale przez długi czas zostały wyłożone przez 



gminę Gryfino potężne pieniądze na funkcjonowanie tego klubu. Ja nie chcę 
opisywać sytuacji, panowie wiecie, coś trzeba z tym zrobić, tak dalej być nie 
może, Energetyk przestaje pod względem sportowym istnieć. Jest to 
siedemdziesięcioletnia tradycja tego miasta, Z-ca Burmistrza Nikitiński był 
związany, jest związany z tym klubem wiele lat, coś trzeba z tym klubem zrobić. 

 
296/IX/15 – odpowie mi pan Burmistrz, że pana ta sprawa nie dotyczy, ale ja mam odmienne 

zdanie, jak powiedziałem, jest pan ojcem tego miasta, wszyscy powinni pana 
interesować. Kolejny rok z rzędu mieszkańcy nie mają ciepłej wody, schodzimy 
do standardów afrykańskich. Chciałbym przypomnieć, że w 2010 r. podczas 
debaty kandydatów na Burmistrza, pan pytał swojego konkurenta, dlaczego ta 
sprawa nie jest załatwiona, dlatego uważam, że jest to uzasadniona interpelacja 
do pana. Nie może tak być, że w XXI  wieku, w centrum Europy, mieszkańcy 
przez dłuższy czas nie mają ciepłej wody. Na ulicy Flisaczej w tym czasie był 
dokonywany remont instalacji gazowej w jednym z bloków, gdzie mieszka wielu 
starszych ludzi. Oni nie mieli możliwości podgrzania sobie wody. Jest pan 6 
miesięcy Burmistrzem, jak pan się przygotował do tej sytuacji, bo wiemy, że to 
mniej więcej w tym samym okresie się dzieje? Co można zrobić? Ta sytuacja 
musi się w końcu kiedyś skończyć.  

 
297/IX/15 – Burmistrz prosił na ostatniej sesji, żeby tych interpelacji było mniej, jest 

zapracowany i nie życzył sobie, na ostatniej sesji radni zgłaszali zbyt wiele 
interpelacji, więc nie zgłoszę dzisiaj interpelacji, że na ulicy Opolskiej dalej nie 
są zamontowane lampy, a w drodze jest pełno dziur, w tych ciemnościach 
można uszkodzić sobie samochód albo połamać sobie nogi. Więc tak jak 
mówiłem, nie zgłaszam tej interpelacji dla dobra mieszkańców.  

 
Radny Zenon Trzepacz 
298/IX/15 – miałem o tym nie mówić, ale pani radna De La Torre powiedziała o tych 

artykułach w prasie i powiem państwu szczerze, że zastanawiałem się, czy w 
ogóle dzisiaj zgłaszać interpelacje, bo jak czytam naszą prasę lokalną, to prasa 
lokalna jest skuteczna w stu procentach i zastanawiam się, czy nie zacząć 
składać interpelacji do prasy lokalnej. Po co angażować Burmistrza, jeżeli prasa 
lokalna jest tak skuteczna. Panie Burmistrzu, chyba dobre rozwiązanie? 

 


