
 Interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na IV sesji Rady Miejskiej w Gryfinie 
w dniu 29 stycznia 2015 r. 

 
Radny Jacek Kawka 
36/IV/15 – nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z listopada 

2014 r. wpływa na ważność uchwał dotyczących stawek opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. W związku z tym rady gmin powinny podjąć nowe 
uchwały w tym zakresie, również rada gminy Gryfino. Jeżeli tego nie zrobimy, to 
od 1 lutego zniknie podstawa do pobierania opłat za odbiór odpadów. 
Niewykluczone więc, że dojdzie do sporów z mieszkańcami, którzy nie będą 
chcieli płacić za śmieci. Dziś mamy 29 stycznia, pytam więc pana Burmistrza, jak 
zamierza rozwiązać ten problem, być może jest już nawet za późno.  

 
BMK.0003.3.2015.jc       Gryfino, dnia 23.02.2015 r. 
Odpowiadając na interpelację w sprawie uchwał określających stawki opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze zmiana ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach z dnia 28 listopada 2014 r., informuję, że zmiany zapisane w 
niniejszej ustawie nie wpływają na ważność uchwał dotyczących stawek opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, które zostały podjęte przez Radę Miejską w 
Gryfinie. Niemniej jednak w miesiącu marcu przedłożony zostanie Radzie Miejskiej projekt 
uchwały dodatkowo określającej ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na 
cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

            Z up. Burmistrza  
       Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 

 
37/IV/15 – w związku z powołaniem przez Burmistrza do rad nadzorczych PUK i GTBS osób 

spoza gminy Gryfino, pojawiło się wiele komentarzy i pytań, m.in. czy nie ma 
wśród naszych mieszkańców odpowiednich kandydatów na te stanowiska. 
Zwracam się więc z wnioskiem o sporządzenie listy potencjalnych kandydatów, 
lista taka powinna być znana opinii publicznej, powinna istnieć możliwość 
wpisania się na nią każdego, kto posiada odpowiednie uprawnienia. Otworzy to 
drogę do objęcia tych stanowisk przez osoby spełniające wymagania i pozwoli 
uciąć wszelkiego rodzaju spekulacje, oczywistą sprawą jest, że grono osób 
odpowiednich, znanych Burmistrzowi jest w sposób oczywisty ograniczone 
i dobrze by było, żeby można było dokonać swobodnego wyboru spośród 
kandydatów. 

 
BOR.0003.2.2015                     Gryfino, dnia 11 lutego 2015 r. 
W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na IV sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 29 
stycznia 2015 r. w sprawie powołania nowych członków rad nadzorczych informuje, 
że nominacji dokonałem na zasadach swobodnego wyboru spośród wielu kandydatów 
o najwyższych kwalifikacjach.   
Jednocześnie nie przewiduję tworzenia listy kandydatów posiadających uprawnienia do 
zsiadania w radach nadzorczych z uwagi na prowadzenie takiego rejestru przez Ministra 
Skarbu Państwa. 
               Burmistrz  
                Mieczysław Sawaryn   
 
38/IV/15 – proszę o informację o przyczynach zamknięcia postępowania w sprawie wyboru 

oferty cenowej na usługę dotyczącą przygotowania aktualizacji wniosku 
aplikacyjnego w zakresie analizy finansowej dla projektu pn. budowa 
i przebudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Gryfino.  

 
 



BMP/38/IV/15                             Gryfino, dnia 24.02.2015 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionej na sesji Rady Miejskiej w Gryfinie informuję, że 
postępowanie zostało unieważnione w związku z odstąpieniem od zamiaru zlecenia 
wykonania aktualizacji analizy finansowej na potrzeby aktualizacji wniosku aplikacyjnego.  

        Z up. Burmistrza  
       Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 

 
39/IV/15 – proszę o informację w sprawie działania gryfińskiej rady sporu, powołanej 

zarządzeniem nr 151-162/05 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 13 grudnia 
2005 r. Czy rada ta funkcjonuje, jeżeli tak, to czy Burmistrz zamierza z nią 
współpracować i na jakich zasadach? Proszę o odpowiedzi pisemne na wszystkie 
moje interpelacje. 

 
BWS.0003.5.2015       Gryfino, dnia 24.02.2015 r. 
W odpowiedzi na interpelację uprzejmie informuję, że Gryfińska Rada Sportu została 
powołana na podstawie art. 18a i 18c ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej, 
które utraciły moc z dniem 16 października 2010 r., zatem działalność Rady zakończyła się w 
momencie utraty mocy ww przepisów.  
         Z up. Burmistrza 
        Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński  
 
40/IV/15 – chciałem podziękować za przysłanie sprawozdania z działalności Burmistrza 

w okresie międzysesyjnym, cieszę się, że nastąpiła tak szybka reakcja na mój 
wniosek z poprzedniej sesji.  

 
Radny Zenon Trzepacz  
41/IV/15 – moja interpelacja dotyczy funduszu sołeckiego, z sołtysem Radziszewa 

przeglądaliśmy propozycje listy zakupów i tam są strasznie wysokie ceny, one 
w żaden sposób nie przystają do tych cen, za które można kupić w innych 
sklepach. Uważam, że należałoby może przyjąć inną formułę, sprawdzić, jakie są 
możliwości dokonywania zakupów przez rady sołeckie, bo zmusza się do 
dokonywania zakupów za bardzo wysokie kwoty, a oszczędzamy. Może 
spróbujmy z wydatkowaniem tych środków zrobić tak, żeby obdarzyć sołtysów 
i rady sołeckie większym zaufaniem, żeby oni za te same środki kupili więcej, 
a faktycznie w tej chwili wygląda, że kupują mniej. I urealnić tą listę, jeżeli ona 
musi być, bo jeżeli ja czytam, że tam są trzy rodzaje musztardy, to nie wiem, czy 
taka lista jest niezbędna. Należałoby podejść do tego bardziej życiowo. 

 
BWS.0003.6.2015       Gryfino, dnia 24.02.2015 r. 
W odpowiedzi na zgłoszoną interpelację uprzejmie informuję, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 
120.11.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad 
wykonywania w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie ustawy Prawo zamówień publicznych 
oraz regulaminu pacy komisji przetargowych przy zakupach powyżej 10.000 zł Gmina jest 
zobowiązana do dokonania rozeznania rynku. W celu oszacowania wartości zamówienia 
został przedstawiony sołtysom wykaz artykułów spożywczych, a zawarte w nim ceny były 
wyłącznie cenami szacunkowymi. Nadmieniam, że zakres asortymentu wynika z 
zapotrzebowania składanego przez sołtysów. Jednocześnie informuje, że w 2015 r. wysłano 
zaproszenia do złożenia oferty na zakup i dostawę art. spożywczych do 8 wykonawców.  
          Z up. Burmistrza  
       Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński  
 
42/IV/15 – interpelacja dotyczy wichur, jakie ostatnio miały miejsce, mieszkańcy północy 

gminy, którzy są notorycznie nękani przez braki prądu, są bardzo zbulwersowani, 
bo jak się jedzie do Szczecina, za autostradą się wszystko świeci, a jak się 
wjeżdża do naszej gminy, to jest ciemno. Prosiłbym, żeby zwrócić się do ENEI 



z zapytaniem, jakie mają plany na przebudowę, na poprawę, na zmianę tej 
sytuacji, bo biorą duże pieniądze od nas, więc my mamy prawo oczekiwać od 
nich podjęcia zdecydowanych działań.  

 
BMP/42/IV/15        Gryfino, dnia 24.02.2015 r. 
Interpelację przekazano do ENEA Operator Sp. z o.o. 
 
43/IV/15 – chciałbym podziękować panu Danielowi Cieślakowi z Wydziału Edukacji i Spraw 

Społecznych za bardzo duże zaangażowanie w realizację projektu: montaż 
krzesełek na boisku Odrzanki Radziszewo, to jest jego osobisty sukces.      

 
Radny Bogdan Jacek Warda 
44/IV/15 – to jest w zasadzie przypomnienie, 16 kwietnia ub. roku pani sołtys Janina 

Tomczyk z sołectwa Wirów, zresztą ja też tam mieszkam, napisała pismo do 
Burmistrza, żeby wybudować zatoczkę dla autobusu, z którego korzystają dzieci, 
to jest zatoczka przy kościele, ona jest cały czas w błocie. Na to poszły już 
pieniądze sołeckie. Chciałbym uzyskać odpowiedź na piśmie, kiedy to będzie 
zrobione, jeżeli te pieniądze już zostały przeznaczone, żeby ten teren 
uporządkować, który też jest w bezpośrednim sąsiedztwie nowej wybudowanej 
świetlicy. 

 
BMP/44, 45/IV/15       Gryfino, dnia 24.02.2015 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionej na sesji Rady Miejskiej w Gryfinie informuję,  

Ad. 44 – Gmina Gryfino posiada dokumentację projektową wraz z pozwoleniem na 
przebudowę zatoki autobusowej w miejscowości Wirów z lipca 2013 r., a szacunkowa 
wartość zamówienia wg kosztorysu inwestorskiego wynosi ok. 60 tys. zł,  w obecnej sytuacji 
finansowej gminy niestety nie jesteśmy w stanie zrealizować tego zadania w ramach 
uchwalonego budżetu na 2015.  

Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
45/IV/15 – druga interpelacja dotyczy pisma złożonego 29 września ub. roku i chodzi 

o oświetlenie Wirowa. Sprawa oświetlenia była już kilkakrotnie poruszana, ja też 
rozmawiałem z Burmistrzem Piłatem na ten temat, już nie mówię o jakichś 
progach zwalniających, które powinny być tam zrobione, bo w lecie wszyscy 
gnają nad jezioro. W związku z tym, że Wirów się rozbudowuje, poszerza, są 
miejsca, gdzie panują egipskie ciemności. Nie ma żadnego oświetlenia, nie ma 
oświetlenia przy placu zabaw. Takie pismo zostało złożone 29 września, 
prosiłbym o odpowiedź pisemną, co w tej sprawie może być zrobione, czy będzie 
zrobione w tym roku. 

 
BMP/44, 45/IV/15       Gryfino, dnia 24.02.2015 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionej na sesji Rady Miejskiej w Gryfinie informuję,  

Ad. 45 - w sprawie budowy oświetlenia ulicznego w Wirowie, w miejscach go 
pozbawionych informuję, że w budżecie Gminy Gryfino na rok 2015 nie zostały 
zagwarantowane środki finansowe związane z budową/przebudową lub samym montażem 
dodatkowych opraw oświetleniowych w miejscach publicznych w mieście i gminie Gryfino. 
Podjęta w styczniu br. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu na rok bieżący, zabezpiecza 
środki finansowe na realizację bieżącego utrzymania, konserwacji, opłat za zużycie i 
dystrybucję energii elektrycznej w zakresie oświetlenia ulicznego oraz realizację prac 
związanych z nieprzewidywalnymi zdarzeniami losowymi. Jednakże prowadzone są 
rozmowy z firmą ENEOS sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, która jest właścicielem 
istniejącej sieci oświetleniowej i zajmuje się utrzymaniem oraz konserwacją oświetlenia 
ulicznego na terenie miasta i gminy Gryfino w sprawie budowy nowych punktów 



oświetleniowych. O wynikach tych rozmów i wypracowanych propozycjach poinformujemy 
Pana w późniejszym terminie. 

Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
Radny Leszek Jaremczuk 
46/IV/15 – w imieniu mieszkańców ul. Zacisznej w Wełtyniu zwracam się o zamontowanie 

lamp oświetleniowych na ich ulicy. W chwili obecnej jest zrobiony projekt, jest 
pozwolenie na budowę i zakupiono oprawy oświetleniowe, wszystko z funduszu 
sołeckiego z 2014 roku. Ulica Zaciszna jest jedyną ulicą w Wełtyniu, która nie 
posiada żadnego oświetlenia. Proszę także o materiał potrzebny na wyrównanie 
dziur ww. ulicy. 

 
BMP/46/IV/15        Gryfino, dnia 24.02.2015 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionej na sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie budowy 
oświetlenia ulicznego na ul. Zacisznej w Wełtyniu informuję, że w budżecie Gminy Gryfino na 
rok 2015 nie zostały zagwarantowane środki finansowe związane z budową/przebudową lub 
samym montażem dodatkowych opraw oświetleniowych w miejscach publicznych w mieście i 
gminie Gryfino. Podjęta w styczniu br. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu na rok 
bieżący, zabezpiecza środki finansowe na realizację bieżącego utrzymania, konserwacji, 
opłat za zużycie i dystrybucję energii elektrycznej w zakresie oświetlenia ulicznego oraz 
realizację prac związanych z nieprzewidywalnymi zdarzeniami losowymi. Jednakże 
prowadzone są rozmowy z firmą ENEOS sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, która jest 
właścicielem istniejącej sieci oświetleniowej i zajmuje się utrzymaniem oraz konserwacją 
oświetlenia ulicznego na terenie gminy Gryfino w sprawie budowy nowych punktów 
oświetleniowych. O wynikach tych rozmów i wypracowanych propozycjach poinformujemy 
Pana w późniejszym terminie. 
W chwili obecnej nie dysponujemy wolnym materiałem, który moglibyśmy  przekazać 
miejscowości, jednak niezwłocznie po podpisaniu Porozumienia z PUK Sp. z o.o. 
podejmiemy działania w celu poprawy stanu ul. Zacisznej w Wełtyniu. 

   
 Z up. Burmistrza  

        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
Radny Roland Adamiak 
47/IV/15 – mieszkańcy zgłaszają problem z niebezpiecznym wyjazdem z osiedla Południe, 

chodzi o środkowy wyjazd, przy którym rosną drzewa ograniczające widoczność, 
bezpieczny wyjazd na główną ul. Łużycką. Mieszkańcy zgłaszają potrzebę 
montażu tam np. lustra drogowego, które mogłoby poprawić bezpieczeństwo na 
tym terenie. Proszę o podjęcie czynności w tej sprawie. 

 
BMP/56, 57, 59, 65, 76, 83, 86/IV/15    Gryfino, dnia 24.02.2015 r. 
Interpelację przekazano do GDDKiA. 
 
Radna Jolanta Witowska 
48/IV/15 – interpelacja dotyczy schodów łączących stare miasto z Górnym Tarasem, 

aktualny stan tych schodów, czyli wykruszony beton, wystające kątowniki realnie 
zagrażają bezpieczeństwu użytkowników. Proszę służby o weryfikację tej sytuacji 
i podjęcie działań choćby doraźnych.  

 
BMP/48, 51/IV/15                   Gryfino, dnia 24.02.2015 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionej na sesji Rady Miejskiej w Gryfinie informuję: 

Ad.48 - niezwłocznie po podpisaniu porozumienia z PUK Sp. z o.o. w sprawie 
bieżącego utrzymania dróg przeprowadzimy doraźnie naprawę schodów pomiędzy ul. 9 Maja 
a Kolejową w Gryfinie. 



         Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
49/IV/15 – mieszkańcy wspólnot mieszkaniowych z ul. Krzywoustego i 1 Maja postulują 

o oddalenie śmietnika od budynku mieszkalnego oraz o wyrażenie przez Urząd 
zgody na postawienie zamykanego kontenera na pojemniki. Bliskość śmietnika 
generuje fetor, obecność much oraz notoryczny śmieciowy bałagan, który jest 
robiony przez mieszkańców, którzy przeszukują śmietniki, co jest bardzo 
uciążliwe. Proszę o niezwłoczne podjęcie decyzji w tej sprawie, ponieważ 
mieszkańcy wspólnot chcieliby na zebraniach wspólnotowych, które się 
niebawem odbędą, poruszyć ten problem, bo tam chodzi o odpłatność za tą 
inwestycję, więc chcieliby się porozumieć ze wszystkimi, którzy korzystają z tego 
śmietnika. 

 
BMK.0003.4.2015.je       Gryfino, dnia 23.02.2015 r. 
Interpelację przekazano do GTBS Sp. z o.o. polecając przygotowanie rozwiązań 
zmierzających do ustawienia zamukanego boksu stacjonarnego na pojemniki na odpady 
komunalne, z których korzystać będą mieszkańcy wspólnot mieszkaniowych przy ul. 
Krzywoustego i ul. 1 Maja w Gryfinie oraz zaprezentowanie ich na najbliższych zebraniach 
wspólnot mieszkaniowych. 
 
50/IV/15 – chciałabym zwrócić uwagę na problem topoli w rejonie nabrzeża, a konkretnie 

w rejonie ul. Nadodrzańskiej – 1 Maja, przy byłym parkingu. W ocenie 
mieszkańców istnieje podejrzenie o słabą kondycję tych topoli i zagrożenie dla 
zdrowia mieszkańców. Proszę o weryfikację ich stanu i ewentualne podjęcie 
decyzji o wycięciu.  

 
BMK.0003.6.2015.ML      Gryfino, dnia 23.02.2015 r. 
W odpowiedzi na Pani interpelację informuję, że w dniu 30.01.2015 r. Gmina Gryfino 
wystąpiła z wnioskiem do Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 
Szczecinie o wydanie zezwolenia na usunięcie 11 sztuk topoli z działki nr 194/1 obręb 
Gryfino 3. Po uzyskaniu stosownego zezwolenia drzewa zostaną usunięte.   

Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
51/IV/15 – moje zapytanie dotyczy braku miejsc parkingowych w rejonie ul. 1 Maja 

i Słowiańskiej. Znany jest nam wszystkim temat braku miejsc parkingowych 
w mieście, szczególnie trudna sytuacja jest w rejonie wieżowców, gdzie jak 
wiemy, zaludnienie jest znacznie większe niż w innych rejonach miasta. Kiedy 
Burmistrz zamierza podjąć działania, które będą miały na celu zburzenie tego tzw. 
„leżącego wieżowca” i wybudowanie na tym terenie miejsc parkingowych? Barak 
stoi pusty od kilku miesięcy, teren wokół niego jest ulubionym miejscem osób, 
które nadużywają alkoholu, dopuszczają się tam zanieczyszczeń, dewastacji tego 
terenu, w sąsiedztwie jest przedszkole, trakt, gdzie przemieszcza się duża grupa 
mieszkańców, nie są to miłe widoki dla uczęszczających tą trasą. Ze sprawozdań 
z prac miedzysesyjnych z ubiegłej kadencji wiemy, że jest sporządzona pełna 
dokumentacja, może udałoby się chociaż etapami tą inwestycje przeprowadzić? 
Bardzo proszę o zastanowienie się i udzielenie odpowiedzi. 

 
BMP/48, 51/IV/15                   Gryfino, dnia 24.02.2015 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionej na sesji Rady Miejskiej w Gryfinie informuję: 

Ad. 51 - w chwili obecnej nie dysponujemy środkami, które można by przeznaczyć na 
realizację wnioskowanej przez Panią rozbiórki. Jednakże w ciągu bieżącego roku, kiedy uda 
nam się wygospodarować środki finansowe na to zadanie dokonamy rozbiórki tego budynku. 

                      Z up. Burmistrza  



         Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
Radny Zbigniew Kozakiewicz 
52/IV/15 – dziękuję za reakcję na moją interpelację w sprawie oświetlenia drogi prowadzącej 

do CW Laguna. Dwa dni po interpelacji lampy się świeciły. Myślę, że następna 
interpelacja, którą teraz złożę, też będzie tak błyskawicznie zrealizowana. 

 
53/IV/15 – interpeluję w sprawie ścieżek w parku, wiem, że cały czas się mówi, że one są 

naprawiane, że będą za chwilę zrobione, wszystkie, które mają spad, powinny 
podlegać renowacji, ale chociaż teraz tą główną, prowadzącą do stacji PKP i na 
Górny Taras trzeba zrobić. Ludzie wychodzą wcześnie rano do pracy, tam można 
sobie połamać nogi. To jest centrum miasta, blisko Urzędu, nie są to duże koszty, 
żeby to naprawić, a w późniejszym czasie zrobić generalną naprawę tych ścieżek. 

 
BMP/53/IV/15        Gryfino, dnia 24.02.2015 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionej na sesji Rady Miejskiej w Gryfinie informuję, że 
w ostatnich dniach PUK Sp. z o.o. na zlecenie Gminy Gryfino dokonał poprawy stanu alejek 
w Parku Miejskim.  

                      Z up. Burmistrza  
         Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 

 
Radny Marcin Pazik 
54/IV/15 – zwracam się z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie ul. Asnyka, lokatorzy trzech 

bloków mają utrudnione życie przez panią, która dokarmia tam gołębie, wyciąga 
chleb, moczy go, są zniszczone parkingi, ławki. Tam jest osiedle, gdzie jest dużo 
dzieci, ta pani jest nerwowa wobec dzieci, jest agresywna. Dużo ludzi wiąże ze 
zmianą władzy poprawę sytuacji, z uwagi na to, że poprzednia nie zrobiła nic. Ta 
pani jest bezkarna. Nie może być tak, że jedna osoba utrudnia życie 
osiemdziesięciu, dziewięćdziesięciu rodzinom.  

 
BSM.0003.54/IV/15       Gryfino, dnia 24.02.2015 r. 
W odpowiedzi na Pana interpelację uprzejmie informuję, że Straż Miejska wielokrotnie 
interweniowała w sprawie osoby dokarmiającej gołębie. Podejmowane przez Straż Miejską 
działania zwracania uwagi starszej Pani, spotykały się również ze skrajnie róznym odbiorem 
mieszkańców Gryfina, włącznie z komentarzami o zaprzestaniu nękania starszej kobiety. 
Jednocześnie informuję, że osoby, w stosunku do których starsza Pani używała słów 
niecenzuralnych, a także ukierunkowywała swoją agresję wobec także ich dzieci, nie 
wykazały żadnej odwagi o oficjalnym zgłoszeniu o zajściu i potwierdzeniu tego przezd 
organem sprawiedliwości.  
W dniu 17.02.2015 r. ponownie przeprowadzono rozmowę z panią dokarmiającą gołębie, 
która oświadczyła, że od dnia dzisiejszego zaprzestanie dokarmiania ptaków. 
               Burmistrz Miasta i Gminy   
                 Mieczysław Sawaryn 
 
Radny Czesław Skonecki  
55/IV/15 – na wstępie chciałbym podziękować za realizację interpelacji zgłaszanych na 

poprzedniej sesji, jeżeli chodzi o oświetlenie przy u. 9 Maja w kierunku poczty, 
jest tam oświetlony w tej chwili i parking i przejście. Bardzo dziękuję w imieniu 
całej społeczności tam zamieszkałej.  

 
56/IV15 –  przy skrzyżowaniu ul. Sienkiewicza-Krasińskiego, przy posesji nr 24 jest przejście 

dla pieszych, które z jednej strony prowadzi z chodnika, z drugiej strony prowadzi 
bezpośrednio na pas zieleni. Podobna sytuacja jest przy ul. Wyspiańskiego 1,  
przy przedszkolu, skrzyżowanie ul. Żeromskiego, z jednej strony przejście 
prowadzi z chodnika też na pas zieleni.  



 
BMP/56, 58/III/14                 Gryfino, dnia 24.02.2015 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej informuję, że niezwłocznie 
po podpisaniu porozumienia z PUK Sp. z o.o. w sprawie bieżącego utrzymania dróg 
przeprowadzimy doraźnie naprawę schodów pomiędzy ul. 9 Maja a Kolejową w Gryfinie oraz 
uzupełnimy brakujący chodnik przy przejściu dla pieszych na ul. Wyspiańskiego w okolicach 
posesji nr 1. 

          Z up. Burmistrza  
         Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 

 
BMP/56,57,59,65,76,83,86/IV/15           Gryfino, dnia 24.02.2015 r.  
Interpelację przekazano do Starostwa Powiatowego w Gryfinie. 
 
57/IV/15 – parking Starostwa to nowy obiekt, oznakowany dla niepełnosprawnych, ale 

niepełnosprawny żeby z tego parkingu pokonał wysokie krawężniki, musi mieć 
noszowych, nie ma żadnego podjazdu, który umożliwiłby dojście do urzędu.    

 
BMP/56,57,59,65,76,83,86/IV/15           Gryfino, dnia 24.02.2015 r.  
Interpelację przekazano do Starostwa Powiatowego w Gryfinie. 
 
 
58/IV/15 – nawiązując do interpelacji zgłoszonej przez moją poprzedniczkę w sprawie 

schodów, rzeczywiście, nie dalej jak wczoraj starsza pani spadłaby, tam są wyrwy 
w tych schodach, wskazane byłoby naprawienie. Szyny dla wózków są wąskie,  
matki z dziećmi wolą iść przez przejazd, jedna z matek, z która rozmawiałem 
mówiła, że dziecko by wypadło. Podobnie szyny w tunelu, są niestandardowe, 
ktoś kiedyś zrobił te szyny wąskie, sądzę, że właściwym byłoby, żeby te szyny 
były szersze.  

 
BMP/56, 58/III/14                 Gryfino, dnia 24.02.2015 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej informuję, że niezwłocznie 
po podpisaniu porozumienia z PUK Sp. z o.o. w sprawie bieżącego utrzymania dróg 
przeprowadzimy doraźnie naprawę schodów pomiędzy ul. 9 Maja a Kolejową w Gryfinie oraz 
uzupełnimy brakujący chodnik przy przejściu dla pieszych na ul. Wyspiańskiego w okolicach 
posesji nr 1. 

          Z up. Burmistrza  
         Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 

 
59/IV/15 – skrzyżowanie ulic Wojska Polskiego, Krasińskiego, Kołłątaja, ma być tam 

modernizacja, tam ma być rondo, ale ludzie idący z działek w kierunku cmentarza 
nie mogą tam przejść, nie ma tam przejścia dla pieszych bezpośrednio przy 
skrzyżowaniu, muszą pokonać kilkadziesiąt metrów w jedną albo w druga stronę. 
Podobnie, jeśli chodzi o przejście z ul. Krasińskiego, przy krzyżu też nie ma 
przejścia, trzeba by się udać w głąb ulicy Krasińskiego. Ludzie zgłaszają, że 
szczególnie starsi ludzie muszą iść daleko, ewentualnie pokonują tą drogę nie 
patrząc na to, że nie ma przejścia, zagrażając bezpieczeństwu drogowemu. 

 
BMP/56,57,59,65,76,83,86/IV/15           Gryfino, dnia 24.02.2015 r.  
Interpelację przekazano do Starostwa Powiatowego w Gryfinie. 
 
60/IV/15 – przy ul. Kolejowej między sklepem na rampie a garażami jest ogrodzenie, tam są 

tylko ramy, bez siatki, to jest przejście przez tory, skrót, co moim zdaniem 
zagraża bezpieczeństwu, dzieci młodzież idąca do szkoły i starsi też, wszyscy 
tym skrótem idą.  

 



BMP/60/IV/15        Gryfino, dnia 24.02.2015 r. 
Interpelację przekazano do PKP PLK SA. 
 
Radna Małgorzata Wisińska 
61/IV/15 – w jaki sposób Urząd będzie informował mieszkańców o karcie dużej rodziny, bo 

właściwie nie ma żadnej informacji, duże rodziny też nic nie wiedzą.  
 
ZD.4012-5/15        Gryfino, dnia 23.02.2015 r. 
W odpowiedzi na interpelację OPS w Gryfinie informuje, że zgodnie z Zarządzeniem 
Burmistrza nr 0050.79.2014 z dnia 02.07.2014 r. i Zarządzeniem nr 0050.5.2015 z dnia 
19.01.2015 r. realizacja zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – zajmuje się 
tut. Ośrodek. Na stronie internetowej www.ops.gryfino.pl zamieszczone są szczegółowe 
informacje na temat ww Karty, jak również jest możliwość pobrania druku wniosku o 
przyznanie. Na terenie tut. Ośrodka wywieszone są informacje na temat gdzie i w jakich 
godzinach przyjmowane są wnioski oraz wydawane są Karty Dużej Rodziny 9tj. ul. łużycka 
12, p. 16, II piętro w godzinach pracy OPS). Po złożeniu przez Panią przedmiotowej 
interpelacji tut. Ośrodek przesłał informacje dot. Karty Dużej Rodziny do sołtysów, szkół i 
przedszkoli na terenie Gminy Gryfino, z prośbą o ich rozpowszechnienie w sołectwach, 
szkołach i przedszkolach. 
Ponadto Ośrodek informuje, że (po wprowadzeniu zniżek na przejazdy PKP) widoczny jest 
wyraźny wzrost zainteresowania tematem karty Dużej Rodziny wśród społeczności lokalnej 
i tak: w 2014 r. złożone zostały 43 wnioski, a w 2015 r. wpłynęło już 52 wnioski.  
          Dyrektor  
               Bożena Górak 
 
62/IV/15 – prosiłabym o zobowiązanie PUK do naprawy dróg, które osiadły po innych 

pracach tego przedsiębiorstwa.  
 
BMP/62,63/IV/15               Gryfino, dnia 24.02.2015 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej wyjaśniam co następuje: 

Ad. 62 – przekażemy do PUK Sp. z o.o. Pani wniosek o poprawienie dróg 
zniszczonych przy pracach realizowanych przez przedsiębiorstwo,  

          Z up. Burmistrza  
         Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 

 
63/IV/15 – kiedy ruszą prace przy harmonogramie naprawy dróg gminnych? 
 
BMP/62,63/IV/15               Gryfino, dnia 24.02.2015 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej wyjaśniam co następuje: 

Ad. 63 – niezwłocznie po podpisaniu porozumienia z PUK Sp. z o.o. w sprawie 
bieżącego utrzymania dróg rozpoczniemy prace związane z  harmonogramem naprawy 
dróg.  

Z up. Burmistrza  
         Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 

 
Radna Ewa De La Torre 
64/IV/15 – chciałabym uprzejmie prosić o przekazanie Radzie z jedynego prawdziwego 

źródła informacji na temat losów ugody zawartej z PGE w sprawie przebudowy ul. 
Łużyckiej i wymiany infrastruktury pod tą ulicą, w związku z informacjami, które 
dotarły do nas na temat tego, że przebudowa została wstrzymana. W lipcu 2014 r. 
pana poprzednik informował Radę i media o tym, że harmonogram zakłada 
wycinkę drzew w okresie 2014 i 2015 r., rozumiem, że jeżeli cała inwestycja 
została wstrzymana, to wycinka drzew również? A ja pytam o to nie bez kozery, 
ponieważ ul. Łużycka mimo tego, że jest tam oświetlenie uliczne jest mocno 
niedoświetlona, przez to niebezpieczna i oprócz prośby o przekazanie informacji 



nt. tego czy terminarz i harmonogram z ugody jest zagrożony czy też nie, 
chciałabym prosić o zwrócenie się do GDDKiA o zintensyfikowanie oznaczenia 
pionowego i poziomego przejść dla pieszych na ul. Łużyckiej. Niestety, zdarzają 
się tam wypadki, i to śmiertelne, w tym w okolicach Lidla. Ludziom, którzy 
wybierają się na zakupy, niestety, zdarza się przechodzić w miejscach do tego nie 
przeznaczonych. Prosiłabym w tym kontekście, mimo, że otrzymałam odpowiedź 
na interpelację w sprawie możliwości zorganizowania parkingu przed tzw. małą 
salą gimnastyczną przy SP nr 1 o rozważenie możliwości zlikwidowania mocno 
zdekapitalizowanego ogrodzenia tejże sali, a to również w kontekście planowanej 
wycinki drzew w okresie po wegetacyjnym. Może przynajmniej przed tą salą PGE 
drzewa chciałoby wyciąć, wówczas niewątpliwie pojemność parkingowa tego 
miejsca zwiększyła by się. Uprzejmie proszę o rozważenie też takiej możliwości.  

 
BMP/64/IV/15        Gryfino, dnia 24.02.2015 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej w Gryfinie informuję: 

Ad. 64 – trwają rozmowy pomiędzy PGE a Gminą Gryfino w związku z realizacją 
ugody, efektem której miała być zrealizowana przebudowa ciepłociągu w ul. Łużyckiej. W 
związku z brakiem porozumienia pomiędzy PGE i Gminą Gryfino a GDDKiA w sprawie 
kompleksowej przebudowy drogi i uzgodnienia wspólnego harmonogramu prac pierwotnie 
zakładany harmonogram realizacji prac nie mógł być dotrzymany. Do czasu zakończenia 
negocjacji pomiędzy PGE a Gminą Gryfino nie jestem w stanie przedstawić nowego 
harmonogramu prac. 

Z up. Burmistrza  
         Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 

 
Radny Zdzisław Kmieciak 
65/IV/15 – zgłosił się do mnie sołtys Żabnicy i mieszkańcy Czepina i Żabnicy z prośbą 

o naprawę drogi od przejazdu kolejowego do Żabnicy, jest ona w stanie fatalnym, 
jest to droga powiatowa, jest praktycznie nieprzejezdna.   

 
BMP/56,57,59,65,76,83,86/IV/15           Gryfino, dnia 24.02.2015 r.  
Interpelację przekazano do Starostwa Powiatowego w Gryfinie. 
 
66/IV/15 – w Nowych Brynkach obok posesji przy ul. Szczecińskiej nr 2, 2a przy opadach 

deszczu  jest bardzo duża kałuża, to również jest w gestii GDDKiA, żeby coś w tej 
sprawie zrobić.  

 
BMP/56, 57, 59, 65, 76, 83, 86/IV/15    Gryfino, dnia 24.02.2015 r. 
Interpelację przekazano do GDDKiA. 
 
Radny Łukasz Kamiński 
67/IV/15  - chciałbym zwrócić się z zapytaniem do Burmistrza czy na terenie naszej gminy 

w tym roku będziemy mieli możliwość postawienia nowych wiat autobusowych, 
szczególnie na terenach wiejskich, ponieważ uczniowie, którzy jadą w godzinach 
porannych czy popołudniowych do szkoły i ze szkoły, nie mają odpowiednich 
warunków, kiedy pada deszcz i czeka się na autobus zbyt długo, czasami 
zdarzają się opóźnienia, to wszyscy wiemy, młode osoby czasami muszą stać 
parę godzin, czekając na te autobusy, szczególnie na terenach wiejskich, więc 
proszę o odpowiedź w tej sprawie. 

 
BMP/67, 68, 69/IV/15       Gryfino, dnia 24.02.2015 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej wyjaśniam: 

Ad. 67 – w tym roku budżetowym środki finansowe są bardzo ograniczone i mało 
prawdopodobnym jest wygospodarowanie środków z przeznaczeniem na nowe wiaty 
przystankowe, tym niemniej sprawie dogłębnie się przyjrzymy. Proszę o udzielenie informacji 



czy miał pan na myśli jakieś konkretne lokalizacje gdzie ustawienie wiat jest szczególnie 
uzasadnione. 

Z up. Burmistrza  
         Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 

 
68/IV/15 – czy będą poczynione prace dotyczące modernizacji drogi ul. Fredry ze względu 

na zły stan nawierzchni jest tam także utrudniony dojazd dla służb ratunkowych 
i interwencyjnych. Proszę o wnikliwą analizę, czy nie dało by się jakkolwiek 
utwardzić tej nawierzchni. 

 
BMP/67, 68, 69/IV/15       Gryfino, dnia 24.02.2015 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej wyjaśniam: 

Ad. 68 – stan ul. Fredry po podpisaniu porozumienia z PUK Sp. z o.o. w sprawie 
bieżącego utrzymania dróg zostanie poprawiony, ale tylko w zakresie dojazdu do 
zabudowanych i użytkowanych posesji przy tej ulicy. 

Z up. Burmistrza  
         Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 

 
69/IV/15 – proszę o analizę, czy nie byłoby zasadne zainstalowanie oświetlenia drogowego 

na ul. Śląskiej i Mazowieckiej ze względu na nowopowstałe budynki mieszkalne – 
jest tam dużo nowych budynków, nawierzchnia jest w złym stanie technicznym, 
ale przede wszystkim nie ma tam oświetlenia, które zapewniłoby bezpieczeństwo 
osobom tam mieszkającym. Prosiłbym o odpowiedź. 

 
BMP/67, 68, 69/IV/15       Gryfino, dnia 24.02.2015 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej wyjaśniam: 

Ad. 69 – zamontowanie oświetlenia przy ul. Śląskiej i Mazowieckiej podobnie jak i 
przy innych ulicach na tym osiedlu jest jak najbardziej zasadne. Gmina Gryfino opracowała 
pełną dokumentację na oświetlenie osiedla Północ, wiąże się to jednak z koniecznością 
wydatkowania istotnych środków z budżetu gminy, których z roku bieżącym na to zadanie 
nie udało się wygospodarować. 

Z up. Burmistrza  
         Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 

 
Radny Piotr Zwoliński 
70/IV/15 – proszę o uzupełnienie brakujących płyt chodnikowych w ciągu pieszym po obu 

stronach ulicy Reymonta, chodzi o odcinek od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej 
do skrzyżowania z ulicami Krasińskiego i Mickiewicza. Tam trzeba wymienić ok. 
80 płyt chodnikowych, których w ogóle nie ma, albo są popękane lub 
wyszczerbione.  

 
BMP/70/IV/15                             Gryfino, dnia 24.02.2015 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionej na sesji Rady Miejskiej w sprawie remontu chodnika 
przy ul. Reymonta na odcinku od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej do skrzyżowania z ul. 
Mickiewicza informuję, że po podpisaniu porozumienia z PUK Sp. z o.o. w sprawie 
bieżącego utrzymania dróg dokonamy przeglądu przedmiotowego chodnika i uzupełnimy w 
niezbędnym zakresie brakujące płytki chodnikowe.  

                     Z up. Burmistrza  
         Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 

 
71/IV/15 – ta sprawa podnoszona była już w ubiegłym roku przez radnych poprzedniej 

kadencji, spotykam się z sugestiami odnośnie ustawienia dodatkowych koszty na 
śmieci przy ul. Jana Pawła II oraz postawienia kilku ławek na tej ulicy. Zbliża się 



okres wiosenno-letni, wielu mieszkańców tamtędy spaceruje, proszą aby postawić 
trzy – cztery ławki na tym odcinku i dostawić kilka koszy na śmieci. 

 
BMK.0003.6.2015.nsz          Gryfino, dnia 23.02.2015 r. 
Odpowiadając na Pana interpelację nr 71/IV/15, dotyczącą ustawienia większej liczby koszy 
ulicznych oraz posadowienia ławek wzdłuż ulicy Jana Pawła II w Gryfinie uprzejmie 
informuję, iż w roku ubiegłym na zlecenie Gminy Gryfino wzdłuż przedmiotowej drogi zostały 
dostawione dodatkowe kosze. Biorąc pod uwagę atrakcyjność ul. Jana Pawła II, którą 
potwierdza fakt, iż wielu mieszkańców wybiera ją jako stały element codziennych spacerów, 
Gmina zweryfikuje możliwość jej doposażenia o odpowiednią liczbę ławek, jak również 
rozważy kwestię dostawienia kolejnych koszy ulicznych. Powyższe zadania zostaną przez 
Gminę wykonane do końca I kwartału 2015 r. 
        Burmistrz Miasta i Gminy 
           Mieczysław Sawaryn 
 
Radna Małgorzata Rubczak 
72/IV/15 – moja interpelacja dotyczy poprawy bezpieczeństwa drogowego w m. Pastuszka, 

droga krajowa nr 31 w sąsiedztwie tzw. czarnego punktu. Brak chodnika z jednej 
i z drugiej strony, brak oznaczonego miejsca przejścia dla pieszych, dwa 
przystanki posadowione po przeciwległych stronach ulicy, brak zatoczek, 
najprawdopodobniej brak w ogóle możliwości technicznych do wydzielenia takich 
zatoczek. I wspomnę jeszcze, że na przystankach tych zabierane są dzieci do 
autobusów szkolnych. Jest niebezpieczny wyjazd na tą drogę z terenu ujęcia 
wody w Krzypnicy, to jest wyjazd z terenu zalesionego, z zaułku drogi, przydało 
by się lustro drogowe przy tym wyjeździe.  

 
BMP/56, 57, 59, 65, 76, 83, 86/IV/15    Gryfino, dnia 24.02.2015 r. 
Interpelację przekazano do GDDKiA. 
 
73/IV/15 - moja interpelacja dotyczy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

dla miejscowości Krajnik, Krzypnica i Nowe Czarnowo, mieszkańcy zgłaszają 
zasadność weryfikacji dotychczasowych planów zagospodarowania 
przestrzennego dla ww. miejscowości w kontekście przesunięcia dotychczasowej 
linii zabudowy w głąb działek. Obowiązująca na dzień dzisiejszy linia zabudowy 
w żaden sposób nie koreluje z rzeczywistą linią zabudowy istniejących budynków, 
oraz druga rzecz, możliwość zabudowy biologicznych przydomowych 
oczyszczalni ścieków. Miejscowości nasze nie są skanalizowane i na dzień 
dzisiejszy nic nie wiadomo o inwestycjach w tym temacie.       

 
BMP/ 73/IV/15              Gryfino, dnia 24.02.2015 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionej na sesji Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Krajnik, 
Krzypnica i Nowe Czarnowo wyjaśniam, że wpłynęły wnioski mieszkańców w sprawie 
umożliwienia zastosowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz  dwa wnioski o 
zmianę funkcji terenów i jeden o korektę lokalizacji zabudowy. W bieżącym roku 
zabezpieczone w budżecie środki na realizację zadań z zakresu gospodarki przestrzennej 
nie dają możliwości przystąpienia do wnioskowanej przez Panią procedury zmiany mpzp. 
Dołożymy starań aby w przyszłym roku budżetowym w projekcie budżetu zabezpieczyć 
środki miedzy innymi na rozpoczęcie realizacji tej zmiany planu. 

        Z up. Burmistrza  
         Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 

 
Radny Krzysztof Hładki 
74/IV/15 – zwłaszcza w zimie występuje problem toksycznych spalin, wydobywający się 

z kominów domów, mieszkańcy spalają różnego rodzaju śmieci, plastiki, płyty 



meblowe, które wydzielają toksyczne spaliny, zatruwają ludzi i całe środowisko. 
Uważam, że aktywniejsze działanie Straży Miejskiej i działania podjęte przez 
Urząd powinny uporządkować co najmniej w minimalnym stopniu tą sytuację.  

 
Radny Tomasz Namieciński 
75/IV/15 – proszę o naprawę chodnika w Gardnie przy ul. Pyrzyckiej, ten chodnik został 

wybudowany z funduszu sołeckiego, mieszkańcy tej ulicy zgłosili, że ulega on 
stopniowej degradacji. Udałem się tam, rzeczywiście, w dwóch miejscach ten 
chodnik się zapadł. Proszę Naczelnika, żeby sprawdził czy nas jeszcze jako 
gminę obowiązuje gwarancja dotycząca tego chodnika. Jeżeli tak, to trzeba 
będzie zmusić wykonawcę do poprawy tego chodnika, jeśli nie, to z tego jaki 
mamy stan prawny, wszelkie naprawy dokonuje PUK, prosiłbym o poprawę tego 
chodnika, kiedyś dojdzie tam do jakiegoś nieszczęścia, ktoś sobie złamie albo 
zwichnie nogę. Dopowiem, że ten chodnik znajduje się pomiędzy budynkiem 
socjalnym a sklepem. 

 
BMP/75/IV/15        Gryfino, dnia 24.02.2015 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionej na sesji Rady Miejskiej w sprawie naprawy chodnika 
realizowanego w ramach funduszu sołeckiego uprzejmie informuję, że w drugiej połowie 
2014 r. upłynął okres gwarancji udzielony przez Wykonawcę, Jednocześnie informuję, że po 
podpisaniu porozumienia z PUK Sp. z o.o. w sprawie bieżącego utrzymania dróg dokonamy 
niezbędnej naprawy w/w chodnika.  

                     Z up. Burmistrza  
         Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 

 
76/IV/15 – mieszkańcy Gardna z ul. Pyrzyckiej zgłosili mi taki problem, jest tam droga 

powiatowa, z jednej strony jest budynek parafii, z drugiej strony jest budynek 
socjalny, są tam pasy dla pieszych. Przejście dla pieszych znajduje się za dość 
ostrym zakrętem i często ludzie przechodzący przez te pasy muszą z nich 
uciekać, z tego względu, że z nadmierną prędkością przejeżdżają tam pojazdy. 
Proszę, aby postawić tam dwa znaki informacyjne, w jednym i drugim kierunku, 
dotyczące tego przejścia, oczywiście proszę o przekazanie tej interpelacji do 
Starostwa Powiatowego. 

 
BMP/56,57,59,65,76,83,86/IV/15           Gryfino, dnia 24.02.2015 r.  
Interpelację przekazano do Starostwa Powiatowego w Gryfinie. 
 
77/IV/15 – sołtysi sygnalizowali mi, że dotychczas decyzje podatkowe były roznoszone przez 

sołtysów na podstawie umów cywilnoprawnych. W tym roku stało się inaczej. 
Chciałbym się dowiedzieć dlaczego? Czy w przyszłości nie można by było wrócić 
do sytuacji, że to sołtysi, którzy znają mieszkańców, adresy, roznosili te 
deklaracje? 

 
         Gryfino, dnia 24.02.2015 r. 
Gryfino dnia 24.02.2015 r. W związku ze złożoną interpelacją informuję, że w latach 
ubiegłych przyjętą praktyką było doręczanie corocznych decyzji podatkowych, przez 
pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.  
Wyjątkiem był rok 2014, kiedy zadanie to powierzone zostało również sołtysom. 
W bieżącym roku powrócono do utrwalonej praktyki i decyzje doręczane były przez 
pracowników Urzędu. Wpływ na ten sposób doręczania decyzji podatkowych miały 
okoliczności głównie natury organizacyjnej.  
Po pierwsze zawarcie umowy cywilnoprawnej wymaga zgodnej woli obu stron. Wobec czego 
zawarcie umowy z pracownikiem w praktyce odbywa się sprawniej niż ma to miejsce w 
przypadku negocjacji z sołtysami (tu potrzebny jest czas na skontaktowanie się  
z sołtysem, a także oczekiwanie na wstępną deklarację w sprawie wyrażenia zgody na 



doręczanie listów, a dopiero w konsekwencji sporządzenie i podpisanie umowy). Po drugie 
druk decyzji, ich pakowanie do kopert i sortowanie to pewien proces, który ze względu na 
dużą ilość przesyłanych „nakazów płatniczych” nie może zakończyć się  
w jednym dniu i dlatego przydział określonej partii listów do dostarczenia, osobom które są 
codziennie w Urzędzie jest łatwiejszy pod względem organizacyjnym. Po trzecie, jak 
pokazała ubiegłoroczna praktyka, nie wszyscy sołtysi wyrazili chęć doręczania listów na 
terenie swoich sołectw, co w efekcie i tak spowodowało konieczność doręczenia listów przez 
pracowników, a ponadto w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, sposób  
i forma rozliczania wywoływały kontrowersje natury księgowej. Z uwagi na to że większość 
osób doręczających decyzje stanowiły pracownice Wydziału Podatków, akcja przyniosła 
jeszcze inne wymierne efekty w postaci uzyskania dodatkowych informacji, przydatnych  
w prowadzonych postępowaniach nie tylko podatkowych, ale również z np. zakresu opłaty za 
gospodarowanie odpadami szczególnie pomoc w wypełnianiu dokumentów. Ponadto, 
dokonywały one weryfikacja sygnałów od mieszkańców o nieprawidłowościach  
w opodatkowaniu, a także wyjaśniały im sposób opodatkowania). Pracownicy poprzez 
bezpośredni kontakt z mieszkańcami również wzbogacili się o nowe doświadczenia i wiedzę. 
Sygnały przekazywane przez mieszkańców wskazują, że akcja doręczania decyzji 
wymiarowych na rok 2015, przez pracowników spotkała się z ich aprobatą. W niektórych 
sołectwach pojawiły się głosy zadowolenia z tego, że listy doręczane są do domostw  
i mieszkańcy nie muszą fatygować się do sołtysa. Możliwość doręczania decyzji przez 
sołtysów w przyszłości, będzie rozważna w roku 2016.  
        Burmistrz Miasta i Gminy 
          Mieczysław Sawaryn 
 
78/IV/15 – w związku z tym, że z dniem 1 stycznia uległa zmianie umowa z PKS 

w Szczecinie i znacznie się obniżyły ceny biletów, zwłaszcza na terenach 
wiejskich, ja już rozmawiałem z Burmistrzem Nikitińskim, w związku z powyższym 
pytam, czy istnieje możliwość informacji czy wydania komunikatu na stronach 
Urzędu, bo ludzie przychodzą i pytają, na jakich odcinkach, jakie to są kwoty. 
Proszę o przygotowanie takiej informacji na stronach Urzędu. 

 
Przewodnicząca Elżbieta Kasprzyk 
79/IV/15 - chciałabym prosić w związku z tym, że na interpelację, którą zgłaszałam pod 

koniec poprzedniej sesji nie dostałam odpowiedzi, Burmistrz zajął się sprawą, 
która dotyczy dokonania przeglądu dróg dojazdowych do pół na terenie gminy 
Gryfino, wyznaczeniu miejsc, gdzie konieczna jest przycinka zadrzewień 
i zakrzewień. Taką prośbę składają rolnicy, ponieważ nie mogą dojechać swoimi 
maszynami do swoich pól. Nie dostałam odpowiedzi na interpelację, nie wiem czy 
sprawa w jakiś sposób zostanie załatwiona i w związku z tym ponawiam prośbę.   

 
BMK.0003.79.2015.ML              Gryfino, dnia 24.03.2015 r. 
W odpowiedzi na Pani interpelację nr 79/IV/15, zgłoszoną na IV sesji Rady Miejskiej w dniu 
29 stycznia 2015 r., dotyczącą dokonania przeglądu dróg dojazdowych do pól na terenie 
gminy Gryfino i wyznaczenia miejsc gdzie jest konieczna przecinka zadrzewień i zakrzewień 
informuję, iż dostępne środki budżetowe pozwalają głównie na utrzymanie zielni niskiej i 
wysokiej na terenach zielni urządzonej w granicach wsi oraz miasta. Z uwagi  na 
ograniczony zakres środków budżetowych brak jest możliwości usunięcia wszystkich 
zadrzewień porastających drogi gminne prowadzące do działek rolnych. Usuwanie drzew z 
pasów drogowych w wieku powyżej 10 lat wymaga uzyskania decyzji Starosty Gryfińskiego, 
a zwolnienie z opłat za usunięcie drzew jest możliwe w ramach przebudowy drogi. Możliwym 
jest dokonanie podcięcia krzewów wchodzących w pas drogowy, niemniej sprawy związane 
z utrzymaniem zieleni niskiej i wysokiej na terenie miasta i gminy Gryfino są rozpatrywane 
indywidualnie. 

           Burmistrz Miasta i Gminy 
               Mieczysław Sawaryn 



 
 
80/IV/15 – druga interpelacja również była zgłaszana i dotyczy konserwacji i przeglądów 

hydrantów przeciwpożarowych oraz usprawnienie nieczynnych. W związku 
z pożarem, jaki miał miejsce w Bartkowie jakiś czas temu, mieszkańcy zwrócili mi 
uwagę, że gdyby dwa hydranty w miejscach gdzie wybuchł pożar, były czynne, 
być może starty byłyby dużo niższe. Dwukrotnie zgłaszałam ten problem, to są 
hydranty przy posesji 33 i 31d, otrzymałam odpowiedź, że dokonano tego 
przeglądu, natomiast w niedawnej rozmowie z mieszkańcami, przekazano mi, że 
nikogo tam nie wiedzieli, że nikt nie dokonał przeglądu, że hydranty dalej są 
nieczynne. Dlatego bardzo proszę, żeby zająć się sprawą. 

 
L.dz.ZWiK/488/2015       Gryfino, dnia 23.02.2015 r. 
W odpowiedzi na powyższą interpelację informujemy, że do gaszenia pożarów w m. 
Bartkowo gm. Gryfino służy specjalnie w tym celu wybudowany zbiornik przeciwpożarowy 
usytuowany na wysokości budynku mieszkalnego nr 26. Sieć wodociągowa w Bartkowie 
dostarcza wodę mieszkańcom na potrzeby socjalno-bytowe. Hydranty zamontowane na 
wodociągu służą do jego prawidłowej technicznej eksploatacji (dezynfekcja, płukanie). W 
przypadku pożaru mogą być wykorzystane, ale z uwagi na ograniczoną wydajność ujęcia 
wody czy istniejące średnice sieci wodociągowej, nie zapewniają wymaganych przepisami 
przeciwpożarowymi wydajności. Przedsiębiorstwo przeprowadziło w roku 2014 kontrolę 
hydrantów na terenie gminy Gryfino. Hydranty niesprawne w m. Bartkowo zostaną 
wymienione w terminie do 31 marca 2015 r. 
         Kierownik ZWiK 
          Dariusz Pasik   
 
81/IV/15 – chciałabym wzmocnić głos pani radnej Wisińskiej i prosić Burmistrza o podjecie 

pilnych działań w celu stworzenia zespołu, mam nadzieję, że w tym zespole 
znajdą się merytorycznie przygotowani pracownicy Urzędu, ale również radni, 
zespołu, który zajmie się przygotowaniem harmonogramu remontów i budowy, 
naprawy dróg. Jest to pilna potrzeba, dlatego, że w budżecie tegorocznym, tak jak 
w każdym, mamy zapisane pieniądze na ten cel i oczekujemy, że realizacja tych 
środków będzie przebiegała zgodnie z uchwalonym harmonogramem.  

 
BMP/81/IV/15        Gryfino, dnia 24.02.2015 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionej na sesji Rady Miejskiej w sprawie rozpoczęcia prac 
nad harmonogramem budowy dróg gminnych zakładamy rozpoczęcie prac nad 
harmonogramem w marcu-kwietniu br. Oczywiście w skład zespołu, który zajmie się 
opracowaniem projektu harmonogramu wejdą zainteresowani Radni. Proponuję spotkanie z 
Pani udziałem oraz z udziałem przewodniczących klubów w celu ustalenia szczegółów i 
zasad pracy zespołu. 
           Z up. Burmistrza  
                 Z-ca Burmistrza Tomasz Miler

    
 
82/IV/15 – udało mi się pozyskać informację dotyczącą możliwości dofinansowania 

mikrooczyszczalni. W zachodniopomorskim samorządowcy mogą liczyć na 
dofinansowanie oczyszczalni ścieków, szamb oraz podłączeń budynków do 
zbiorowego systemu kanalizacji. Wnioski można składać już od 19 stycznia do 
WFOŚiGW, program adresowany jest do jednostek samorządu terytorialnego 
oraz związków lub podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji 
zadań własnych gminy. Dofinansowanie jest możliwe w postaci dotacji bądź 
pożyczki, maksymalne dofinansowanie może wynieść 50%, 50% to jest wkład 
własny i w ramach wkładu własnego można skorzystać z pożyczki w wysokości 
do 40%. Od wielu lat mówimy o tym, że jest to ważna sprawa w naszej gminie, 



wiele miejscowości wiejskich w najbliższym, ale również dalszym czasie nie 
doczeka się budowy kanalizacji zbiorowej, w związku z tym, chciałabym prosić 
Burmistrza, żeby zainteresował się tą sprawą i jeśli jest taka możliwość, to po 
prostu rozpoczął ten proces współfinansowania budowy mikrooczyszczalni.  

 
BMK.0003.12.2015 r.            Gryfino, dnia 24.03.2015 r. 
Odpowiadając na Pani interpelację w sprawie rozpoczęcia procesu współfinansowania 
budowy mikrooczyszczalni w ramach środków WFOŚ, pragnę poinformować, że istotnym 
elementem przy ubieganiu się o współfinansowanie przedsięwzięcia jest posiadanie 
aktualnego planu aglomeracji. Obecnie projekt planu aglomeracji został przedłożony przez 
Wydział Planowania Przestrzennego, Strategii, rozowju i inwestycji do uzgodnień stosownym 
organom. Po uzyskaniu wymaganych uzgodnień projekt planu aglomeracji zostanie 
zatwierdzony uchwałą Sejmiku zachodniopomorskiego. W ramach tego dokumentu 
wskazane będą miejscowości docelowo mające byc objęte systemem kanalizacji zbiorczej, 
dla pozostałych miejscowości będą mogły mieć zastosowanie inne systemy odprowadzania i 
oczyszczania ścieków. Stosownie do powyższego kolejnym etapem będzie opracowanie 
programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach wyłączonych z 
aglomeracji Gryfina.  
             Burmistrz Miasta i Gminy    
                Mieczysław Sawaryn 
 
Radny Rafał Guga 
83/IV/15 – droga Daleszewo-Dębce, która prowadzi do DPS, mam sygnał, że jest właściwie 

nieprzejezdna.     
 
BMP/56,57,59,65,76,83,86/IV/15           Gryfino, dnia 24.02.2015 r.  
Interpelację przekazano do Starostwa Powiatowego w Gryfinie. 
        
84/IV/15 – zgłosili się do mnie mieszkańcy Górnego Tarasu, w szczególności ul. Jana Pawła 

II, którzy przechodzą nieopodal Zespołu Szkół w stronę centrum miasta z prośbą 
o to, żeby przyjrzeć się temu ciągowi pieszemu, który prowadzi koło sali 
gimnastycznej, a także i dalej, schody, które tam są i cały ten ciąg jest jedną 
wielką tragedią, szczególnie, że tam są też przyprowadzane dzieci do SP3. 

 
BMP/84, 85, 87, 88, 89, 92, /III/14               Gryfino, dnia 24.02.2015 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej wyjaśniam: 

Ad. 84 – teren o który Pan interpeluje jest w zarządzie zespołu szkół. Podejmiemy 
rozmowy z dyrekcją szkoły w celu wypracowania docelowej koncepcji ruchu pieszego na tym 
terenie i ustalenia ewentualnych prac niezbędnych do wykonania. 
         Z up. Burmistrza 
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
85/IV/15 – zgłosił się do mnie sołtys Brynek z prośbą o to, żeby zająć się drogą między 

Brynkami a Raczkami, dziury na tej drodze są bardzo duże, sołtys prosi, żeby 
zagwarantować im materiał, sami mieszkańcy dokonają naprawy. Jednocześnie 
trzeba by było dokonać przeglądu drzew przy tej drodze i wyciąć te drzewa, które 
trzeba, ponieważ zasłaniają także oświetlenie. 

 
BMP/84, 85, 87, 88, 89, 92, /III/14               Gryfino, dnia 24.02.2015 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej wyjaśniam: 

Ad. 85, 87, 88 – odnośnie stanu i naprawy dróg gminnych uprzejmie informuję, że po 
podpisaniu porozumienia z PUK Sp. z o.o. w sprawie bieżącego utrzymania dróg dokonamy 
przeglądu, a następnie podejmiemy ewentualne kroki w kierunku przeprowadzenia doraźnej 
naprawy nawierzchni drogi gminnej pomiędzy Starymi Brynkami a Raczkami; wewnętrznych 
dróg w rejonie ul. Łącznej i Flisaczej oraz ul. Opolskiej w Gryfinie 



         Z up. Burmistrza 
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
86/IV/15 – zwracam się do Burmistrza z prośbą o zwrócenie się do Starostwa Powiatowego 

o wyremontowanie wreszcie ulicy Krasińskiego, ulica Krasińskiego jest jedną z 
dwóch głównych arterii Gryfina, oprócz oczywiście drogi krajowej nr 31, główną 
na Górnym Tarasie. Jak się nią jeździ, to większość mieszkańców naszej gminy 
wie, południowa część tej ulicy są to płyty, które zostały zalane kiedyś betonem 
i tak naprawdę jazda po niej, przypomina jazdę pociągiem. Proszę o to, żeby w 
końcu Starostwo Powiatowe na wniosek gminy zajęło się remontem gruntownym 
drogi ul. Z. Krasińskiego.   

 
BMP/56,57,59,65,76,83,86/IV/15           Gryfino, dnia 24.02.2015 r.  
Interpelację przekazano do Starostwa Powiatowego w Gryfinie. 
 
87/IV/15 – ulica Łączna to zapomniana ulica między Gryfinem a Żabnicą, mieszkańcy od 

wielu lat mają problem z dojazdem do swoich posesji, są tam mieszkańcy, którzy 
mieszkają tam już kilkadziesiąt lat, sam dojazd sprawia duże problemy, natomiast 
już te drogi wewnętrzne między domami są właściwie nieprzejezdne, są to polne 
drogi. Proszę o to, żeby też zrobić tam przegląd, dokonać doraźnej naprawy, ale 
uwzględnić też w remontach długoplanowych.  

 
BMP/84, 85, 87, 88, 89, 92, /III/14               Gryfino, dnia 24.02.2015 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej wyjaśniam: 

Ad. 85, 87, 88 – odnośnie stanu i naprawy dróg gminnych uprzejmie informuję, że po 
podpisaniu porozumienia z PUK Sp. z o.o. w sprawie bieżącego utrzymania dróg dokonamy 
przeglądu, a następnie podejmiemy ewentualne kroki w kierunku przeprowadzenia doraźnej 
naprawy nawierzchni drogi gminnej pomiędzy Starymi Brynkami a Raczkami; wewnętrznych 
dróg w rejonie ul. Łącznej i Flisaczej oraz ul. Opolskiej w Gryfinie. 
         Z up. Burmistrza 
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
88/IV/15 – ul. Opolska, ul. Flisacza, o której będzie jeszcze, jak sądzę, dzisiaj wspomniane, 

są w tym momencie nieprzejezdne. Dziura na dziurze, przypomina to bardziej 
krajobraz księżycowy niż XXI wiek w nowoczesnym europejskim kraju. 

 
BMP/84, 85, 87, 88, 89, 92, /III/14               Gryfino, dnia 24.02.2015 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej wyjaśniam: 

Ad. 85, 87, 88 – odnośnie stanu i naprawy dróg gminnych uprzejmie informuję, że po 
podpisaniu porozumienia z PUK Sp. z o.o. w sprawie bieżącego utrzymania dróg dokonamy 
przeglądu, a następnie podejmiemy ewentualne kroki w kierunku przeprowadzenia doraźnej 
naprawy nawierzchni drogi gminnej pomiędzy Starymi Brynkami a Raczkami; wewnętrznych 
dróg w rejonie ul. Łącznej i Flisaczej oraz ul. Opolskiej w Gryfinie. 
         Z up. Burmistrza 
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
89/IV/15 – GDK, Kino Gryf są miejscem organizacji wielu imprez, sztandarowych imprez, 

które swoją rangą sięgają także całego kraju, nawet wychodzą poza granice, 
zjeżdża się kilka razy do roku wielu gości. Niestety, samo dojście czy dojazd do 
budynku GDK jest bardzo brzydkim obrazkiem, juz nie wspomnę, że sam 
budynek jest niedostosowany, chociażby dla osób niepełnosprawnych, ale jakiś 
czas temu był tam robiony remont wszystkiego co pod ziemią, jest teraz to 
połatane, asfalt, który jest przy głównym wejściu do GDK jest po prostu w bardzo 
złym stanie, a jest to jakaś wizytówka Gryfina, tego jest kilkanaście, kilkadziesiąt 
metrów kwadratowych, proszę, aby to naprawić.      



 
BMP/84, 85, 87, 88, 89, 92, /III/14               Gryfino, dnia 24.02.2015 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej wyjaśniam: 

Ad. 89 – dojście przy kinie i GDK nie jest wydzieloną działką drogową tylko wchodzi w 
całość teren będącego we władaniu GDK. Nie jest możliwa realizacja tych prac w ramach 
umowy z PUK Sp. z o.o. na bieżące utrzymanie dróg. Przeanalizujemy inne możliwości 
wykonania tych napraw. 
         Z up. Burmistrza 
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
90/IV/15 – ja już sygnalizowałem Burmistrzowi sprawę, niestety mam duży problem 

z pomocą dla pana (...), jest to osoba niepełnosprawna, pan (...) ma 90 lat, ma 
orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym i wymaga opieki innych. 
Pod koniec roku, niestety, zmarła małżonka pana(...), która także była 
niepełnosprawna. Syn postanowił dostosować mieszkanie, jak to czasami bywa, 
kiedy rozpoczął remont, to wyszły inne sprawy i to mieszkanie „się rozgrzebało”. 
Jest to zasób Spółdzielni Mieszkaniowej Regalica przy ul.(...), niestety na dzień 
dzisiejszy syn pana (...) nie może uzyskać właściwie żadnej pomocy i jeszcze 
dopełniając nieszczęścia, sam stracił pracę. Nieukończone mieszkanie, pan (...) 
przebywa u rodziny, ponieważ mieszkanie przypomina jeden wielki plac budowy. 
Czy są jakieś możliwości pomocy temu człowiekowi w remoncie, dostosowaniu i 
powrocie do swojego mieszkania? Zwracam się z dużą prośbą, bo sytuacja jest 
na prawdę dramatyczna.  

 
ZPS.402.2-11/2015       Gryfino, dnia 24.02.2015 r. 
W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na sesji Rady Miejskiej OPS informuje, że ze 
środków finansowych na pomoc społeczną tut. Ośrodek nie jest w stanie sfinansować 
remontu mieszkania pana (...).  
Świadczeniami pieniężnymi, o które można się ubiegać w OPS są zasiłki okresowe, zasiłki 
celowe i specjalne zasiłki celowe, które zależne sa od kryterium dochodowego i okoliczności 
sprawy. W związku z zapisem w art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163) zasiłek celowy może być przyznany m.in na zakup 
niezbędnych przedmiotów użytku domowego oraz drobnych remontów i napraw w 
mieszkaniu. Dnia 13.01.2015 r. pracownicy socjalni odwiedzili środowisko Pana (...) celem 
ustalenia formy pomocy dla ww. Zaproponowano Panu (...) pomoc w formie usług 
opiekuńczych, jednakże ww odmówił, twierdząc, że za mniejsze pieniądze wynajmie osobę, 
która pomoże mu w codziennym funkcjonowaniu.  
W związku z interpelacją pracownik socjalny ponownie odwiedził miejsce zamieszkania Pana 
(...) (dnia 18 i 19.02.2015 r.) w celu ustalenia aktualnej sytuacji ww, jednakże nikogo nie 
zastał w domu. 
         Dyrektor  
                Bożena Górak     
 
91/IV/15 – zwracałem się na poprzedniej sesji z ogólną prośbą, żeby dofinansowanie 

zabiegów rehabilitacyjnych było przyznawane nie na pół roku, ale na cały rok. 
Dostałem dosyć enigmatyczną odpowiedź, ale nie o tym chciałem tutaj 
powiedzieć, chciałem przybliżyć bardzie konkretny przykład, czyli pani (...), która 
porusza się na wózku i jest zmuszona do brania takich rehabilitacji. Nie ukrywa, 
że w imieniu tej rodziny złożyłem ten wniosek o rehabilitację, rodzina ta jest znana 
panu Z-cy Pawłowi Nikitińskiemu, no niestety, odpowiedź, jaką otrzymali państwo 
(...) jest zatrważająca. Ja wiem, że pan kiedyś się zajmował tą rodziną, odwiedzał 
ta rodzinę, pomagał, natomiast dostali taką odpowiedź, że na dzień dzisiejszy 
zwraca się pan z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji do miejskiego ośrodka 
pomocy o sytuacji materialnej i życiowej ww rodziny oraz o ocenę zasadności 
przyznania dofinansowania. Panie Burmistrzu, pan się tą rodziną zajmował, pan 



ją doskonale zna. Proszę, żeby nie kierować tej odpowiedzi do tej rodziny, bo 
rodzina się zdenerwowała.  

 
92/IV/15 – w ostatnim numerze Gazety Gryfińskiej mogliśmy przeczytać o dramatycznej 

sytuacji WTZ, kiedyś jako gmina staraliśmy się „dorzucić” jakieś pieniądze, 
chociaż to nie jest nasze zadanie. Natomiast sytuacja jest dramatyczna, brakuje 
jeszcze sporo pieniędzy, na dzień dzisiejszy te wszystkie prace, które są robione, 
robione są właściwie kosztem rodziców tych dzieci. Chcę powiedzieć, dlaczego 
interpeluję: ponieważ większość tych dzieci to są mieszkańcy naszej gminy. Czy 
są jakieś możliwości pomocy? Oni nawet na dzień dzisiejszy nie potrafią uzbierać, 
nie mogą uzbierać na windę, która jest podstawą w tym budynku. Czy jest 
możliwość zainteresowania się ze strony gminy tym problemem? Przeczytaliśmy, 
że jeśli szybko nie zostaną podjęte jakieś decyzje, to cały ten wysiłek włożony w 
ten remont pójdzie na marne. 

 
BMP/84, 85, 87, 88, 89, 92, /III/14               Gryfino, dnia 24.02.2015 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej wyjaśniam: 

Ad. 92 – W obecnej sytuacji finansowej Gminy przekazanie znaczących środków 
finansowych, które pozwoliłyby na realizację niezbędnego zakresu jest bardzo trudne. 
         Z up. Burmistrza 
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
93/IV/15 – doszły mnie takie słuchy i chciałbym to wyjaśnić, że istnieje jakiś konflikt na linii 

sołtysa Sobieradza i Z-cy Burmistrza  Pawła Nikitińskiego. Chciałbym się 
dowiedzieć, czy to jest prawda, na czym polega ten konflikt, z jakiego powodu 
doszło do tego konfliktu? Usłyszałem, że były dwa spotkania, jakie tematy były 
poruszane? Czy mogę otrzymać protokoły tych spotkań, kto w nich uczestniczył? 
Jeżeli konflikt ten ma podłoże pracownika świetlicy w Sobieradzu, to mam 
pytanie, czy była obecna dyrekcja GDK i czy była o tym powiadomiona? No 
i wreszcie, co dalej z tą sprawą? 

 
SEO.0003.2.2015           Gryfino, dnia 17 lutego 2015 r. 
W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie domniemanego konfliktu na linii sołtys 
Sobieradza – z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino informuje, że nie ma żadnego konfliktu 
w tym zakresie, a współpraca z sołtysem i mieszkańcami sołectwa Sobieradz przebiega 
prawidłowo. Ewentualnie pojawiające się problemy sa wyjaśniane i rozwiązywane na 
bieżąco. 
               Burmistrz Miasta i Gminy  
                 Mieczysław Sawaryn 
 
94/IV/15 – dowiedziałam się, że pan Paweł Drąg został zatrudniony w charakterze 

konsultanta obchodów 70 rocznicy przyłączenia Gryfina do Polski po II wojnie 
światowej. Nie wiem czy dobrze to sformułowałem, bo wiem to troszeczkę 
pokątnie. Doszły mnie słuchy, że pan Paweł Drąg został zatrudniony bez 
konkursu, stąd moje pytanie, czy mógłbym usłyszeć jakieś uzasadnienie 
zatrudnienia tego pana? Czy ma wystarczające kompetencje? Czy ma 
wystarczającą wiedzę? Czy ten konkurs był zbyteczny? Czy to będzie nowa moda 
w gminie Gryfino, że się będzie zatrudniało bez konkursów? Czy nie ma osób, 
które mają większą wiedzę i kompetencje? Powiem szczerze, zdziwiłem się 
znając takich regionalistów w Gryfinie jak Marian Anklewicz czy prof. Matławski, 
jeśli faktycznie miałbym szukać fachowców, to szukałbym w tym kierunku. 
Prosiłbym o uzasadnienie i odpowiedź ma moje pytania. 

 
 
 



SEO.0003.3.2015      Gryfino, dnia 17 lutego 2015 r. 
W odpowiedzi na Pana interpelację Nr 94/IV/15 zgłoszoną na sesji Rady Miejskiej  
w Gryfinie w dniu 29 stycznia 2015 r. w sprawie zatrudnienia Pana Pawła Drąga informuję,  
że Pan Paweł Drąg nie jest pracownikiem Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, a jedynie   
zawarto z nim umowę cywilnoprawną na „Opracowanie koncepcji obchodów 70 rocznicy 
osadnictwa polskiego na ziemi gryfińskiej”. 
Głównym zadaniem Pana Drąga jest przygotowanie cyklu imprez związanych  
z jubileuszem, zebranie propozycji i nawiązanie współpracy z różnymi środowiskami (szkoły, 
placówki kultury, stowarzyszenia itp.), przygotowanie szczegółowego programu oraz oprawy 
graficznej i kampanii reklamowej jubileuszu, a także opracowanie budżetu imprez  
i koordynacja działań wszystkich zaangażowanych środowisk. 
                     Burmistrz Miasta i Gminy  
                 Mieczysław Sawaryn 
 
Radny Zdzisław Kmieciak 
95/IV/15 – dostałem odpowiedź odnośnie projektu sceny w Czepinie, to nie jest ta 

odpowiedź, która bym chciał usłyszeć, bo w czerwcu to juz były zapewnione 
pieniądze i należało uruchomić przetarg, wybrać firmę i zacząć realizację. 
Zabezpieczenie środków w budżecie, to nie zostało zrobione, dlatego to, że 21 
listopada gmina wystąpiła z pismem o przełożenie w terminie, to ja wiem, 
wiadomo, że w tym terminie nie da rady zrobić, bo od lutego do marca, ale od 
czerwca nic nie było zrobione. Dlaczego to nie zostało zrobione, wprowadzenie 
do budżetu i wybranie firmy, która by mogła to zrealizować. Taką bym chciał 
otrzymać odpowiedź.  

 
BMP/95/IV/15        Gryfino, dnia 24.02.2015 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionej na sesji Rady Miejskiej w sprawie udzielonej Panu 
wcześniej odpowiedzi przesyłam w załączeniu kopie dokumentów z których wynika, ze 
zapewnienie o uzyskaniu dofinansowania otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego w dniu 
21.11.2014 r.   

Z up. Burmistrza 
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
 
 
 
    
 
 
 
      
 
 
 
  
 
    
   
 
 
  
 
         
    
 



  
 
   
 
     
 
         
 
 
 


