
Interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na VII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie 
w dniu 30 kwietnia 2015 r. 

 
Radny Jacek Kawka 
176/VII/15 – zwrócili się do mnie mieszkańcy ul. Jana Pawła II, że istnieje w tej chwili taka 

sytuacja, iż niejednokrotnie, żeby przejść na drugą stronę ulicy, niektórzy muszą 
pokonywać kilkaset metrów wzdłuż tej ulicy, żeby zgodnie z przepisami przejść 
na druga stronę. Proszę o zajęcie się tym problemem i szybkie jego 
rozwiązanie.    

 
BMP/176/VII/15       Gryfino, dnia 28.05.2015 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionej na sesji Rady Miejskiej wyjaśniam, że przejścia dla 
pieszych zostały zrealizowane na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego. 
Wyznaczenie w tej chwili nowych przejść dla pieszych wiązałoby się z koniecznością 
przebudowy chodników oraz obrzeży chodnikowych w celu obniżenia ich w miejscach 
nowych przejść dla pieszych. W chwili obecnej wybudowana ulica Jana Pawła II objęta jest 
gwarancją i jakakolwiek ingerencja w wykonane prace spowodowałaby jej utratę. 
         Z up. Burmistrza  
          Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
Radny Zenon Trzepacz 
177/VII/15 – przejeżdżałem ostatnio drogą S3 i nie zauważyłem reklamy naszej strefy 

przemysłowej, ona w cudzysłowie jest chyba nasza. Być może, że jest taka 
reklama, jeżeli jest, to zwracam honor, jeżeli nie ma, może warto by było 
pokusić się o taką reklamę. 

 
BMP/177, 179/VII/15       Gryfino, dnia 28.05.2015 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej w Gryfinie wyjaśniam: 

Ad. 177 – W sprawie zlokalizowania przy  trasie S-3 reklamy Parku Regionalnego w 
Gryfinie Agencja Nieruchomości Rolnych podtrzymała swoją deklarację o wykonaniu takiej 
reklamy.  
                    Z up. Burmistrza  
          Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
178/VII/15 – w Daleszewie na wysokości świetlicy są trzy drzewa, które uniemożliwiają 

wybudowanie chodnika po tej stronie, utworzenia całego ciągu pieszego, 
GDDKiA ma problemy z usunięciem tych drzew. Bardzo proszę Burmistrza, 
żeby włączył się i wspólnie z GDDKiA pomógł rozwiązać ten problem, co 
znacznie poprawiłoby bezpieczeństwo w tej miejscowości i uporządkowałby 
sprawę dojścia do świetlicy Zagroda. GDDKiA twierdzi, że jeśli te drzewa 
zostaną usunięte, oni mają środki i ten chodnik zostanie wybudowany. 

 
BMK.0003.20.2015.ML      Gryfino, dnia 19.05.2015 r. 
Interpelację przesłano do GDDKiA. 
 
O.Sz.Z-15.53.2.2015.sd      Gryfino, dnia 29.05.2015 r. 
Odpowiadając na interpelację w sprawie budowy chodnika w Daleszewie po lewej stronie 
drogi krajowej nr 31, GDDKiA O/Szczecinie Rejon w Szczecinie informuje, że budowa 
chodnika została ujęta w Programie Budowy Ciągów Pieszo-Rowerowych. 
Program obejmuje zadania przeznaczone do realizacji w kolejnych latach w oparciu o 
obiektywne kryteria uwzględniające wskaźniki liczby zabitych i rannych oraz wielkości i 
struktury ruchu drogowego. Chodnik został sklasyfikowany w Programie na 258 pozycji. Jego 
realizacja uzależniona jest od przyznania środków finansowych. Natomiast wniosek 
o wydanie zgody na usunięcie drzew z pasa drogowego, zostanie złożony na etapie projektu 
wykonawczego.  



             Kierownik Rejonu w Szczecinie 
                  Zbigniew Kolasa      
 
179/VII/15 – chodnik od drogi krajowej do szkoły w Radziszewie jest w katastrofalnym stanie, 

wczoraj starszy pan, który szedł do szkoły po wnuczka, przewrócił się i się 
potłukł, prosiłbym, żeby ten problem w miarę szybko rozwiązać. Na zebraniu 
rodziców padła propozycja, żeby rozważyć możliwość ustawienia przy przejściu 
dla pieszych barierek, które uniemożliwiałyby bezpośrednie wtargnięcie 
dzieciom na przejście dla pieszych, dlatego, że jest tam bardzo niebezpiecznie. 

 
BMP/177, 179/VII/15       Gryfino, dnia 28.05.2015 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej w Gryfinie wyjaśniam: 
Ad. 179 – Dokonamy poprawy stanu technicznego chodnika prowadzącego do szkoły 
w Radziszewie, w sprawie wykonania barierki od strony drogi krajowej nr 31 podczas 
spotkania w GDDKiA w dniu 13 maja zastępca dyrektor Pan Grzegorz Dziedzina zobowiązał 
się do dokonania analizy możliwości wykonania barierki pod kątem bezpieczeństwa 
użytkowników drogi i w sytuacji pozytywnej oceny jej wykonania. 

   Z up. Burmistrza  
            Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
180/VII/15 – zabiegałem w ubiegłej kadencji o podwyżkę dla pracowników obsługi, nie udało 

się, niestety, ale jestem bardzo zadowolony z postawy Burmistrza, który nie 
tylko zrealizował swoją obietnicę wyborczą, to również zrealizował mój wniosek 
i pracownicy obsługi bardzo serdecznie dziękują za podwyżkę.  

 
Radny Czesław Skonecki 
181/VII/15 – dojście do Szkoły Podstawowej Nr 2 ulicą 11 Listopada - od sklepu państwa 

Mazanek do szkoły jest bardzo wąskie gardło, są tam ustawione pojemniki na 
odpady komunalne, dzieci idą drogą i jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, na pewno 
jest to niewłaściwe. Należałoby to miejsce właściwie zagospodarować pod 
względem parkingów, tam jest tyle miejsca, że można byłoby wykonać miejsca 
parkingowe, mieszkańcy tego rejonu oczekują na taką inwestycję, zarazem plac 
zabaw. Jest zezwolenie na taką inwestycję. Jak nie wiadomo, o co chodzi, to 
chodzi o pieniądze. Sądzę, że na bezpieczeństwie nie powinno się oszczędzać, 
nie ma co czekać na jakieś zdarzenie, które by pokazało, że powinno się 
wcześniej nad tym zagadnieniem pochylić. Moim zdaniem, konieczny jest 
kompromis ze spółdzielnią mieszkaniową, żeby to zadanie wykonać, wspólnie 
przeprowadzić tą inwestycję. W przypadku jakiegoś zdarzenia Straż Pożarna 
nie ma tam możliwość dojechania. Pomyślmy o tym, zanim będzie za późno. 

 
BMP/181/VII/15       Gryfino, dnia 28.05.2015 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionej na sesji Rady Miejskiej w wykonania przebudowy 
drogi wewnętrznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w celu utworzenia nowych 
miejsc parkingowych oraz poprawy dojścia do SP2 wyjaśniam, że spotkam się z prezesem 
SM Regalica w celu omówienia możliwości i zakresu realizacji powyższego zadania. 
                    Z up. Burmistrza  
          Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
Radny Zbigniew Kozakiewicz 
182/VII/15 – prośba do sołtysów, rozpoczynamy majówkę, dużo imprez kulturalnych, 

sportowych, wiele nowych imprez, m.in. jutro rozpocznie się o godz. 10.00 
wyścig kolarski i maraton MTB, rajd rowerowy, wychodzimy w teren, poza 
Gryfino, w te nasze urokliwe miejsca, ponieważ trasa wiedzie od Nadleśnictwa, 
od nabrzeża, w kierunku Wełtynia, ul. Jana Pawła II, na ścieżkę rowerową, jez. 
Wełtyń, Wirów, Osuch, Mielenko, Bartkowo, Szczawno, Żórawki, Żórawie, 



Pniewo, Gajki, Steklinko, Krajnik, Dolna Odra, Ciepły Kanał, meta na stadionie. 
Będzie tam ok. 200 kolarzy z całej Polski. Przekaże sołtysom mapki, trasa jest 
zabezpieczona przez Straż Pożarną, grupy ratownicze, wolontariuszy, ale 
gdyby sołtysi mogli znaleźć kogoś na te punkty newralgiczne, to bardzo bym 
prosił o pomoc, zachowamy większe bezpieczeństwo. Impreza jest udana, jeżeli 
się kończy bezpiecznie.      

 
Radna Ewa De La Torre 
183/VII/15 – czy w naszej gminie nastąpił przegląd stanu technicznego obiektów 

użyteczności publicznej przed nadchodzącym czy już rozpoczętym sezonem 
letnim? Czy ustalono także, kto odpowiada za zarządzanie mieniem gminy, 
jakim jest boisko pomiędzy ulicą Szczecińską a ul. Flisaczą, gdzie w ostatnich 
dniach doszło do wypadku, gdzie na małe dziecko przewrócił się słup kosza do 
gry w koszykówkę? Kolejne pytanie o szerszej naturze – czy takie tereny 
i obiekty użyteczności publicznej są objęte ubezpieczeniem i czy, krótko 
mówiąc, możemy z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że te tereny gminne są 
bezpieczne dla korzystających z nich użytkowników? 

 
Radny Krzysztof Hładki 
184/VII/15 – stan chodników w mieście Gryfino jest w dużej części fatalny, ale dlaczego 

nowo wybudowany odcinek ul. Asnyka, łączący się z ul. Jana Pawła II, przy 
nowej Biedronce, nie ma chodnika, po inwestycji, która kosztowała ok. 1 mln zł, 
ok. 30 m, jest to wydeptana ścieżka wśród chwastów. Czy to jest błąd 
projektantów, czy wykonawcy, który nie wykonał tego odcinka chodnika, czy też 
może inwestor, gmina Gryfino, która nie dopilnowała zaprojektowania 
i wykonania tak krótkiego odcinka? Wygląda to nieładnie, wręcz żałośnie. 
Ścieżka wydeptana wśród chwastów przy głównej drodze Górnego Tarasu.  

 
BMP/184/VII/15       Gryfino, dnia 28.05.2015 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionej na sesji Rady Miejskiej w sprawie brakującego 
chodnika przy ul Asnyka wyjaśniam, że na odcinku, który porusza Pan w swojej interpelacji 
nie brakuje chodnika. Chodnik od ul. Kochanowskiego wykonany jest do przejścia dla 
pieszych na ul. Asnyka i kontynuowany jest po drugiej stronie tej ulicy do skrzyżowania z ul. 
Krasińskiego, gdzie wykonane jest kolejne przejście dla pieszych na chodnik prowadzący 
dalej ul. Krasińskiego w kierunku ul. Mickiewicza. 

  Z up. Burmistrza  
          Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
Radny Łukasz Kamiński 
185/VII/15 – chciałbym zwrócić uwagę na kilka problemów dotykających nasza gminę, 

niektóre z nich mają pośredni wpływ na podwyższenie poziomu 
bezpieczeństwa. Problemy dotyczą zapomnianych ulic w obrębie osiedla Taras 
Północ, mianowicie mówię o ulicach Limanowskiego, Mazowieckiej, Śląskiej i 
Kujawskiej. Prosiłbym o przeanalizowanie, czy nie byłoby zasadne utwardzenie 
dróg w obrębie ulicy Limanowskiego, Kujawskiej i Mazowieckiej. Jestem 
pewien, że utwardzenie owej nawierzchni ułatwi dostęp służbom ratowniczym 
i interwencyjnym na wypadek prowadzenia działań, poprawi to także życie 
mieszkańcom tych ulic, a także podniesie atrakcyjność działek, o których dzisiaj 
mamy podjąć uchwałę. Chciałbym także zwrócić uwagę na fakt, że przy tych 
ulicach zamieszkuje lub buduje swoje domy wiele rodzin, jednak tabliczek 
z nazwami ulic brak. Proszę o umieszczenie tabliczek przy wjazdach na tych 
ulicach, chodzi o Mazowiecką, Śląską, Mazurską, Kujawską.  

 
 
 



BMP/185, 186/VII/15       Gryfino, dnia 28.05.2015 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionej na sesji Rady Miejskiej w sprawie odpowiedniego 
oznakowania i poprawy stanu ul. Limanowskiego, Mazowieckiej, Śląskiej, Kujawskiej 
wyjaśniam, że zamontowane zostaną tabliczki z nazwami tych miejscowości, natomiast 
kwestie poprawy stanu przejezdności tych dróg rozpatrzymy w miarę posiadania stosownych 
środków finansowych z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta 
i gminy. 

  Z up. Burmistrza  
          Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
186/VII/15  - zwrócili się do mnie mieszkańcy ul. Rybackiej, którzy poprosili mnie o działanie 

w sprawie doprowadzenia wody poprzez wykorytowanie pobocza po jednej 
stronie utwardzonej drogi. Z tego samego rejonu zgłosili się do mnie 
mieszkańcy ul. Fabrycznej z problemem jaki ich dotyka podczas każdych 
większych opadów deszczu, mianowicie działka gminna, która znajduje się 
bezpośrednio przed ich wejściem do budynku z powodu licznych dziur zamienia 
się w oczko wodne, co utrudnia suche i bezpieczne dotarcie do domów. Proszę 
o interwencję w tych sprawach.  

 
BMP/185, 186/VII/15       Gryfino, dnia 28.05.2015 r. 
W sprawie poprawy stanu dróg ul. Rybackiej i ul. Fabrycznej wyjaśniam, że dokonamy 
poprawy ich stanu w ramach bieżącego utrzymania dróg. 

  Z up. Burmistrza  
          Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
Radna Małgorzata Rubczak 
187/VII/15 – rodzice dzieci korzystających z placów zabaw przy ul. Energetyków 28-38 

proszą o wymianę i uzupełnienie piasku w piaskownicach, piasek jest 
zanieczyszczony, po drugie jest go mało, trzeba go wymienić.  

 
L.dz.0002-114/2015       Gryfino, dnia 15.05.2015 r. 
W odpowiedzi na interpelację informuję, że placem zabaw zlokalizowanym pod tym adresem 
jak i jego urządzeniami nie zajmuje się OSiR w Gryfinie. Jest to prawdopodobnie obiekt SM 
Regalica w Gryfinie. 
         Dyrektor Tadeusz Samoń 
 
L.dz.0002-136/2015       Gryfino, dnia 24.06.2015 r. 
W odpowiedzi na pismo BOR.0003.5.2015 z dnia 19.06.2015 r. informuję, że OSiR jest na 
etapie zakupu ogrodzenia do wymienionego w piśmie placu zabaw i zadanie zostanie 
wykonane do dnia 15 lipca 2015 r. 
                   p.o. Dyrektora 
                           Eugeniusz Kuduk 
 
188/VII/15 – mieszkańcy proszą o postawienie na chodnikach przy ulicy Flisaczej koszy na 

śmieci na odcinku od sklepu Intermarche do sklepu MBM. 
 
189/VII/15 – sołectwo Wirów prosi o oświetlenie placu zabaw, o zainstalowanie słupa 

oświetleniowego.   
 
BMP/189/VII/15       Gryfino, dnia 28.05.2015 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionej na sesji Rady Miejskiej w sprawie wykonania 
oświetlenia placu zabaw w Wirowie dokonamy analizy możliwości jego oświetlenia oraz 
oszacujemy koszt realizacji w celu podjęcia decyzji o możliwości realizacji w bieżącym roku. 
                     Z up. Burmistrza  
          Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 



190/VII/15 – chciałabym zaprosić państwa na dwie imprezy organizowane w moim okręgu 
wyborczym, sołectwo Krzypnica organizuje rajd pionierów, to jest rajd z okazji 
70-lecia osadnictwa na ziemiach zachodnich, rajd rozpocznie się o godzinie 
10.00 wyjściem spod byłego młyna, to jest rejon między Pastuszką a Krzypnicą, 
w kierunku Pacholąt, skończy się ogniskiem, spotkaniem z pionierami 
i ciekawymi atrakcjami. Druga impreza cykliczna, organizowana w sołectwie 
Krajnik, to jest piknik po góralsku, po raz czwarty, w sobotę 16 maja o godz. 
12.00, mnóstwo atrakcji, występy lokalnych zespołów, loteria fantowa, 
serdecznie zapraszamy. 

 
Radny Bogdan Warda 
191/VII/15 – w lipcu kończy się pozwolenie na budowę na zatoczkę autobusową dla dzieci 

w Wirowie. Czy coś się będzie działo czy znowu to pozwolenie na budowę 
wygaśnie, podobnie jak na ul. Flisaczej i znowu trzeba będzie wydawać 
pieniądze na rzeczy z tym związane.  

 
BMP/191/VII/15       Gryfino, dnia 28.05.2015 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionej na sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie budowy 
zatoki autobusowej w Wirowie wyjaśniam, że realizacja tej inwestycji możliwa będzie 
w bieżącym roku z chwilą uzyskania oszczędności po przeprowadzeniu postępowań 
przetargowych na realizację dróg wpisanych do budżetu na 2015 r. tj. drogi dojazdowej 
w rejonie ul. Pomorskiej oraz drogi dojazdowej w rejonie ul. Flisaczej. 
                     Z up. Burmistrza  
          Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
192/VII/15 – autobus nr 1 dojeżdżając do elektrowni staje przy hotelu „na rozstajach” i jedzie 

prosto do bramy głównej przy elektrowni. Zgłaszają mieszkańcy problem, że od 
tej bramy muszą daleko iść, zarówno do zakładu psychiatrycznego jak i do 
Fliegla. Czy nie można by było zmienić trasy tego autobusu, żeby jechał po 
lewej stronie i stanął koło Fliegla, bo wtedy te osoby mogą wysiąść, a nie potem 
taką drogę iść w deszczu czy w śniegu, zważywszy, że w godzinach zmian 
Fliegel załatwił sobie, przynajmniej tak mi mówiono, że ten autobus raz na dzień 
zmienia tak trasę. Czy nie można by tej trasy zmienić na stałe, zważywszy, że 
od hotelu „na rozstajach” do bramy nr 1 nic się nie dzieje, nie ma po co autobus 
stawać, natomiast po tamtej stronie mógłby stanąć.  

 
BMK.0003.22.2015.MT          Gryfino, 25 maja 2015 r. 
Odpowiadając na Pana interpelację, złożoną na VII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 30 
kwietnia 2015 r. w sprawie kursów autobusowych w Nowym Czarnowie informuję, iż trasa 
przejazdu linii U1 i U2 przebiegająca przez przystanek komunikacyjny przy budynkach 
mieszkalnych nr 51 i 51a-51h, tj. m.in. przy dawnym Hotelu „Na Rozstajach” (obecnie 
przystanek „Nowe Czarnowo, Krzywy Las nż.”) jest trasą podstawową, służącą przede 
wszystkim mieszkańcom wspomnianych budynków. Wzajemny układ przestrzenny 
przystanków komunikacyjnych w analizowanym rejonie uniemożliwia skierowanie autobusów w 
stronę Fliegel-Textilservice po odjeździe z przystanku „Nowe Czarnowo, Krzywy Las nż”. 
Informuję jednocześnie, że Gmina Gryfino w przeszłości przychyliła się do wniosków Fliegel-
Textilservice i skierowała część autobusów wspomnianych linii tak, aby umożliwić 
pracownikom zakładu bezpośredni dojazd pod siedzibę firmy (obecnie przystanek „Nowe 
Czarnowo, Szpital nż.”) w godzinach rozpoczęcia pracy przez poszczególne zmiany, tj. na 
godz. 6:00, 7:00, 14:00, 15:00 i 22:00. W efekcie realizacji wspomnianych wniosków obecnie 
11 kursów dojazdowych (w tym 8 kursów relacji Szczecin – Dolna Odra i 3 kursy relacji Gryfino 
– Dolna Odra) wykonywanych jest w różne dni tygodnia bezpośrednio trasą przy zakładzie 
Fliegel-Textilservice (6 kursów wykonywanych od poniedziałku do piątku,  
3 kursy wykonywane codziennie i 3 kursy wykonywane w soboty, niedziele i święta). Kursy te 



umożliwiają również dojazd do pracy pracownikom Szpitala Psychiatrycznego, 
rozpoczynającym pracę o godz. 7:00. 
Mając na uwadze zapewnienie pracownikom Fliegel-Textilservice oraz Szpitala 
Psychiatrycznego bezpośredniego dojazdu do zakładów pracy w godzinach rozpoczęcia 
pracy, a także jednoczesną konieczność zapewnienia mieszkańcom wspomnianych 
budynków mieszkalnych możliwości korzystania z przystanku zlokalizowanego przy tych 
budynkach, nie widzę potrzeby dokonywania zmiany trasy przejazdu dla wszystkich kursów 
realizowanych w ramach linii U1 i U2.    

Z up. Burmistrza  
          Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
Radny Piotr Zwoliński 
193/VII/15 – mieszkańcy ul. Reja i Kochanowskiego apelują o załatanie dziur, które nastąpiły 

po okresie zimowym. Sprawę proszę potraktować jako pilną, gdyż są tam 
niszczone zawieszenia samochodów i nie chciałbym, żeby mieszkańcy 
występowali na drogę odszkodowań do gminy. 

 
194/VII/15 – chcę złożyć oficjalne pismo do Wojewódzkiego Zarządu Dróg w sprawie pilnego 

remontu ul. Wojska Polskiego na całej jej długości. Jest to jedna z dwóch 
głównych dróg łącząca Stare Miasto z osiedlem Górny Taras, jej stan jest po 
prostu fatalny.  

 
BMP/194, 206/VII/15       Gryfino, dnia 28.05.2015 r. 
Interpelację przekazano do ZZDW.   
 
195/VII/15 – wielu mieszkańców prosiło mnie o złożenie interpelacji w sprawie poprawy 

estetyki naszego miasta, chodzi mi o pomalowanie płotu wzdłuż ul. 9 Maja, od 
skrzyżowania z ul. Kolejową do Wojska Polskiego, trzeba by było to zgłosić do 
Starostwa Powiatowego, oraz o pomalowanie płotu wzdłuż przejazdu 
kolejowego – prośba o interwencję do zarządcy, czyli do PKP. 

 
BMP/195/VII/15       Gryfino, dnia 28.05.2015 r. 
Interpelację przekazano do PKP PLK SA. 
 
BMP/195, 196, 198, 199, 200, 225/VII/15    Gryfino, dnia 28.05.2015 r. 
Interpelację przekazano do Starostwa Powiatowego.  
 
196/VII/15 – na skrzyżowaniu ul. Letniej z ul. Armii Krajowej brak jest przejścia dla pieszych, 

proszę o wymalowanie tego przejścia.  
 
BMP/195, 196, 198, 199, 200, 225/VII/15    Gryfino, dnia 28.05.2015 r. 
Interpelację przekazano do Starostwa Powiatowego.  
 
Radny Marcin Para 
197/VII/15 – 24 kwietnia br. zakończył się nabór dzieci do przedszkoli oraz oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2015/2016, wielu 
rodziców czeka na informację na ten temat. Chciałbym, żeby Wiceburmistrz 
Paweł Nikitiński ustnie w odpowiednim momencie odpowiedział na pytanie czy 
liczba miejsc w przedszkolach jest większa od liczby złożonych wniosków. 
Zbliża się majówka, termin rozstrzygnięcia zostanie przedłużony, rodzice 
niepokoją się i pytają, w poprzednich latach najczęściej miejsc w przedszkolach 
i grupach żłobkowych brakowało. 

 
198/VII/15 – proszę, aby skierować tą interpelację do zarządcy drogi, przy ul. Krasińskiego, 

jest to droga powiatowa, na wysokości przejścia dla pieszych przy Gimnazjum,  



znajdują się barierki, które w chwili obecnej wyglądają jak stara nieużywana 
harmonia, pogniecione, skorodowane, brudne, na chodniku pojawia się 
roślinność. Proszę o doprowadzenie tego miejsca do należytego stanu. Oby się 
nie okazało, że zakończy się rok szkolny i my w tym miejscu nic nie zrobimy. 
Proszę o interwencję w tej sprawie.  

 
BMP/195, 196, 198, 199, 200, 225/VII/15    Gryfino, dnia 28.05.2015 r. 
Interpelację przekazano do Starostwa Powiatowego.  
 
Radna Małgorzata Wisińska 
199/VII/15 -  ja ponawiam prośbę o zaproszenie przedstawiciela powiatu, aby przedstawił 

strategię dla dróg powiatowych znajdujących się w obrębie naszej gminy. Jest 
to bardzo ważne, bo ostatnio nawet w Gazecie Gryfińskiej kazano nam się 
uzbroić w cierpliwość, bo drogi na terenie gminy Gryfino tak szybko robione 
przez powiat nie będą.  

 
BMP/195, 196, 198, 199, 200, 225/VII/15    Gryfino, dnia 28.05.2015 r. 
Interpelację przekazano do Starostwa Powiatowego.  
 
200/VII/15 – powracam też do początku drogi powiatowej Gryfino-Linie, czyli ulicy Armii 

Krajowej, która się bardzo rozbudowała, ale zrobiło się tam bardzo 
niebezpiecznie. Jest to poza terenem zabudowanym według oznakowania, nie 
ma tam ani znaków pionowych, ani poziomych, jest mnóstwo wyjazdów, jest 
zakręt, nie ma ograniczenia prędkości i powiat chyba powinien stanąć na 
wysokości zadania i tą drogę wyregulować.  

 
BMP/195, 196, 198, 199, 200, 225/VII/15    Gryfino, dnia 28.05.2015 r. 
Interpelację przekazano do Starostwa Powiatowego.  
 
201/VII/15 – jak co roku zaczynają się problemy z rowami melioracyjnymi, proszę 

o wyczyszczenie głównych rowów melioracyjnych przez służby do tego 
powołane. To trzeba zrobić, bo jak przyjdą deszcze, znowu wioski zostaną 
przez wodę zalane. 

 
BMK.0003.28.2015.ML      Gryfino, dnia 14.05.2015 r. 
Interpelację przesłano do Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych. 
 
NE-506-4/28/1/2015/EZ      Szczecin, dnia 8.06.2015 r. 
Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie w odpowiedzi na 
pismo informuje, iż w bieżącym roku na terenie Gminy Gryfino planuje się wykonać prace z 
zakresu utrzymania cieków i kanałów melioracji wodnych podstawowych na niżej 
wymienionych obiektach:   

1. Kanał Bartkowo w km 0+000 – 4+100 na długości 4,1 km w obrębach Bartkowo, 
Mielenko, 

2. Kanał Borzym w km 0+000 – 6+037 na długości 4,213 km w obrębach Borzym, 
Dołgie, Sobieradz, 

3. Kanał Gryfino – Czepino w km 0+000 – 3+148 na długości 3,148 w obrębach Gryfino 
1, Gryfino 2, 

4. Kanał Wełtyń – Gardno w km 0+000 – 3+385 na długości 3,334 km w obrębach 
Wysoka Gryfińska, Gardno, 

5. Kanał Ż 1 w km 0+000 – 2+148 na długości 2,148 km w obrębie Żabnica, 
6. Rzeka Omulna w km 0+000 – 12+552 na długości 10,279 km w obrębach 

Radziszewo 1, Radziszewo 2, Stare Brynki, Wysoka Gryfińska, Wełtyń, 
7. rzeka Pniewa w km 0+000 – 10+300 na dł. 10,3 km w obrębach Krajnik, Nowe 

Czarnowo, Pniewo. 



Planowany do wykonania zakres prac obejmuje m.in. wykoszenie wraz z zagrabieniem 
porostu skarp, usuwanie mułu z dna na wybranych odcinkach cieków i kanałów, 
oczyszczanie przepustów oraz usuwanie zatorów i zanieczyszczeń z koryt. Prace 
prowadzone będą w m-cach sierpień – listopad 2015 r.  
Informujemy ponadto, że ZZMiUW w Szczecinie corocznie prowadzi prace utrzymaniowe na 
ciekach i kanałach melioracji wodnych podstawowych, w stosunku do których wykonuje 
prawa właścicielskie w imieniu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, w tym na 
ww. Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, do których zalicza się m.in. 
rowy zgodnie z zapisami art. 177 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca Prawo wodne należy do 
zainteresowanych właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki 
wodnej – do tej spółki. 
        p.o. Dyrektora ZZMiUW 
              Stanisław Cygiel       
 
Radny Zdzisław Kmieciak 
202/VII/15 – bardzo proszę o wszczęcie procedury przez Urząd w sprawie przejęcia na 

mienie gminne działki nr 428/1 w Czepinie. Jest to działka sąsiadująca ze 
świetlicą i placem zabaw, jest własnością skarbu Państwa. Mieszkańcy przez 
kilka lat pięknie zagospodarowali to miejsce, obsadzili krzewami, kwiatami. 
Z uwagi na nieuregulowaną kwestię własności, proszę o załatwienie powyższej 
sprawy. Wiem, że rok czy dwa lata temu takie procedury ruszyły. Proszę 
o doprowadzenie tej sprawy do końca. 

 
BWG.0003.4.2015.KL  Gryfino, 25 maja 2015 r. 
Odpowiadając na ww. interpelację dot. przejęcia przez Gminę Gryfino od Skarbu Państwa 
działki nr 428/1 w Czepinie, informuję, że działania w tej sprawie prowadzone są od roku 
2011, w wyniku wniosku złożonego przez Radę Sołecką Czepina. 
Podstawową przeszkodą w tym, że do dnia dzisiejszego sprawa nie została załatwiona, jest 
konieczność uzgodnienia stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej, urządzonej dla 
tej nieruchomości, z rzeczywistym stanem prawnym, polegającego na  sprostowaniu 
oznaczenia nieruchomości, wykreśleniu budynków, wykreślenia wpisu (...), jako właścicielki 
budynków. 
Jest to obecnie regulowane na drodze sądowej, z wniosku Starosty Gryfińskiego, jako 
organu reprezentującego Skarb Państwa, jednak proces ten jest skomplikowany  
i długotrwały. Po wydaniu stosownego postanowienia przez Sąd Rejonowy w Gryfinie, 
niezwłocznie wystąpię do Wojewody Zachodniopomorskiego z wnioskiem o przekazanie 
prawa własności przedmiotowej nieruchomości do zasobów Gminy Gryfino, w trybie  
art.5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie 
terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U.Nr 32, poz. 191 ze zm.) czyli 
tzw. „komunalizacji na wniosek”. 

Z up. Burmistrza  
          Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
Radny Tomasz Namieciński 
203/VII/15 – rada sołecka w miejscowości Gardno poprosiła mnie o spotkanie i zobowiązała 

mnie do przedstawienia na tej sesji kilku spraw. W dniu 3 marca 2015 r. pismem 
SGA/02/2015 sołectwo Gardno zwróciło się do Urzędu Miasta i Gminy 
w Gryfinie o podjęcie działań w sprawie rozpoczęcia budowy świetlicy 
w Gardnie i poinformowanie, jakie działania zostały podjęte w tej sprawie, czy 
i w jaki sposób zostały zabezpieczone środki finansowe na ta inwestycję. Do 
chwili obecnej sołectwo nie dostało żadnej odpowiedzi.  

 
204/VII/15 – na sesji Rady w dniu 26 marca sołtys sołectwa Gardno złożył wniosek 

o usunięcie szkód oraz opracowanie regulaminu korzystania z tablic, do chwili 
obecnej w tej sprawie nie otrzymał żadnej informacji.  



 
205/VII/15 – na tej samej sesji został złożony wniosek o ustalenie winnych i usunięcie szkód 

w infrastrukturze, prezentowany był materiał, dokumentacja jest w posiadaniu 
Biura Obsługi Rady. Do chwili obecnej sołectwo nie dostało informacji o 
realizacji tego wniosku. Sołtys nadmienia, że było kierowane pismo z PUK-u do 
niego, jako do osoby fizycznej, jednak twierdzi, że on nie jest stroną w tej 
sprawie, dlatego zostawił to pismo bez odpowiedzi. Zdaniem sołtysa problem 
powinna załatwić gmina. Sołtys prosił aby przypomnieć, że po jego wystąpieniu 
w przeciągu tygodnia czasu miał być zaproszony do Burmistrza, takie spotkanie 
się do chwili obecnej nie odbyło. 

 
206/VII/15 – istnieje pilna sprawa naprawy drogi wojewódzkiej 119, przebiegającej przez 

część wsi. Konieczna jest naprawa nawierzchni oraz poboczy przy 
krawężnikach, zalegających ton piachu, ziemi, pokruszonego asfaltu. To jest 
droga wojewódzka, proszę, aby tą interpelację skierować do Zarządu Dróg 
Wojewódzkich. 

 
BMP/194, 206/VII/15       Gryfino, dnia 28.05.2015 r. 
Interpelację przekazano do ZZDW.   
 
207/VII/15 – w styczniu tego roku sołectwo Gardno zwróciło się do Urzędu o podanie kosztu 

remontu drogi osiedlowej w Gardnie. W połowie lutego był kontakt 
z projektantem, który miał przyjechać i zobaczyć ta drogę, na tym sprawa 
utknęła. Czy ten projektant przyjedzie zobaczyć ta drogę? Jak długo można 
czekać na to, aby tą sprawę załatwić? Sprawa jest o tyle pilna, ponieważ 
sołectwo zamierza zmienić fundusz sołecki, mamy miesiąc maj, jeżeli sołectwo 
przeznaczy na inny cel kwoty pieniędzy, które zostają, to istnieje obawa, że nie 
zrealizują zadań z funduszu sołeckiego. 

 
BMP/ 207,208, 211, 213 /VII/15     Gryfino, dnia 28.05.2015 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej: 
Ad. 207 – Pan Maciej Kasprzyk projektant drogowy przekazał informację o zakresie projektu 
drogowego oraz o kosztach tego opracowania w połowie maja br. Informacja ta została 
przekazana sołtysowi Gardna. 

Z up. Burmistrza  
          Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
208/VII/15 – w ubiegłym roku wpłynął do gminy wniosek klubu sportowego Grot Gardno, 

rozmawialiśmy swego czasu, na temat pomieszczeń szatni klubu sportowego 
Grot Gardno. Wspólnota wykonała remont budynku, pomieszczenia są 
własnością gminy, nie zostały wymienione małe okienka. Z-ca Burmistrza 
Tomasz Miler obiecał mi, że po uchwaleniu budżetu sprawa ta ruszy miejsca, 
do chwili obecnej nie ruszyła. 

 
BMP/ 207,208, 211, 213 /VII/15     Gryfino, dnia 28.05.2015 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej: 
Ad. 208 – w chwili obecnej realizowane są niezbędne prace remontowe i konserwacyjne 
w obiektach stanowiących własność Gminy Gryfino, po wykonaniu tych prac możliwe będzie 
określenie czy dysponujemy wolnymi środkami, które będzie można przeznaczyć 
na wymianę okien w pomieszczeniach użytkowanych przez klub sportowy Grot Gardno. 

Z up. Burmistrza  
          Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 



209/VII/15 – w zeszłym roku padały takie propozycje radnych, żeby fundować z budżetu 
państwa część funduszu sołeckiego, by ona wracała na wieś, zwiększając 
możliwości rozwoju wsi. Na jakim etapie jest realizacja tego pomysłu? 

 
BWS.RS.0003.5.2015     Gryfino, dnia 23 maja 2015 r. 
W odpowiedzi na interpelację uprzejmie informuje, że fundusz sołecki to środki 
wyodrębnione z budżetu gminy, zagwarantowane na realizację przedsięwzięć służących 
poprawie życia mieszkańców. Podstawą prawną jego funkcjonowania jest ustawa z dnia 21 
lutego 2014 r. o funduszu sołeckim, która weszła w życie 20 marca 2014 r., zastępując 
ustawę o funduszu sołeckim z 20 lutego 2009 r. Zgodnie z przepisami ustawy o funduszu 
sołeckim, w budżecie państwa zagwarantowane są środki na ten cel. Zwrot w przypadku 
naszej gminy wynosi 28% poniesionych kosztów. Gmina składa wniosek o zwrot wydatków 
do wojewody w terminie do 31 maja roku następującego po roku, w którym dokonano 
wydatków. We wniosku gmina wskazuje wykonane wydatki według stanu na dzień 31 
grudnia roku, za który składany jest wniosek. Zwrot wydatków w formie dotacji celowej 
następuje na rachunek budżetu gminy w terminie do 31 sierpnia roku następującego po roku, 
w którym dokonano wydatków. Za wykonanie funduszu sołeckiego, podobnie jak całego 
budżetu gminy, odpowiada Burmistrz. Fundusz sołecki to nie tylko pieniądze, które 
pozwalają zabrać się wreszcie za mniejsze lub większe sprawy. Przede wszystkim to 
demokratyczny proces podejmowania decyzji, w którym bezpośrednio i na równych prawach 
uczestniczą mieszkańcy każdego sołectwa. W miesiącu sierpniu 2015 r. planuje się 
spotkanie z sołtysami i radnymi w celu przedyskutowania wykorzystania zwrotu wydatków na 
dalszą realizację przedsięwzięć na rzecz rozwoju naszych sołectw. Serdecznie zapraszam 
na to spotkanie, abyśmy wspólnie zdecydowali o najważniejszych potrzebach, na które 
przeznaczymy zwrot dotacji celowej. 
        Z up. Burmistrza  

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński 
 
210/VII/15 – byłem na spotkaniu w sołectwie Wysoka Gryfińska, sołtys poprosił mnie 

o zgłoszenie dwóch spraw. Sołtys sołectwa Wysoka Gryfińska miesiąc temu 
złożył wniosek dotyczący placu zabaw i refundacji w części tego placu przez 
osobę fizyczną, do chwili obecnej nie otrzymał odpowiedzi. Czy zapadły w tej 
sprawie jakiekolwiek decyzje?  

 
211/VII/15 – mieszkańcy Wysokiej Gryfińskiej w związku z tym, że posiadają projekt budowy 

świetlicy, posiadają pozwolenie na budowę i w związku z tym, że Rada  Miejska 
podjęła uchwałę o sprzedaży tego budynku, gdzie kiedyś była świetlica, pytają, 
czy ta budowa będzie realizowana? Jeżeli tak, to poprosiłbym o bliższe 
informacje. Prosiłbym, aby udzielić mi informacji na piśmie. 

 
BMP/ 207,208, 211, 213 /VII/15     Gryfino, dnia 28.05.2015 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej: 
Ad. 211 – W budżecie na ten roku nie ma zagwarantowanych środków na realizację tego 
zadania. Z chwilą prowadzenia prac na tworzeniem budżetu na 2016 rok przeanalizujemy 
możliwości realizacji tego zadania w kolejnych latach. 

Z up. Burmistrza  
          Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
212/VII/15 – w imieniu sołectwa Gardno pragniemy podziękować pani Naczelnik Ninie Major 

za szybkie i profesjonalne załatwienie spraw, życząc sobie i naszym 
mieszkańcom, aby wszystkie wydziały Urzędu były bardziej kreatywne i otwarte 
w naszej trudnej pracy społecznej. 

 
213/VII/15 – padają interpelacje dotyczące powiatu, czy możliwe byłoby zorganizowanie 

spotkania na szczeblu Burmistrz-Starosta oraz radni, żebyśmy my jako radni 



mogli przedstawić swoje sprawy, bo część dróg, część chodników, szczególnie 
w miejscowościach wiejskich jest w zarządzaniu starostwa. Składamy 
interpelacje, wnioski i dostajemy odpowiedzi, być może spotkanie ze starostą 
mogłoby zaowocować jakimiś działaniami w tej kwestii.  

 
BMP/ 207,208, 211, 213 /VII/15     Gryfino, dnia 28.05.2015 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej: 
Ad. 213 – uzgodnię ze Starostą Powiatowym możliwość organizacji spotkania z udziałem 
Radnych Rady Miejskiej w Gryfinie i poinformuję Radnych o decyzji.  

Z up. Burmistrza  
          Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
Radny Rafał Guga 
214/VII/15 – chciałem podziękować wszystkim radnym, że na początku roku poparli mój 

wniosek o zwołanie debaty, chciałbym w tym miejscu podziękować 
Przewodniczącej i Burmistrzowi, że taka debata w sprawie potrzeb osób 
niepełnosprawnych ma się odbyć. Chciałbym zaapelować do sołtysów, do 
mieszkańców, żeby na tą debatę przybyła jak największa reprezentacja osób 
niepełnosprawnych, opiekunów osób niepełnosprawnych, a sołtysi doskonale 
wiedzą, w której miejscowości są takie problemy, żeby na tą debatę przyjść, 
żebyśmy podyskutowali, żebyśmy stworzyli jakąś strategię rozwiązywania tych 
problemów, które dotykają te osoby, które i tak mają trudniejsze życie od osób 
pełnosprawnych.  

 
215/VII/15 – przy drodze, która biegnie przez Stare Brynki jest plac zabaw, ta droga jest 

dosyć mocno uczęszczana, sołtys prosi, żeby na wysokości placu zabaw 
położyć garb, który spowodował by zmniejszenie prędkości kierowców, 
ponieważ tam często dzieci w okolicach placu zabaw po tej drodze biegają. 

 
BMP/215, 216, 218, 219, 220, 226/VII/15    Gryfino, dnia 28.06.2015 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej wyjaśniam: 

Ad. 215 – przeanalizujemy zasadności oraz możliwości finansowe realizacji progu 
spowalniającego na drodze przy placu zabaw w Starych Brynkach. 
         Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
216/VII/15 – wszyscy wiedzą, jak wygląda wjazd do świetlicy w Starych Brynkach, jest 

fatalny, słyszałem, że któryś z Burmistrzów też tam miał problemy, o mało 
zawieszenia nie urwał. Trzeba by było coś z tym wjazdem zrobić, bo już przy 
wjeździe można uszkodzić samochód, a wyjazd jest też bardzo utrudniony. 
Wiemy, że ta świetlica leży o wiele niżej, niż poziom drogi. Proszę, aby zająć się 
tą sprawą. 

 
BMP/215, 216, 218, 219, 220, 226/VII/15    Gryfino, dnia 28.06.2015 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej wyjaśniam: 

Ad. 216 – w sprawie wykonanego zjazdu do świetlicy w Starych Brynkach aby 
dokonać poprawy funkcjonalności zjazdu należy dokonać zmiany zagospodarowania terenu 
działki drogowej nr 5/1 w celu uwzględnienia między innymi miejsc postojowych na potrzeby 
świetlicy dostępnych bezpośrednio z drogi. Wymaga to wykonania projektu budowlanego i 
uzyskania pozwolenia na budowę. W miarę posiadanych środków finansowych rozważymy 
możliwość uwzględnienia tego zadania w przyszłorocznym budżecie. 

Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
217/VII/15 – niedawno otrzymałem odpowiedź na interpelację, którą składałem na jednej 

z poprzednich sesji, nr 134/V/15 w sprawie domniemanego konfliktu na linii 
Wiceburmistrza i pani pracującej na świetlicy wiejskiej w Sobieradzu. 



Otrzymałem odpowiedź, którą zacytuję: „Zdarza się, że podczas wykonywania 
obowiązków służbowych, pracownik może popełnić błędy lub niewłaściwie 
ocenić sytuację, w której się znalazł. Rolą przełożonego jest łagodzić powstałe 
sytuacje konfliktowe i zapobiegać im w przyszłości. Tak też stało się w 
przypadku Pani, zatrudnionej w Świetlicy Wiejskiej w Sobieradzu. Pan Paweł 
Nikitiński jako zastępca Burmistrza Miasta i Gminy w Gryfino odpowiedzialny za 
sprawy kultury, podjął czynności zmierzające do wyjaśnienia domniemanego 
konfliktu w Sobieradzu, a w związku z tym, że były to sprawy pracownicze, 
należy zastosować daleko idącą dyskrecję. Stąd nie będę szerzej opisywał 
zaistniałej sytuacji, czy przedstawiał protokołów z odbytych spotkań”. 
Rozumiem, że decyzją Burmistrza te protokoły są objęte klauzulą „poufne”, 
„tajne”, „ściśle tajne” czy „tajemnica państwowa”. Jeżeli nie, nie rozumiem, co 
stoi na przeszkodzie, żeby radny Rady Miejskiej mógł zapoznać się z 
protokołem. Wiele się mówiło w poprzednich kadencjach, kiedy strony były inne, 
o transparentności, o dostępie do informacji publicznej, o zamieszczaniu w 
internecie protokołów z komisji, były o to apele. Okazuje się, że jeżeli jest 
protokół ze spotkania, to radny Rady Miejskiej, jeżeli o to prosi, nie może mieć 
do niego wglądu. Nie wiem, co Burmistrz chce ukryć. Ja ponawiam prośbę, 
żeby z protokołami z tych spotkań mógł się zapoznać, chyba, że faktycznie 
mają klauzulę poufności czy tajności. 

 
218/VII/15 – niedawno odbyło się spotkanie przedstawicieli ulicy Pomorskiej z 

Wiceburmistrzem Milerem i z projektantem drogi, która tam się znajduje, 
powiem szczerze: cenna inicjatywa. Ja zostałem poproszony przez 
przedstawicieli mieszkańców, żeby też w tym spotkaniu uczestniczyć. Było 
owocne, mieszkańcy zapoznali się  ze zmianami proponowanymi przez Urząd, 
mogli wnieść swoje uwagi, także jak najbardziej popieram taką inicjatywę. Kiedy 
już te prace na ul. Pomorskiej ruszą, bo mieszkańcy niecierpliwie czekają na 
początek tych prac? Kiedy odbędzie się takie spotkanie z mieszkańcami ul. 
Flisaczej? Kiedy rusza prace na ul. Flisaczej? Chciałbym przypomnieć, że 
stwierdziliście, że te prace są dla was priorytetem, przy okazji budżetu padały 
deklaracje, że zostaną wykonane w tym roku. Proszę pilnie o odpowiedź.  

 
219/VII/15 – niedawno doczytałem się, że Unia Europejska szykuje bardzo duże pieniądze 

na renowację zabytków, dokładnie rewitalizację podupadłych śródmiejskich 
kamienic i fabrycznych budynków. UE do 2022 roku przeznaczy 22 mld zł, a 
rząd tworzy narodowy plan rewitalizacji. Jednym z jego filarów obok pieniędzy 
publicznych mają być tez zachęty np. podatkowe dla kapitału prywatnego. Czy 
gmina monituje ten program, czy będzie chciała przystąpić, czy mamy 
wytypowane budynki, czy zawalczymy o te pieniądze?  

 
BMP/215, 216, 218, 219, 220, 226/VII/15    Gryfino, dnia 28.06.2015 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej wyjaśniam: 

Ad. 219 – Gmina Gryfino w terminie do 2 czerwca złożyła fiszkę projektową do 
Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju na wykonanie programu rewitalizacji na terenie Starego 
Miasta w Gryfinie. W przypadku zakwalifikowania nas do dalszego etapu oceny możliwe 
będzie podjęcie działań związanych z opracowaniem kompleksowego programu rewitalizacji 
i w konsekwencji uzyskania środków zewnętrznych na działania rewitalizacyjne w mieście. 

Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
220/VII/15 – na poprzedniej sesji, po rekomendacji Burmistrza, radni w większości z GIS, bo 

cały klub tak głosował, postanowili odrzucić mój wniosek o dofinansowanie 
remontu budynku WTZ. Czy Burmistrz ma zamiar jakoś wspomóc tą 
inwestycję? Ostatnio byliśmy z Komisją, wygląda to lepiej, niż wyglądało, ale 



nadal są tam duże potrzeby. Nadmieniam tylko, że mimo, iż jeden z radnych 
Burmistrza nazwał to w wywiadzie nazwał to populizmem, to Burmistrz w 
kampanii wyborczej obiecywał takie wsparcie, również finansowe dla 
stowarzyszeń, które zwalczają wykluczenie społeczne. Mam nadzieję, że to nie 
były puste słowa, wiem, że kampania się skończyła, ale wczorajsza obietnica 
nie może stać się dzisiejszym populizmem. W gminie wydaje się pieniądze, bo 
zatrudnia się za 85.000 zł wicedyrektorów ZEAS-u, którzy właściwie nie 
wiadomo po co są, obchody polskości Gryfina – wydajemy co miesiąc ok. 3.000 
zł, fajny konkurs literacki, natomiast ponawiam pytanie, czy ma pan zamiar 
wspomóc inwestycję WTZ przy ul. Szczecińskiej?       

 
BMP/215, 216, 218, 219, 220, 226/VII/15    Gryfino, dnia 28.06.2015 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej wyjaśniam: 

Ad. 220 i 226 – w sprawie wsparcia budynku WTZ podtrzymuje swoje wcześniejsze 
stanowisko przedstawione w odpowiedzi na Pana poprzednie interpelacje złożone w tej 
sprawie. 

Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
221/VII/15 – w ostatnim wydaniu Gazety Gryfińskiej Z-ca  Burmistrza Paweł Nikitiński 

w wywiadzie zobowiązał się, a nawet przyrzekł, że boisko przy GDK, gdzie 
ostatnio doszło do wypadku, będzie doprowadzone do odpowiedniego stanu, 
znajdą się tam atestowane urządzenia, ogólny stan będzie zgodny ze sztuką. 
Rozumiem, że Burmistrz wie, że nawierzchnia nie pozwala zbytnio na 
uprawianie jakiejkolwiek rekreacji w tym miejscu. Stąd moje pytanie, czy stan 
zgodny ze sztuką przewiduje też naprawę i wymianę kostki brukowej na tym 
boisku? 

 
222/VII/15 – w ostatnim numerze „7 Dni Gryfina” znalazł się artykuł o kortach gryfińskich, 

o tych górnych kortach. Wiem, że kiedyś byli chętni do wydzierżawienia tych 
terenów, jeszcze w poprzedniej kadencji. Najczęściej byli chętni do wynajęcia 
tych kortów razem z kawiarnią Gem, która dzisiaj przypomina bardziej ruinę. 
Jakie gmina ma plany co do tych kortów? Czy jest rozpatrywana dzierżawa, 
sprzedaż, czy zarządzanie siłami gminnymi?  

 
L.dz. 0002-113/2015       Gryfino, dnia 15.05.2015 r. 
W odpowiedzi na Pana interpelację nr 222/VII/15 informuję, że od 2009 roku, kiedy to 
ówczesna Rada Miejska nie podjęła uchwały w sprawie wieloletniej dzierżawy tego obiektu, 
kiedy zgłosiło się trzech potencjalnych dzierżawców, nie było zainteresowania podmiotów 
zewnętrznych tym obiektem. W chwili obecnej trwają prace zmierzające do reorganizacji 
OSiR w Gryfinie, które pozwolą na podjęcie dalszych decyzji w tej sprawie.  
                  Dyrektor Tadeusz Samoń   
 
223/VII/15 – pod koniec zeszłej kadencji Wiceburmistrz Nikitiński, jeszcze jako 

Przewodniczący Rady na jednej z sesji zgłosił interpelację, w której zapytywał, 
czy w jednej z naszych placówek oświatowych w naszej gminie, nie doszło do 
zjawiska mobbingu. Minęło trochę czasu, ponad pół roku, powiem szczerze, że 
to bulwersująca sprawa, jeśli by miało do tego dojść, jakby z innej perspektywy 
panowie patrzycie na to, chciałbym zapytać, czy są już jakieś wnioski, czy była 
sprawa zgłoszona do prokuratury? Czy prokuratura wszczęła śledztwo, jeśli tak, 
to z jakim efektem? Czy dochodziło faktycznie w tamtej szkole do mobbingu? 
Pytam, bo bardzo często nauczyciele, którzy pracują w tej placówce, są jeszcze 
„rozgrzani” tą sprawą, jeśli nie doszło tam do mobblingu, to jakieś słowa 
wyjaśnienia, nie będę namawiał do przeprosin, by się przydały. 

 



BWS.RE.0003.1.2015            Gryfino, dnia 22 maja 2015 r. 
Odpowiadając na interpelację informuje, że zwracam szczególną uwagę na sygnały 
o ewentualnym mobbingu w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Gryfino. 
Wszystkie takie informacje są dokładnie sprawdzane i w razie potrzeby będą podjęte 
odpowiednie działania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
         Z up. Burmistrza 
        Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński 
 
Radna Ewa De La Torre 
224/VII/15 - w nawiązaniu do wypowiedzi radnego Gugi chciałabym poprosić Burmistrza 

i jego służby o przygotowanie informacji na temat zadań i kompetencji rady 
i samorządu gminnego w zakresie wsparcia i pomocy dla osób 
niepełnosprawnych, chciałabym, aby ta informacja obejmowała to, jakie zadania 
dotyczą powiatu. Ponieważ istnieje potrzeba prowadzenia w Gryfinie w 
profesjonalnych warunkach WTZ i one na to zasługują, ale również niewątpliwie 
doskonale sprawdził by się u nas środowiskowy dom samopomocy, albo 
centrum aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych. Myślę, że 
powinniśmy się nawzajem wyposażyć w wiedzę i wiedzieć, co należy w tym 
zakresie do zadań gminy, a co należy do zadań powiatu i po czyjej stronie jest 
obowiązek wspierania i finansowania tego typu wsparcia dla osób  
niepełnosprawnych. Sądzę, że w związku z tym, że w Gryfinie jedna z placówek 
szkolnictwa specjalnego została zlikwidowana, mam na myśli szkołę specjalną 
przy ul. Łużyckiej, być może powiat powinien się finansowo bardziej 
zaangażować w udzielenie pomocy organizacji pozarządowej w sfinansowaniu 
bardzo finansochłonnego remontu budynku przy ul. Szczecińskiej. Odnoszę 
wrażenie, że to trochę przerasta siły organizacji pozarządowej, a niewątpliwie 
nie przerasta możliwości struktury, jaką jest powiat. 

 
Radny Ireneusz Sochaj 
225/VII/15 – chciałbym wzmocnić głos radnej Wisińskiej i Wiceprzewodniczącego 

Namiecińskiego w sprawie dróg, za które odpowiada powiat. Dla odmiany 
dodałbym przykład z centrum Gryfina: ulica Niepodległości, na wysokości ZEAS 
jest chodnik, który stracił juz zupełnie parametry chodnika, płyty sterczą tam 
każda w inną stronę i można się przewrócić. Proszę o interwencję w tej sprawie. 

 
BMP/195, 196, 198, 199, 200, 225/VII/15    Gryfino, dnia 28.05.2015 r. 
Interpelację przekazano do Starostwa Powiatowego.  
 
Radny Rafał Guga 
226/VII/15 – chciałbym wzmóc głos pani radnej Ewy De La Torre, ja wiem, że to jest główne 

zadanie powiatu, natomiast większość dzieci korzystających z WTZ to są 
mieszkańcy gminy Gryfino. Ja cieszę się, że udaje się tą sprawę nagłośnić, 
szczególnie, że w materiałach wyborczych Burmistrza było wyraźnie napisane: 
„wsparcie stowarzyszeń walczących z wykluczeniem społecznym”. To 
stowarzyszenie najlepiej to wykonuje jak może, ale musi mieć warunki. Dlatego 
jeszcze raz ponawiam swoje pytanie: czy rozważa pan wsparcie finansowe dla 
stowarzyszenia, które prowadzi WTZ na remont budynku przy ul. Szczecińskiej.  

 
BMP/215, 216, 218, 219, 220, 226/VII/15    Gryfino, dnia 28.06.2015 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej wyjaśniam: 

Ad. 220 i 226 – w sprawie wsparcia budynku WTZ podtrzymuje swoje wcześniejsze 
stanowisko przedstawione w odpowiedzi na Pana poprzednie interpelacje złożone w tej 
sprawie. 

Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 



 
Radny Zenon Trzepacz 
227/VII/15 – ja rozmawiałem przed chwilą z panią sołtys, odnośnie której pan radny 

przeprowadził długi wywód, pani sołtys powiedziała mi jednoznacznie, że ona 
sobie nie życzy, żeby jej sprawę osobistą poruszać na sesji. Powiedziała, że dla 
niej jest to temat zamknięty i nie widzi najmniejszego powodu, żeby wokół tego 
tematu się poruszać. 

 
228/VII/15 – prośba do nas, do Rady Miejskiej, żebyśmy zaczęli pracować nad zmianą 

regulaminu obrad Rady Miejskiej, czas chyba najwyższy.  
 
             
 
 
 
  
 
 
 
  
    
   
 
  
 
 


