Interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na XXVI sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 25 października 2012 r.
Radny Zenon Trzepacz
497/XXVI/12 – mieszkańcy Daleszewa proszą o przesunięcie tablicy z nazwą miejscowości,
ponieważ jeden z budynków jest poza tablicą oznaczającą miejscowość
Daleszewo, jest tam również utrudniony wyjazd z drogi gminnej, mieszkańcy
proszą o postawienie znaku umożliwiającego bezpieczne włączenie się do
ruchu.
BMP/497, 500, 504, 505/XXVI/12
Gryfino, dnia 26.11.2012 r.
Ad. 497 – wystąpimy do zarządcy drogi o przesunięcie oznakowania pionowego E-17a/E18a, jednakże prosimy o wskazanie lokalizacji istniejącego oznakowania, o którym mowa w
interpelacji wraz z drogą gminną z której utrudniony jest wyjazd.
Burmistrz Miasta i Gminy
Henryk Piłat
498/XXVI/12 – w ubiegłym roku złożyłem wniosek mieszkańców Daleszewa dotyczący drogi
powiatowej ul. Zielonej. Burmistrz przesłał do Starostwa zapytanie w tej
sprawie i wyraził chęć wspólnego działania przy realizacji tej inwestycji. Mija
rok, nie otrzymaliśmy odpowiedzi ze Starostwa, czy będą podjęte jakieś kroki
w tej sprawie. Mieszkańcy czekają na odpowiedź.
BMP/498, 499/XXVI/12
Interpelację przekazano do Starostwa Powiatowego w Gryfinie.

Gryfino, dnia 26.11.2012 r.

499/XXVI/12 – interpelowałem w sprawie drogi powiatowej Drzenin-Sobieradz, nie
otrzymałem odpowiedzi od Starostwa, czy będą podjęte działania związane
z tą drogą.
BMP/498, 499/XXVI/12
Interpelację przekazano do Starostwa Powiatowego w Gryfinie.

Gryfino, dnia 26.11.2012 r.

500/XXVI/12 – proszę o podjęcie działań dotyczących ulicy Słonecznej w Łubnicy, która
wymaga naprawy.
BMP/497, 500, 504, 505/XXVI/12
Gryfino, dnia 26.11.2012 r.
Ad. 500 – informuję, że na bieżąco monitorujemy stan dróg gminnych i w przypadku
stwierdzenie, że stan danej drogi uniemożliwia bądź w znaczący sposób utrudnia przejazd
pojazdów, dokonujemy niezbędnych napraw. Na początku bieżącego miesiąca dokonaliśmy
przeglądu ul. Słonecznej w Łubnicy i nie stwierdzono, że wymaga ona podjęcia
natychmiastowych działań w celu poprawy stanu nawierzchni, jednakże w najbliższym czasie
dokonamy ponownie przeglądu tej drogi.
Burmistrz Miasta i Gminy
Henryk Piłat
501/XXVI/12 – Stowarzyszenie „Razem” złożyło wnioski do DIROW, a czy gmina w imieniu
innych stowarzyszeń składała wnioski do DIROW? Czy ta informacja była
powszechna i czy była udostępniona również innym stowarzyszeniom
i sołectwom, że jest taka możliwość?
BWS.0003.30.2012
Gryfino, 12 listopada 2012 r.
W odpowiedzi na interpelację uprzejmie informuję, że wnioski, które zostały złożone do
DIROW zostały złożone przez Gminę Gryfino, a nie w imieniu stowarzyszenia. Ponadto

informuję, że stowarzyszenia na szkoleniu organizowanym przez Gminę Gryfino w dniu
17.09.2012 r. dot. pozyskiwania środków były informowane o możliwości pozyskiwania
funduszy. Ponadto każde stowarzyszenie, które wyraża chęć aplikowania o środki
zewnętrzne ma możliwość skonsultowania tego działania z pracownikami urzędu.
Jednocześnie informuję, że sołectwa nie posiadają osobowości prawnej i nie mogą ubiegać
się o środki z DIROW.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin
502/XXVI/12 – na początku przyszłego roku będą się odbywały zebrania wspólnot
mieszkaniowych, na budynkach są stare, mało czytelne numeracje,
mieszkańcy zwracają uwagę, żeby coś z tym zrobić, bo to nie poprawia
estetyki naszego miasta.
L.dz.GTBS/3106/2012
Gryfino, dnia 20.11.2012 r.
W związku z interpelacją informuję, że po dokonaniu uzgodnień z poszczególnymi
wspólnotami mieszkaniowymi i właścicielem budynków komunalnych – Gminą Gryfino,
przystąpimy do odnowienia lub wymiany tablic z numeracją administracyjną w zarządzanych
przez naszą Spółkę zasobach mieszkaniowych.
GTBS Sp. z o.o. Prezes Zarządu
Bronisław Mela
503/XXVI/12 – jest problem z korzystaniem z boiska w Radziszewie, dorośli mieszkańcy nie
mogą korzystać do godziny 22 z tego boiska, gdyż teren jest zamykany.
Trzeba opracować regulamin, czy znaleźć sposoby, jak w innych szkołach, że
jest osoba dozorująca po godzinach pracy szkoły, żeby mieszkańcy mogli
z niego korzystać. Boisko jest obiektem gminy, nie jest boiskiem szkolnym.
BWS.0003.28.2012
Gryfino, dnia 09 listopada 2012 r.
Interpelację przesłano do Dyrektor Zespołu Szkół w Radziszewie.
Radziszewo, 15.11.2012 r.
Do 16.11.2012 r. nie jest możliwe odniesienie się do ww interpelacji, z powodu zwolnienia
lekarskiego pani Beaty Wójcik – Dyrektora Szkoły. Odpowiedź na interpelację zostanie
udzielona najwcześniej po 7.12.2012 r.
504/XXVI/12 – proszę o opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla Radziszewa i Daleszewa, bo jeżeli ja słyszę od urzędników, że nie robi się
planów zagospodarowania przestrzennego m.in. dlatego, że nie sprzedają się
działki w Gryfinie, to taka postawa dla mnie i dla mieszkańców, którzy chcą
inwestować w tamtym rejonie, jest nie do zaakceptowania.
BMP/497, 500, 504, 505/XXVI/12
Gryfino, dnia 26.11.2012 r.
Ad. 504 – Została opracowana analiza zasadności przystąpienia do opracowania
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów północnych gminy
Gryfino. W toku opracowania zostały wyznaczone obszary, dla których należy opracować
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Założeniem jest sukcesywne
opracowanie tych miejscowych planów w miarę posiadanych środków finansowych
przeznaczonych na opracowanie planów. Jednocześnie pragnę zwrócić uwagę, że proces
inwestycyjny na tym terenie pomimo braku mpzp nie jest uniemożliwiony. Zgodnie z
obowiązującymi przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w
sytuacji braku mpzp inwestowanie możliwe jest po uzyskaniu decyzji o warunkach
zabudowy. W rejonie Radziszewa i Daleszewa zostało ustalonych szereg decyzji o
warunkach zabudowy na wniosek inwestorów.
Burmistrz Miasta i Gminy

Henryk Piłat
505/XXVI/12 – proszę o ogrodzenie boiska w Daleszewie, gdzie dziki niszczą teren. Od lat
dbamy o to boisko, mam nadzieję, że praca tych ludzi zostanie uszanowana.
Gryfino, dnia 26.11.2012 r.
BMP/497, 500, 504, 505/XXVI/12
Ad. 505 – W roku bieżącym z uwagi na brak wolnych środków budżetowych nie ma
możliwości wykonania ogrodzenia boiska. Po przyjęciu budżetu na 2013 rok
przeanalizowane zostaną możliwości finansowe realizacji ww. zadania.
Burmistrz Miasta i Gminy
Henryk Piłat
506/XXVI/12 – 26 września 2012 r. odbyło się zebranie sołectwa Daleszewo, na którym
uchwalono fundusz sołecki i jedna propozycja miała wadę prawną i do dzisiaj
protokół z tego zebrania ani ta uchwała do Urzędu nie wpłynęła.
BWS.0003.29.2012
Gryfino, 12 listopada 2012 r.
W odpowiedzi na interpelację uprzejmie informuję, że pracownicy urzędu mają możliwość
zajmowania się dokumentami, które wpłyną do Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin
Radny Paweł Nikitiński
507/XXVI/12 – interpeluję w związku z prowadzoną przy ul. Łużyckiej budową sklepu
wielkopowierzchniowego, czy gmina wykaże jakąkolwiek aktywność wobec
osób, którzy są sąsiadami tej inwestycji, w zakresie respektowania ich praw.?
Czy gmina Gryfino bierze jeszcze pod uwagę występowanie w roli gwaranta,
strażnika praw obywatelskich? Z wiedzy, którą posiadam i Straż Miejska ale
także i inne wydziały Urzędu dyscyplinują pojedynczych mieszkańców a to w
zakresie wywozu śmieci, a to w zakresie sprzątania chodników, parkowania
i w wielu innych sprawach, które rzekomo są dla mieszkańców bardzo
uciążliwe, natomiast w tej sprawie na rzecz tych mieszkańców, którzy
mieszkają od 1945 roku w Gryfinie nie mogą nic zrobić.
BSM.0003.507.XXVI.2012
Gryfino, dnia 7.11.2012 r.
W odpowiedzi na interpelację uprzejmie informuję, że z wszelkich zgłoszeń mieszkańców
sąsiadujących z budową sklepu przy ul. Łużyckiej były sporządzane notatki służbowe, które
zostały przekazane dla WIOŚ w Szczecinie oraz zgłoszenia były telefonicznie przekazywane
do Powiatowego Nadzoru Budowlanego w Gryfinie, który na bieżąco w obecności
funkcjonariuszy Straży Miejskiej dokonywał sporządzenia zgłaszanych problemów. Dnia 16
października 2012 r. Straż Miejska wystosowała pisma o zajęcie stanowiska do
następujących instytucji:
1. Powiatowy Nadzór Budowlany w Gryfinie,
2. Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gryfinie,
3. Wydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji,
4. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie,
5. Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska.
Burmistrz Miasta i Gminy
Henryk Piłat
508/XXVI/12 – kieruję swoją interpelację do Burmistrza w związku z deklaracją gotowości
współpracy z Radą Miejską w Gryfinie w zakresie prowadzenia wszystkich
spraw gminy Gryfino. Czy to będzie stałą praktyką, że w kluczowych dla
samorządu sprawach jak określenie okręgów wyborczych, uchwały
podatkowe, będziemy zwoływali sesje nadzwyczajne i te materiały nie będą

wpływały do Rady Miejskiej w stosownym czasie? Czemu to ma służyć?
Półtora roku po wejściu w życie Kodeksu wyborczego tak ma wyglądać
legislacja w gminie Gryfino? Za tą legislację odpowiedzialny jest Burmistrz
i urząd, którym kieruje. Czy rzeczywiście mamy do czynienia z dobrą wolą
i czy rzeczywiście możemy liczyć na to, że jako Rada Miejska w Gryfinie
będziemy zapoznawali z materiałami poglądowymi w stosownym czasie tak,
aby się mogły odbyć komisje, tak, aby Rada mogła wypracować swoje
wnioski?
509/XXVI/12 – czy w przypadku kontrowersyjnych uchwał, jak wystąpienia pokontrolne, będą
traktowane „po macoszemu” i nie będą zamieszczane w BIP, te niekorzystne
będą pomijane i nie będzie można z nich skorzystać, a będą zamieszczane
tylko te korzystne? Wyobrażam sobie, że będą zamieszczane wszystkie.
510/XXVI/12 – jaką praktykę stosuje się wobec mieszkańców w przypadku, kiedy żądają
udzielenia informacji publicznej ustnie, niezwłocznie, na miejscu? Czy
udzielane są odpowiedzi czy też wymagane jest złożenie wniosku? Proszę mi
odpowiedzieć zgodnie z prawdą, bo przypominam, że ustawa o dostępie do
informacji publicznej przewiduje nawet sankcje karne. Zacznijmy naszych
mieszkańców traktować poważnie, bo to na ich rzecz pracujemy. Czy w trybie
ustnym udzielenia informacji publicznych te informacje są udzielane, a jeśli nie
są udzielane, to co jest tego przyczyną? Powołuję się na przykład redaktora
Tomasza Milera, który poprosił o materiały związane z podniesieniem
podatków w gminie Gryfino i spotkał się z odmową.
Radny Marek Suchomski
511/XXVI/12 – interpelacja stanowi załącznik nr 1.
Gryfino, dnia 09 listopada 2012 r.
BWS.0003.23.2012
W odpowiedzi na zgłoszoną przez Pana na XXVI Sesji Rady Miejskiej
w Gryfinie w dniu 25 października 2012 roku interpelację Nr 511/XXVI/12 (treść
w załączeniu) w porozumieniu z Zakładem Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół
w Gryfinie uprzejmie wyjaśniam jak niżej.
Zgodnie z art. 5 ust. 7 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. nr
256, poz. 2572 ze zm.):
„7. Organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność. Do zadań organu
prowadzącego szkołę lub placówkę należy w szczególności:
1) zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych
i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;
2) wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie;
3) zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej, w tym w zakresie wykonywania
czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.), i organizacyjnej szkoły lub
placówki;
4) wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej
realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych.”
Następnie należy przytoczyć Ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach
jednostek samorządu terytorialnego (Dz.u z 2010 r. nr 80, poz. 526 ze zm.):
„Art. 27. Wielkość części oświatowej subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu
terytorialnego ustala corocznie ustawa budżetowa.”
Szczegółowy podział środków określany jest, w co roku wydawanym przez Ministra
Edukacji Narodowej rozporządzeniu sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji
ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Gmina Gryfino podejmuje działania mające na celu zapewnienie szkołom
i placówkom odpowiednich warunków do realizacji ich statutowych zadań.
Większość inwestycji i remontów w jednostkach oświatowych realizowana jest przez
Wydział
Planowania
Przestrzennego,
Strategii,
Rozwoju
i
Inwestycji
w Urzędzie Miasta i Gminy Gryfino.
Szkołom, których organem prowadzącym jest gmina Gryfino zapewnia się właściwe
wyposażenie poprzez zagwarantowanie odpowiednich środków w ich budżetach.
Stosunek kwoty subwencji otrzymywanej z budżetu państwa do kwoty określonej w
budżecie szkół na terenie gminy Gryfino można przedstawić na przykładzie ubiegłorocznego
roku szkolnego.
WYKONANIE WYDATKÓW W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 (BUDŻET SZKOŁY)
Wykonanie
Liczba
Kwota
od 1 września
uczniów
przypadająca
JEDNOSTKA
2011 do
(stan na
na jednego
31 sierpnia
30.09.2011 r.)
ucznia
2012
Szkoła Podstawowa Nr 1
5 051 916,95
562
8 989,18
w Gryfinie
ŚRODKI FINANSOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA (SUBWENCJA)
OTRZYMANE NA PROWADZENIE JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH GMINY GRYFINO
W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

Nazwa szkoły/placówki

1
Szkoła Podstawowa Nr 1
w Gryfinie

Uczniowie/wychowankowie
(stan na 30.09.2011r.)

Część
oświatowa
subwencji
ogólnej
w roku
szkolnym
2011/2012

2

3

562

2.897.867,88

Część
oświatowa
subwencji
ogólnej na
jednego
ucznia/
wychowanka
(kol.3 : kol.
2)
4
5.156,35

Powyższe zestawienie na przykładzie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfinie
jednoznacznie pokazuje o ile wyższe środki w porównaniu do tych należnych z tytułu
subwencji oświatowej otrzymuję szkoła na realizację swoich zadań statutowych
z budżetu Gminy Gryfino.
Nie ma możliwości prawnych i organizacyjnych, aby wydzielić środki przeznaczone
tylko na osoby niepełnosprawne z ogólnego budżetu szkoły. Uczniowie korzystają z tych
samych sal, uczą się w tym samym budynku. Każdy remont w jednostce poprawia warunki
nauki dla wszystkich dzieci. Z większości pomocy naukowych również korzystają wszyscy
uczniowie. Jednakże nie wolno zapominać o działaniach skierowanych szczególnie na tą
grupę dzieci, jakim była budowa windy, czy remont łazienek z uwzględnieniem odpowiednich
standardów. Natomiast, jeśli sprawa dotyczy zakupu szczególnych pomocy dydaktycznych to
jest on realizowany w miarę potrzeb.
Załączniki:
1. Kopia interpelacji Nr 511/XXVI/12

2. Metryczki
subwencji
oświatowej
dla
Szkoły
Podstawowej
Nr
1
i Przedszkola Nr 4 w Gryfinie – lata 2007 do 2011
W kolumnie „Uczniowie” podana jest liczba uczniów w odniesieniu do stopnia
niepełnosprawności określonej w rozporządzeniu w sprawie sposobu podziału części
oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.
3. Zestawienie wydatków na lata 2007 – 2011 na zakup pomocy dydaktycznych,
usług remontowych, zakupów inwestycyjnych w Szkole Podstawowej Nr 1 i
Przedszkolu Nr 4 w Gryfinie.
4. Zestawienie najważniejszych wykonanych robót budowlanych w Szkole
Podstawowej Nr 1 i Przedszkolu Nr 4 w Gryfinie w latach 2007 – 2011.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin
Radna Magdalena Chmura-Nycz
512/XXVI/12 – zwrócili się do mnie sołtysie w sprawie składowania i segregacji odpadów na
wsiach. Proszę, aby odbierane były nie tylko odpady z pojemników, ale także
to, co nie mieści się w tych pojemnikach i leży na zewnątrz. Czas, aby
zachęcić ludzi do segregacji odpadów, PUK mógłby się w to zaangażować.
Sołtysi zgłaszają pomysł, że można przewidzieć jakąś nagrodę dla danej wsi
za segregację, aby ta segregacja była realizowana na wsiach.
L.dz./ZUK/7289/2012
Gryfino, dnia 19.11.2012 r.
PUK Sp. z o.o. w celu umożliwienia przeprowadzenia segregacji przez mieszkańców
terenów wiejskich złożyło wniosek do Marszałka Województwa i uzyskało z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) dofinansowanie na zakup pojemników do selektywnej
zbiórki odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych, szkła i papieru. Nowe pojemniki
zostały rozstawione w 2011 r. we wszystkich miejscowościach wiejskich na terenie gminy
Gryfino (36 miejscowości) w miejscach ogólnodostępnych dla mieszkańców. Odpady
segregowane są sukcesywnie odbierane z przedmiotowych pojemników w sposób
selektywny tj. odrębnie każda z wyselekcjonowanych frakcji. Tym samym nie są zabierane
nagromadzone przy przedmiotowych pojemnikach inne odpady, nie będące odpadami
opakowaniowymi zbieranymi selektywnie, zgodnie z przeznaczeniem pojemników. Wywóz
odpadów zmieszanych zalegających wokół pojemników do selektywnej zbiórki jest
realizowany na podstawie odrębnych zleceń zgłaszanych przez Gminę Gryfino.
PUK Sp. z o.o.
Prezes Zarządu Rafał Mucha
513/XXVI/12 – przy ul. Czechosłowackiej wielu mieszkańców prowadzi działalność
gospodarczą, m.in. sprzedaż chryzantem. Proszę o szybką interwencję w
sprawie, ponieważ duże samochody nie są w stanie dojechać do posesji osób
prowadzących działalność ze względu na dziury w drodze. Proszę o
przycięcie drzew w pasie drogowym, ponieważ duży samochód nie może
przejechać.
BMK.0003.15.2012.ML
Gryfino, dnia 15 listopada 2012 r.
W odpowiedzi na interpelację dotyczącą podcięcia drzew przy ul. Czechosłowackiej
w Gryfinie informuję, że z uwagi na ograniczone środki finansowe w roku bieżącym, wniosek
zostanie zrealizowany w I połowie w 2013 r. Wówczas, po wskazaniu drzew rosnących
w pasie drogi gminnej, Gmina zleci ich podcięcie firmie specjalistycznej.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

BMP/513/XXVI/12
Gryfino, dnia 26.11.2012 r.
W odpowiedzi na interpelację wniesioną na ostatniej Sesji Rady Miejskiej w sprawie złego
stanu technicznego ul. Czechosłowackiej oraz konieczności przycięcia drzew w pasie
drogowym wyjaśniam, że dokonane zostaną niezbędne przycięcia drzew, a stan drogi w
ostatnim czasie został poprawiony. Dokonamy jednakże ponownie przeglądu i w przypadku
stwierdzenia złego stanu nawierzchni, uniemożliwiającego bądź w znaczący sposób
utrudniającego przejazd pojazdów dokonamy niezbędnych remontów.
Burmistrz Miasta i Gminy
Henryk Piłat
514/XXVI/12 - pogratulowałam sołtysowi Kostrzewie ponownego wyboru na sołtysa, został
poddany „badaniu” przez mieszkańców w swojej wsi. Zwracam się do radnego
Trzepacza, jest pan radnym z tamtego terenu, jeśli sołtys ma problem, to
może należałoby pomóc rozwiązać ten problem.
Radny Janusz Skrzypiński
515/XXVI/12 – Rada Miejska uchwalając budżet zwiększyła środki na sport o 200.000 zł,
kluby sportowe borykają się z problemami finansowymi, klub Błękit Pniewo
poprosił mnie, żeby złożyć interpelację, by te 200.000 zł zostało
rozdysponowane. Nie może tak być, że Rada Miejska przyznaje środki, te
środki nie są rozdysponowane, a kluby mają problemy, żeby zamknąć ten rok.
BWS.0003.25.2012
Gryfino, dnia 09 listopada 2012 r.
W odpowiedzi na interpelację informuję, że do dnia 9 listopada 2012 r. zostało przekazanych
łącznie 1.368.000 zł w ramach dotacji przekazanych klubom sportowym. Jednocześnie
pragnę nadmienić, że możliwość wydatkowania kolejnych środków uzależniona jest od
bieżącej realizacji budżetu dotyczącej zarówno wydatków jak i dochodów.
Na obecnym etapie wykonywania budżetu trudno określić termin realizacji przedmiotowej
uchwały w tym zakresie.
Burmistrz Miasta i Gminy
Henryk Piłat
516/XXVI/12 – okazuje się, że boisko sportowe ze sztuczną nawierzchnią jest dla
wybranych, ci którzy chcą skorzystać z boiska w godzinach wieczornych mają
problem z oświetleniem. Nie po to gmina wyłożyła tak znaczące środki, myślę,
że oświetlenie powinno być włączane, bo jeśli zawodnicy chcą grać na tym
boisku, to trzeba im to umożliwić.
BWS.0003.26.2012
Interpelację przekazano do Dyrektora OSiR w Gryfinie.

Gryfino, dnia 09 listopada 2012 r.

L.dz.0002-203/2012
Gryfino, dnia 06.12.2012 r.
W odpowiedzi na interpelację informuję, że zgodnie z Regulaminem korzystania z obiektów
sportowych są one czynne w godzinach 8-20. Po tych godzinach korzystanie z obiektów
sportowych jest niemożliwe. Kluby sportowe o tym fakcie zostały poinformowane i mają czas
ma dostosowanie treningów do obowiązującego regulaminu.
Z up. Dyrektora
Halina Podkowińska Gł. księgowy
517/XXVI/12 – interpeluję w sprawie drogi gminnej łączącej Sobiemyśl z drogą powiatową.
Na zebraniu wyborczym Burmistrz złożył deklarację, że ta droga w tej kadencji
będzie robiona. Minęły dwa lata, nic się w tej sprawie nie dzieje.
W poprzedniej kadencji został wykonany projekt, było też chyba wydane
pozwolenie na te prace. Ułożyliśmy nakładkę na tej drodze, prosiłem o to,
żeby Urząd dokonał pomiarów nośności tej drogi. Nakładka funkcjonuje

półtora roku, jest rozjeźdżona przez TIR-y. Myślę, że gminy Gryfino nie stać
na to, żeby dawać przyzwolenie na dewastowanie swoich nieruchomości.
BMP/517/XXVI/12
Gryfino, dnia 26.11.2012 r.
W odpowiedzi na interpelację informuję, że wyczerpującą odpowiedź w tym temacie otrzymał
Pan w odpowiedziach na interpelację – pismo z dnia 27.06.2012 r. Nr BMP/381, 382,
383/XX/12. Dodatkowo informuję, że w roku 2013 weźmiemy pod uwagę wzmocnienie
poboczy przedmiotowej drogi w miarę posiadanych środków finansowych, umożliwiając
wymijanie się pojazdów bez uszkadzania krawędzi jezdni.
Burmistrz Miasta i Gminy
Henryk Piłat
518/XXVI/12 – w dniu 12 września 2012 r. odbyło się spotkanie dotyczące postępowania
prowadzonego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla lokalizacji fermy
kurzej w miejscowości Dołgie. Mieszkańcy sołectwa Dołgie zwrócili się z
pismem do Burmistrza, żeby uwzględnił ich argumenty i wystąpił o niezależny
raport oddziaływania na środowisko. Wówczas na bazie tych dwóch raportów,
które będą w posiadaniu gminy, by wydać decyzję. Jaki jest skutek tego pisma
mieszkańców?
BMK.0003.17.2012.jc
Gryfino, 19 .11.2012 r.
Odpowiadając na interpelacje nr 518/XXVI/12 zgłoszoną na sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w
dniu 25.10.2012r. informuję, iż w dniu 19.10.2012r. zostało wszczęte postępowanie
administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa wraz z remontem i zmianą sposobu
użytkowania istniejących obiektów inwentarskich na chów brojlera-kurczaka w ilości 95000
szt. (380 DJP), zlokalizowanych na dz. nr 27/27 oraz dz. nr 27/30 w obrębie ewidencyjnym
Dołgie”. Obecnie uzyskałem już opinię sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Gryfinie oraz oczekuję na opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Szczecinie. Po uzyskania ww. opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska podejmę decyzję w sprawie ewentualnej dodatkowej weryfikacji załączonego
przez wnioskodawcę Raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na
środowisko.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin
Radny Tomasz Namieciński
519/XXVI/12 – rzeczywiście tak jest, że są problemy z korzystaniem z boisk sportowych, nie
będę już poruszał tego tematu, że kluby sportowe w miesiącach zimowych
muszą płacić za oświetlenie, za szatnię. Jest problem z oświetleniem, nie jest
to pierwszy sygnał, bo na boisku „Orlik” w Gardnie jest podobny problem, nie
jest zapalonych 6 punktów świetlnych, zależne to jest od ilości osób tam
przebywających. Interpelowałem w tej sprawie, dostałem odpowiedź, że na
obiekcie musi przebywać co najmniej 10 osób. Nie wiem, z czego to wynika.
Nie po to budujemy boiska, żeby nie można było z nich skorzystać. Boiska
powinny być otwarte co najmniej do godziny 21, tak jest w regulaminach.
Prosiłbym, żeby zwrócić na to uwagę, bo wydaje mi się, że jeżeli grupa osób
przychodzi na boisko, to jest to lepsze, niż gdyby wystawała na przystankach
czy szukała sobie innych sposobów spędzania wolnego czasu.
520/XXVI/12 – od 4 lat wpisujemy do budżetu tej gminy projekt świetlicy wiejskiej w Gardnie.
W tym roku też jest wpisane 50.000 zł na projekt. Proszę o pisemną
odpowiedź, czy projekt został zlecony, jakiej firmie i kiedy? A jeśli nie, to
proszę o taką informację, dlaczego od czterech lat jest to odwlekane.

BMP/520/XXVI/12
Gryfino, dnia 26.11.2012 r.
W odpowiedzi na interpelację wyjaśniam, że został zlecony projekt świetlicy wiejskiej
w Gardnie. Zlecenie zostało udzielone firmie CREO – Pracownia Projektowa z siedzibą
w Gryfinie w dniu 07.09.2010 r. Z uwagi na brak planu miejscowego, który został
opracowany w połowie tego roku, projektant po uzyskaniu wypisu i wyrysu z mpzp podjął
kontynuację prac projektowych w drugiej połowie 2012 r. Zakończenie prac projektowych
planowane jest w pierwszym kwartale 2013 r.
Burmistrz Miasta i Gminy
Henryk Piłat
521/XXVI/12 – czy trwają jakiejkolwiek prace związane z budową fermy norek
w miejscowości Drzenin? Uzyskałem informację, że jedna z firm wystąpiła
o budowę takiej fermy. W Wydziale Inwestycji powiedziano mi, że nie ma
takich informacji, natomiast w Wydziale Ochrony Środowiska powiedziano, że
wystąpiono o wydanie decyzji środowiskowej. Czy ta sprawa będzie
konsultowana z mieszkańcami Drzenina? Kiedy odbędzie się spotkanie i kiedy
zostaną przekazane mieszkańcom jakiekolwiek informacje w tej sprawie?
BMK.0003.18.2012.jc
Gryfino, 19.11.2012 r.
Odpowiadając na interpelacje nr 521/XXVI/12 zgłoszoną na sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w
dniu 25.10.2012r. informuję, iż w dniu 01.08.2012r. zostało wszczęte postępowanie
administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa fermy norek dla 208,75 DJP w m.Drzenin, dz. nr
22/29 obręb Drzenin”. W przedmiotowej sprawie wyraził już wstępną opinię Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w
Szczecinie, na podstawie których w dniu 17.09.2012r. wydałem postanowienie nakładające
na wnioskodawcę obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla
przedsięwzięcia. Po uzyskaniu od wnioskodawcy Raportu o oddziaływaniu przedmiotowego
przedsięwzięcia na środowisko, poinformuję społeczeństwo o toczącym się postępowaniu
oraz o możliwości zgłoszenia wniosków i uwag.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin
Radna Ewa De La Torre
522/XXVI/12 – pytam o rozwiązania dotyczące finansowania dróg w rejonie ul. Jana Pawła II,
tj. drogi Asnyka, Reymonta i Fredry. Burmistrz składał pewne zobowiązania
publiczne dotyczące m.in. Fredry, czy te zobowiązania zostaną dotrzymane i
czy w tym roku ta droga zostanie kompleksowo załatwiona? Jak Burmistrz
zamierza finansować remonty tych dróg? Chodzi mi o poniesione wydatki,
planowane wydatki na ul. Reymonta, Fredry i Asnyka.
BMP/ 522/XXVI/12
Gryfino, dnia 26.11.2012 r.
W odpowiedzi na interpelację wniesioną na ostatniej Sesji Rady Miejskiej w sprawie
finansowania budowy dróg w rejonie ul. Jana Pawła II informuję, że do końca listopada
zakończona zostanie budowa odcinka ul. Asnyka w Gryfinie. W latach 2011 – 2012 w rejonie
tego osiedla wybudowane zostały: ul. Jana Pawła II, ul. Reymonta, ul. Fredry (w części), ul.
Asnyka zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami projektowymi. Dodatkowo poprawiony został
stan ul. Reja (ułożono płyty betonowe wielootworowe). Łączne nakłady na infrastrukturę
drogową w tym rejonie wyniosły ok. 9 mln zł. Kolejne drogi budowane będą zgodnie z
przyjętymi w projekcie budowlanym rozwiązaniami w miarę posiadanych środków
finansowych w kolejnych lata. Odnośnie remontów i bieżącego utrzymania stanu dróg
gruntowych w tym rejonie miasta, pragnę poinformować, że na bieżąco będziemy
monitorować ich przejezdność, a w przypadku konieczności dokonamy niezbędnych napraw.
Burmistrz Miasta i Gminy
Henryk Piłat

523/XXVI/12 – mieszkanka Gryfina pani Janik zwróciła się do mnie o złożenie zapytania, czy
w tegorocznym budżecie będą jakiekolwiek środki na wykupy działek w pasie
drogowym, ponieważ zwracała się do gminy o to, aby gmina wykupiła
użytkowanie wieczyste części chodnika, którego jest właścicielką, a jest to
droga gminna i w związku tym, że pani tam nie mieszka i nie ma potrzeby
posiadania chodnika, zwróciła się do gminy, aby zechciała to wykupić.
Otrzymała odpowiedź, że gmina nie ma pieniędzy, że zaplanuje na wykup
tych paru metrów kwadratowych w 2013 r. i że pani zostanie powiadomiona
odrębnym pismem. Czyli gmina nie ma pieniędzy na wykupienie paru metrów
chodnika przy ul. Sienkiewicza. Natomiast w tym samym czasie, mieszkaniec
Wełtynia, pan Szkutnik, zwraca się do gminy z prośbą o wydzierżawienie
nieruchomości, jest to działka nr 195/1. Otrzymuje odpowiedź, że nie będzie
mógł wydzierżawić tej nieruchomości, nie będzie mógł płacić gminie, bo gmina
nie będzie jej dzierżawić, tylko dokona rozbiórki, na którą już uzyskała
pozwolenie. Jak to jest, że gmina chce wydawać pieniądze na rozbiórkę
stodoły na wsi, nie chcę jej wydzierżawić, jak rozumiem na ryzyko tego, kto
chce być dzierżawcą i tu ma pieniądze, a nie ma pieniędzy aby porządkując
stan prawny drogi wykupić parę metrów kwadratowych chodnika od
mieszkanki?
BWG.0003.14.2012.TD
Gryfino, dnia 20.11.2012 r.
Odpowiadając na interpelację informuję, że środki na wykup udziału Pani Krystyny Janik w ½
części prawa wieczystego użytkowania działki nr 92/1 o pow. 127 m2, zostały zaplanowane w
projekcie budżetu Gminy Gryfino na rok 2013. Transakcja ta zostanie przeprowadzona w
przyszłym roku budżetowym, po wcześniejszym przyjęciu budżetu przez Radę Miejską.
W odniesieniu do zapytania o działkę 195/1, położoną w m. Wełtyń, informuję, że na
grudniową sesję Rady Miejskiej w Gryfinie zostanie przedstawiony projekt uchwały w
sprawie wyrażenia zgody na zbycie przedmiotowej nieruchomości w drodze przetargu
ustnego nieograniczonego.
Działka ta o pow. 545 m2 w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod
zabudowę mieszkaniowo-usługową w zabudowie jednorodzinnej. Pan Paweł Szkutnik
zostanie indywidualnie poinformowany o możliwości nabycia działki.
Burmistrz Miasta i Gminy
Henryk Piłat
524/XXVI/12 – otrzymaliśmy zapewnienie, że do 25 października otrzymamy odpowiedź w
sprawie realnych dochodów gminy i zadłużenia gminy. Czy dzisiaj taka
informacja do radnych dotrze?
525/XXVI/12 – ja będę interpelowała w tej sprawie do skutku, ponieważ otrzymałam
odpowiedź jednozdaniową i czuję się niedoinformowana. Pytając co będzie
dalej z budynkiem dworca PKP, co do którego gmina podobno zaciągnęła
pewne zobowiązania, otrzymałam następującą odpowiedź z dnia 17
października 2012 r.: „Odpowiadając na ww. interpelację informuję, że nie
podjęte zostały ostateczne rozstrzygnięcia co do wykorzystania dla potrzeb
komunalnych, części budynku dworca PKP w Gryfinie”. Rozumiem, że to jest
odpowiedź też aktualna na dzisiaj, ale ja bym jako radna nie chciała się
dowiedzieć z prasy, co Burmistrz postanowił w międzyczasie w tej kwestii.
Pytałam o zakres zawartej umowy czy porozumienia z PKP, co i na jaki cel
ma być przedmiotem najmu czy dzierżawy, jakie są koszty itd.
BWG.0003.15.2012.TD
Gryfino, dnia 20.11.2012 r.
Odpowiadając na interpelację informuję, że w dniu 20 listopada 2013 r. zawarłem z PKP SA
z siedzibą w Warszawie umowę najmu części budynku dworca kolejowego przy ul.

Sprzymierzonych w Gryfinie. Umowa została zawarta na czas nieokreślony z mocą
obowiązującą od dnia 1.01.2013 r.
Przedmiotem najmu są lokale użytkowe o łącznej powierzchni 671,76 m2. Czynsz najmu za
ww powierzchnie określony został w wysokości 9,35 zł/m2 miesięcznie, co daje kwotę
6.280,96 zł netto plus podatek VAT w aktualnie obowiązującej stawce.
O sposobie wykorzystania obiektu dla realizacji zadań własnych gminy Rada Miejska w
Gryfinie zostanie poinformowana na sesji w miesiącu grudniu.
Burmistrz Miasta i Gminy
Henryk Piłat
526/XXVI/12 – otrzymaliśmy zadowalającą z punktu widzenia dochodów gminy informację na
temat sprzedaży budynku po byłym WKU, który to gmina nabyła kiedyś od
AMW na cele publiczne. Wnioskuję o to, aby Burmistrz zachciał nam
udostępnić akt notarialny, w którym zawarł umowę przeniesienia własności tej
nieruchomości z Agencją Mienia Wojskowego, dlatego, że o ile pamiętam,
gmina nabywała to z bonifikatą. Czy w tym wypadku, jeśli nie wykorzystała
tego na własne potrzeby, tylko sprzedała na cel komercyjny, czy nie będziemy
musieli zwrócić bonifikaty?
BWG.0003.16.2012.TD
Gryfino, dnia 20.11.2012 r.
Odpowiadając na interpelację informuję, że aktem notarialnym z dnia 10 grudnia 2004 r.
Gmina Gryfino nabyła od Agencji Mienia Wojskowego działkę gruntu o powierzchni 0,3181
ha, zabudowaną budynkiem biurowym i garażowym, położoną w obrębie ewidencyjnym 5 m.
Gryfino. Od ceny sprzedaży nieruchomości – 366.000 zł AMW udzieliła 18% bonifikaty, co
stanowiło kwotę 66.000 zł.
Zgodnie z art. 68 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami Gmina jest zobowiązana do
zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty jeżeli dokona zbycia nieruchomości przez upływem 10 lat
o dnia nabycia. Zwrot ten następuje na żądanie organu, w tym wypadku Agencji.
W związku z powyższym w dniu 15 listopada poinformowano Oddział Terenowy w
Szczecinie AMW, że ww nieruchomość została sprzedana w dniu 19 października 2012 r. na
rzecz spółki „OM” w Szczecinie.
Burmistrz Miasta i Gminy
Henryk Piłat
527/XXVI/12 – otrzymałam odpowiedź w sprawie zagospodarowania obiektów w Nowym
Czarnowie, które są antyreklamą naszej gminy, że nie wspomną, że są
antyreklamą również największego pracodawcy w naszej gminie, jakim jest
Zespół Elektrowni Dolna Odra. Wiele osób pytało mnie, czy to jest teren, który
od wojny nie był uporządkowany. Wcale się nie dziwię, bo my też odnieśliśmy
takie wrażenie. Burmistrz odpowiedział, że na rzecz osób trzecich gmina
wydzierżawiła, przekazała w nieodpłatne użytkowanie te tereny, ale w jaki
sposób sprawuje nadzór nad wykonywaniem tych umów i czy tam
przypadkiem nie dojdzie do śmiertelnego wypadku, jeżeli na
niezabezpieczonym terenie, nawet jeśli on jest przedmiotem najmu, ale w
ogóle nie jest dozorowany, jest on rozkradany, niszczony. To jest mienie
gminy. W jakim stanie zostanie zwrócone to mienie, jeśli te umowy wygasną,
bo na razie ulega tylko degradacji?
528/XXVI/12 – niezagospodarowane pomieszczenia byłego hotelu „Pod platanem” będę
przeznaczone na dzienny ośrodek pobytu, który tak jak zrozumiałam z pisma,
ma być prowadzony przez OPS. Czy to ma być dział tejże jednostki, czyli
jednostki budżetowej? Jakie będą źródła utrzymania tego dziennego ośrodka
pobytu? Uważam, że takie placówki są bardzo potrzebne, ale chciałabym
wiedzieć, czy powstaje nowa jednostka budżetowa gminy, czy jakaś
jednostka, która powstaje przy OPS i będzie miała finansowanie zewnętrzne?

DAG.0006-61/12
Data:19.11.2012 r.
W związku ze zgłoszoną interpelacją informuję:
Na wniosek tut. Ośrodka Burmistrz wyraził zgodę na przekazanie powyższych pomieszczeń
na potrzeby utworzenia dziennego domu pobytu. Dom dziennego pobytu zgodnie z ustawą o
pomocy społecznej jest ośrodkiem wsparcia. Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 3 powyższej ustawy
– prowadzenie i zapewnienie miejsc w [...] ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz
kierowanie do nich osób wymagających opieki jest zadaniem własnym gminy.
Tut Ośrodek występując do Burmistrza z powyższym wnioskiem brał pod uwagę procesy
społeczne zachodzące w naszej społeczności, ciągły wzrost osób w wieku senioralnym,
zmiany w funkcjonowaniu rodzin itd. a przede wszystkim dane dot. kosztów opłaty za pobyt
w domach pomocy społecznej i kosztów usług opiekuńczych.
W ocenie pracowników tut. Ośrodka powstanie powyższej placówki stworzy możliwość
zapewnienia pomocy osobom, które w dotychczasowym stanie kierowane byłyby do domu
pomocy społecznej lub którym przyznawane byłyby usługi opiekuńcze.
W tym miejscu należy zauważyć, że powstanie dziennego domu nie wyeliminuje w całości
powyższych kosztów ale jedynie powinno je ograniczyć.
Funkcjonowanie domu dziennego pobytu jako ośrodka wsparcia odbywa się ze środków
własnych gminy, jednak tut. Ośrodek zakłada pozyskiwanie środków zewnętrznych poprzez
pisanie projektów na konkursy ogłaszane w ramach programów resortowych itd. Ponadto w
założeniach dom dziennego pobytu znajdowałby się w strukturze tut. Ośrodka, co również
przyczyniłoby się do obniżenia kosztów.
Dyrektor
Bożena Górak
Radny Krzysztof Hładki
529/XXVI/12 – zastanawiam się, jaką wartość mają te interpelacje, które ja zgłaszam,
ponieważ na sesji w lipcu i kolejnej we wrześniu złożyłem interpelację wraz z
petycją w sprawie remontu nawierzchni skate parku. Zaznaczyłem, że proszę
o odpowiedź pisemną. Jest koniec października, nie mam żadnej odpowiedzi,
co mam przekazać młodzieży, która pyta: panie radny, jaka jest efektywność
pańskiej pracy? Proszę o odpowiedź pisemną.
BWS.0003.26.2012
Interpelację przekazano do Dyrektora OSiR w Gryfinie.

Gryfino, dnia 09 listopada 2012 r.

L.dz.0002-204/2012
Gryfino, dnia 06.12.2012 r.
W odpowiedzi na interpelację informuję, że remont nawierzchni skate parku przy ul.
Sportowej został wykonany w miesiącu październiku 2012 r.
Z up. Dyrektora
Halina Podkowińska Gł. księgowy
Radny Jarosław Kardasz
530/XXVI/12 – w związku z tym, ze zakończyła się wegetacja roślin, w miejscowości Stare
Brynki rosną lipy w pasie drogowym drogi gminnej i są one tak wysokie, że
zasłaniają lampy, wystarczy podciąć te lipy. Mieszkańcy oferują swoją pomoc,
mamy pilarzy z uprawnieniami, potrzebny będzie tylko podnośnik.
Gryfino, dnia 15 listopada 2012 r.
BMK.0003.16.2012.ML
W odpowiedzi na interpelację dotyczącą podcięcia drzew – lip rosnących w Starych
Brynkach informuję, że z uwagi na ograniczone środki finansowe w roku bieżącym, wniosek
zostanie rozpatrzony w 2013 r. Wówczas, po wskazaniu drzew rosnących w pasie drogi
gminnej, Gmina zleci ich podcięcie firmie specjalistycznej.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

531/XXVI/12 - rok temu został naprawiony chodnik z płytek przed wejściem do świetlicy w
Starych Brynkach, obecnie te płytki znowu zaczynają odchodzić. Chcielibyśmy
zgłosić reklamację, należałoby to naprawić.
BMP/531/XXVI/12
Gryfino, dnia 26.11.2012 r.
W odpowiedzi na interpelację wyjaśniam, że dokonany zostanie przegląd wykonanego
chodnika a wszelkie stwierdzone usterki zostaną usunięte.
Burmistrz Miasta i Gminy
Henryk Piłat
Radny Paweł Nikitiński
532/XXVI/12 – co stało na przeszkodzie, żeby w statutowym terminie 30 dni odpowiedzieć
na moją interpelację w sprawie realizacji uchwały Rady Miejskiej dotyczącej
dofinansowania stowarzyszeń sportowych? Czy to będzie taka praktyka, że
odpowiedzi na interpelacje, które składamy regularnie trafiają do nas po
upływie 30 dni? Sporządza się być może tą odpowiedź wcześniej, ale trafia
ona do nas po trzydziestu dniach. W ciągu 30 dni odpowiedź powinna być
udzielona. Złożyłem interpelację 13 września, otrzymałem odpowiedź
24 października br.
BWS.0003.24.2012
Gryfino, dnia 09 listopada 2012 r.
W odpowiedzi na interpelację uprzejmie informuję, że odpowiedzi na interpelacje będą
udzielane najszybciej jak to jest możliwe z uwzględnieniem odpowiednich terminów.
Burmistrz Miasta i Gminy
Henryk Piłat
Przewodniczący Mieczysław Sawaryn
533/XXVI/12 – w imieniu mieszkańców, którzy wybudowali domy na działkach kupionych od
gminy, chciałbym zapytać, w jakim terminie zamierza się rozwiązać problemy
drogowe z dojazdem do posesji na tych działkach kupionych od gminy?
BMP/533/XXVI/12
Gryfino, dnia 26.11.2012 r.
W odpowiedzi na interpelację pragnę wyjaśnić, że wszelkie problemy związane z dojazdem
do posesji w związku z nieprzejezdnością dróg gminnych są realizowane na bieżąco w miarę
posiadanych środków finansowych na podstawie wpływających wniosków oraz
dokonywanych przeglądów. Dodatkowo informuje, że sukcesywnie realizowane są
inwestycje drogowe zmierzające do docelowej realizacji dróg na powstających osiedlach
mieszkaniowych.
Burmistrz Miasta i Gminy
Henryk Piłat
534/XXVI/12 – nawiązując do interpelacji radnego Tomasza Namiecińskiego, norka
amerykańska, która wydostała się z licznych w Polsce hodowli, jest wyjątkową
plagą dla przyrody. Wpuszczenie tego szkodnika na nasze tereny może
wywołać poważne ekologiczne szkody. Proszę o poinformowanie również
mnie, jakie Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony
Środowiska podjął w tej sprawie działania i czy faktycznie inwestorzy
przymierzają się do ulokowania fermy norek amerykańskich na terenie gminy
Gryfino?
BMK.0003.19.2012.jc
Gryfino, 19.11.2012 r.
Odpowiadając na interpelacje nr 534/XXVI/12 zgłoszoną na sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w
dniu 25.10.2012r. informuję, iż w dniu 01.08.2012r. zostało wszczęte postępowanie
administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa fermy norek dla 208,75 DJP w m.Drzenin, dz. nr

22/29 obręb Drzenin”. W przedmiotowej sprawie wyraził już wstępną opinię Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w
Szczecinie, na podstawie których w dniu 17.09.2012r. wydałem postanowienie nakładające
na wnioskodawcę obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla
przedsięwzięcia.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin
Radna Jolanta Witowska
535/XXVI/12 – trzy miesiące temu składałam interpelację w sprawie miejsc parkingowych,
jakie można byłoby wydzielić w rejonie ulicy 1 Maja i Krzywoustego. Bardzo
proszę o odpowiedź w tej sprawie.
BMP/535/XXVI/12
Gryfino, dnia 26.11.2012 r.
W odpowiedzi na interpelację informuje, że przeanalizowane zostaną możliwości
zagospodarowania rejonu ul. Krzywoustego, aby w sposób zgodny z obowiązującymi
przepisami prawa poprawić funkcjonalność tego ternu.
Burmistrz Miasta i Gminy
Henryk Piłat

