
Interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na XLI sesji Rady Miejskiej w Gryfinie 
w dniu 30 listopada 2017 r. 

 
Radny Rafał Guga 
1005/XLI/17 – chciałbym przypomnieć o mojej interpelacji sprzed dwóch sesji, 

na poprzednie otrzymałem odpowiedź, że będą dokonane jakieś działania, 
jak na razie takich działań nie widzę. Chodzi mi o stan drogi wewnętrznej 
na ul. Flisaczej, który się bardzo pogorszył w momencie, kiedy został 
puszczony ruch ciężkiego sprzętu do bazy PUK. Czekamy na jakieś działania, 
prawdopodobnie mogą być jeszcze działania pogwarancyjne, tam w tej 
chwili nic się nie dzieje, a stan tej ulicy wygląda nienajlepiej, mówiąc 
delikatnie.  

 
BMI.RI/1005,1006/XLI/17            Gryfino, dn. 20 grudnia 2017 r. 
W odpowiedzi na interpelacje wniesione na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie 
informuję co następuje: 
Ad. 1 – zgłoszono Wykonawcy robót usterki powstałe na wewnętrznej drodze przy ul. 
Flisaczej w Gryfinie, jednakże z uwagi na warunki pogodowe Wykonawca zobowiązał się 
poprawić powstałe zapadnięcia w okolicach studni kanalizacyjnych do końca stycznia 2018 
r. przy sprzyjających warunkach pogodowych. 

Z up Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
1006/XLI/17 – zwrócił się do mnie sołtys miejscowości Żabnica z dwiema sprawami: gdy 

był rozwożony ściągnięty frez z remontu drogi krajowej, biegnącej przez 
Radziszewo, Daleszewo i Czepino, miał być wysypany na różne ulice, żeby 
doprowadzić je do stanu używalności. Między innymi padła deklaracja 
prawdopodobnie, że jedną z tych ulic będzie ulica Polna w Żabnicy. 
Na niewielkim odcinku zostało to wysypane i wyrównane, natomiast 
mieszkańcy pytają, kiedy zostanie zrobiona reszta, bo w tej chwili jest tylko 
fragment tej drogi zrobiony i część mieszkańców jest zdziwiona, że jedni 
mają lepszy dojazd, inni nie.  

 
BMI.RI/1005,1006/XLI/17            Gryfino, dn. 20 grudnia 2017 r. 
W odpowiedzi na interpelacje wniesione na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie 
informuję co następuje: 
Ad. 2 – pozyskany frez z remontu drogi krajowej został przekazany i wbudowany w drogi 
stanowiące własność Gminy Gryfino m.in. w miejscowościach Daleszewo, Łubnica, 
Radziszewo, Żabnica, Stare Brynki, niestety na wykonanie całego zakresu prac na ul. Polnej 
w Żabnicy nie pozyskaliśmy w/w materiału. Pragnę poinformować, że w przypadku 
pozyskania w następnych latach frezu dołożymy starań aby na przedmiotowej ulicy 
wykonać taką nawierzchnię. 

Z up Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
1007/XLI/17 – zaczyna się zima, pan sołtys poprosił mnie o to, abym zwrócił się  

do Burmistrza z przypomnieniem, ponieważ mieszkańcy już złożyli podpisy 
i takie pismo już do Burmistrza trafiło, o to, aby na ul. Fabrycznej, gdzie jest 
zatoczka autobusowa, postawić wiatę, w której mogli by się schronić 
uczniowie dojeżdżający do szkół. Na razie odpowiedzi na to pismo jeszcze 
nie uzyskali, stąd ja tez chciałbym wzmóc ten głos mieszkańców Gryfina 
i Żabnicy, a także sołtysa Jerzego Piaseckiego o to, żeby taką wiatę tam 



postawić, by uczniowie mogli nie przeszkadzać mieszkańcom, 
a równocześnie zabezpieczyć się przed zimnem.  

 
BMI.RI/1005,1006/XLI/17            Gryfino, dn. 20 grudnia 2017 r. 
W odpowiedzi na interpelacje wniesione na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie 
informuję co następuje: 
Ad. 3 – ul. Fabryczna w Gryfinie znajduje się w ciągu drogi powiatowej, a wskazane miejsce 
(zatoczka) nie stanowi faktycznego przystanku komunikacji w świetle przepisów o 
publicznym transporcie zbiorowym w przewozach regularnych. Biorąc powyższe pod 
uwagę, konieczne jest rozstrzygnięcie przedmiotowej sprawy w zakresie kompetencji 
montażu i wykonania przedmiotowej wiaty, co nastąpi w najbliższym czasie. Jednocześnie 
informujemy, że w latach 2018-2020 po uzyskaniu dofinansowania ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego na terenie naszej gminy zamierzamy wymienić ok. 173 szt. wiat 
przystankowych w ramach realizowanego obecnie projektu „Zintegrowane centrum 
przesiadkowe w Gryfinie.” 

Z up Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
Radny Piotr Zwoliński 
1008/XLI/17 – zgłosili się do mnie mieszkańcy bocznych ulic na wysokości kościoła przy 

ul. Jana Pawła II z prośbą o interwencję dotyczącą utwardzenia tych ulic. 
O ile zjazdy, tam są strome zjazdy, są zrobione należycie, na dole trzeba by 
już w tej chwili poprawić.  

 

BMI.RI/1008, 1009/XLI/17      Gryfino, dnia 20.12.2017 r. 
W nawiązaniu do interpelacji zgłoszonej w na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie 
informuję co następuje: 
Ad. 1 – odnośnie remontu dróg stanowiących własność Gminy Gryfino zlokalizowanych w 
obrębie Wełtyń II uprzejmie informuję, że staramy się na bieżąco realizować prace 
związane z zachowaniem przejezdności na drogach gminnych, szczególnie o nawierzchni 
nieutwardzonej. Na bocznych drogach dojazdowych przy ul. Jana Pawła II w Gryfinie 
realizowane były również prace remontowe w roku bieżącym, jednakże mając na uwadze 
niesprzyjające warunki pogodowe dokonamy ponownie przeglądu stanu tych dróg i 
uwzględnimy w naszym harmonogramie do realizacji w roku 2018, 

Z up Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
1009/XLI/17  - wiem, że sporządzana jest dokumentacja projektowa dotycząca 

kompleksowego remontu ulicy Krasińskiego, moje pytanie dotyczy tego, 
na jakim etapie jest pana porozumienie, współpraca w tej kwestii 
ze starostą? 

 
BMI.RI/1008, 1009/XLI/17      Gryfino, dnia 20.12.2017 r. 
W nawiązaniu do interpelacji zgłoszonej w na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie 
informuję co następuje: 
Ad. 2 – odbyły się wstępne rozmowy odnośnie współfinansowania przebudowy drogi 
powiatowej tj. ul. Krasińskiego w Gryfinie, jednakże szczegóły zostaną dopracowane przed 
rozpoczęciem realizacji. 

Z up Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 



1010/XLI/17 – wiem, że potrzeb jest w Gryfinie mnóstwo, ale otrzymuję sygnały dotyczące 
wymiany tabliczek z nazwami ulic. Mam pytanie w imieniu mieszkańców, czy 
Burmistrz przewiduje w najbliższym czasie zmianę tych tabliczek?   

 
BMP/1010/XLI/17       Gryfino, dnia 19.12.2017 r. 
W nawiązaniu do Pana interpelacji zgłoszonej na XLI sesji Rady Miejskiej w sprawie 
wymiany tabliczek z nazwami ulic, uprzejmie informuję, że oczywiście potrzeba ta została 
już zidentyfikowana i trwają prace nad jej zaspokojeniem. Tabliczki z nazwami ulic czy 
numerami domów stanowią część szerszego systemu informacji miejskiej, w skład którego 
oprócz wspomnianych tabliczek wchodzą jeszcze inne elementy w postaci np. informacji 
pasażerskiej, drogowskazów czy oznakowania punktów informacji turystycznej lub ścieżek 
rowerowych. Z uwagi na to, że trwa proces wdrażania standardów wykonania 
infrastruktury Park&Ride, oznakowania parkingów, infrastruktury transportu publicznego 
(w tym małej architektury) oraz informacji pasażerskiej w ramach Szczecińskiego Obszaru 
Metropolitalnego, rozwiązania związane z opracowaniem spójnego Systemu Informacji 
Miejskiej powinny być dopasowane do istniejących już rozwiązań.  
Potrzeba jest jednak nagląca, dlatego postanowiliśmy przygotować rozwiązania techniczne 
oraz estetyczne związane z kształtem tabliczek z nazwami ulic czy tabliczek z numerami 
budynków, w ramach wybranej typografii, spójnej z opracowanymi rozwiązaniami 
znakowania jednostek organizacyjnych Gminy. Trwają właśnie prace nad kształtem nowych 
rozwiązań graficznych, estetycznych i technicznych znakowania obszarów gminnych. 
W ramach budżetu na 2018 r. będziemy je sukcesywnie wdrażać na terenie całej gminy 
Gryfino.  

Z up Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
          
Radny Czesław Skonecki 
1011/XLI/17 – chciałbym zapytać w imieniu zarządu ogrodów działkowych im. Zawadzkiego 

i działkowców o ul. Kwiatową, która jest rozjeżdżona, jest tam nawieziony 
tłuczeń, ciężki sprzęt rozjechał tą drogę, że przejście przez nią jest 
niemożliwe. Jak długo to potrwa? Co się tam dzieje?  

 
BMI.RI/1011/XLI/17       Gryfino, dnia 20.12.2017 r. 
W nawiązaniu do interpelacji zgłoszonej w na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie 
informuję, że na prośbę jednego z właścicieli działki budowlanej przy ul. Kwiatowej 
w Gryfinie, Gmina Gryfino dostarczyła pozyskany materiał do utwardzenia nawierzchni 
przedmiotowej drogi, jednakże z uwagi na niesprzyjające warunki pogodowe zrealizowany 
zakres prac nie przyniósł oczekiwanego efektu. Biorąc powyższe pod uwagę, pragnę 
poinformować że w harmonogramie prac remontowych na rok 2018 została uwzględniona 
poprawa nawierzchni na w/w ulicy. 
         Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
1012/XLI/17 – chciałbym podziękować przedstawicielowi PUK panu Kulawcowi za zajęcie 

się sprawą oświetlenia przejścia pomiędzy ul. 11 Listopada do 9 Maja, 
to przejście było całkowicie ciemne. Nie składałem interpelacji na ostatniej 
sesji, ale wystarczyło, że porozmawiałem, poprosiłem i jest to zrobione.  

 
Radny Marcin Pazik 
1013/XLI/17 – zwrócili się do mnie mieszkańcy ul. Jana Pawła II w sprawie adresu ich 

zamieszkania, chodzi o obręb Wełtyń II. Jest tam problem z dojazdem 
kurierów, służb, patroli, jest to ul. Jana Pawła II, a to jest ok. 350 – 400 m od 
głównej drogi, w związku z czym zaproponowali, aby oznakować te drogi 



gruntowe, nadać im nazwy ulic i poprosili o to, że chcieliby uczestniczyć 
w nadawaniu nazw tym ulicom.  

 
BWG.000.5.2017            Gryfino, dn. 13 grudnia 2017 r. 
Odpowiadając na zgłoszoną przez Pana ww. interpelację, uprzejmie informuję, że aktualnie 
trwają prace związane ze zmianą granic administracyjnych miasta Gryfina. Zmiany te 
obejmują również obszar części obrębu ewidencyjnego Wełtyń II, będący przedmiotem 
interpelacji. W wyniku zmian granic,  grunty położone w obrębie Wełtyń II zostaną 
włączone do obrębu ewidencyjnego 4 miasta Gryfino. Kolejnym działaniem będzie 
kompleksowe wprowadzenie nazw ulic dla wszystkich położonych na tym terenie dróg, po 
wcześniejszym przeprowadzeniu niezbędnych, przewidzianych obowiązującym prawem 
procedur. Termin wejścia w życie  zmian granic administracyjnych miasta przewidziany jest 
na dzień 1 stycznia 2019 r. 
         Z up Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
Radny Krzysztof Hładki 
1014/XLI/17 – wiem, że otrzymaliśmy duże dofinansowanie do renowacji parku miejskiego, 

Górki Miłości, ul. Opolskiej, niemniej nim zrobimy to co jest zaplanowane 
w przyszłorocznym budżecie, trzeba by było co najmniej doraźne poprawić 
wszystkie ścieżki, są one powymywane przez wodę, stanowi 
to niebezpieczeństwo dla przechodniów.  

 
BMI.RI/1014/XLI/17       Gryfino, dnia 20.12.2017 r. 
W nawiązaniu do interpelacji zgłoszonej w na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie 
informuję, że Gmina Gryfino pozyskała ponad milion złotych dofinansowania na 
rewitalizację Parku Miejskiego w Gryfinie i zagospodarowanie terenu Górki Miłości. W 
ramach dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej  zostanie odnowiona zieleń w Parku Miejskim w Gryfinie. Projekt jest 
dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko 2014-2020. Obecnie Gmina Gryfino ogłosiła postępowanie na wybór 
Wykonawcy prac, który zamierzamy rozpocząć na przełomie stycznia-lutego 2018 r.  
W związku z powyższym, biorąc pod uwagę również obecne warunki pogodowe, 
wykonywanie jakichkolwiek prac na alejkach w Parku Miejskim są bezzasadne. 

Z up Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
1015/XLI/17 – 21 listopada 2017 r. na BIP zamieszczone jest zamówienie publiczne 

na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy 
Gryfino, w tym utworzenie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych w okresie 2018 do 2020 roku. Chciałbym wiedzieć 
i na pewno cała Rada, ale i cały PUK, pracownicy, którzy także do mnie się 
zgłosili w tej sprawie, bardzo zaniepokojeni sytuacją, dlaczego ogłasza się 
przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów, skoro można to zlecić 
z wolnej ręki dla PUK? Co się stanie, jeżeli PUK przegra to zamówienie 
publiczne? Proszę potraktować ta sprawę jako priorytetową, czekam na 
konkretną odpowiedź.  

 
BMI.RI/1066/XLIII/18                  Gryfino, dnia 12.02.2018 r. 
Odpowiadając na interpelację nr 1015/XLI/17, złożoną przez Pana na sesji Rady Miejskiej w 
Gryfinie dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszonego postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych z terenu Gminy Gryfino, w tym utworzenie i prowadzenie punktu selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych, w okresie 2018-2020 r.” informuję, co następuje. 



Gmina opublikowała ogłoszenie o zamówieniu na „Odbiór i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych z terenu Gminy Gryfino, w tym utworzenie i prowadzenie punktu 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w okresie 2018-2020 r.”, prowadzonym  
w trybie przetargu nieograniczonego z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia. System 
gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gryfino, oprócz nieruchomości, 
na których zamieszkują mieszkańcy (tzw. „nieruchomości zamieszkałych”) obejmuje 
również nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne (tzw. „nieruchomości niezamieszkałe”). Nieruchomości te zostały przejęte do 
obsługi na podstawie Uchwały Nr XXVIII/227/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia  
29 listopada 2012 r. Nieruchomości niezamieszkałe (lokale użytkowe) w wielu przypadkach 
zlokalizowane są w budynkach zbiorowego zamieszkania (budynkach wielorodzinnych), 
tworząc razem z lokalami mieszkalnymi odrębną kategorię nieruchomości – 
nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (tzw. „nieruchomości mieszane”). Przejęcie 
obsługi nieruchomości niezamieszkałych spowodowało objęcie wszystkich rodzajów 
nieruchomości jednolitym, spójnym systemem obsługi, na zasadach określonych  
w aktualnym Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfino, 
zgodnie z ustalonymi w nim częstotliwościami. 
Zgodnie z art. 6d ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest 
obowiązany udzielić zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 6c wspomnianej ustawy, albo 
zamówienia publicznego na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów. Jednocześnie, 
zgodnie z art. 6c ust. 2a tej ustawy, w przypadku gdy rada gminy w drodze uchwały 
postanowi o odbieraniu odpadów od właścicieli nieruchomości, na których nie 
zamieszkują mieszkańcy, wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany 
zorganizować przetarg w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości albo na 
odbieranie i zagospodarowanie takich odpadów. Powyższe oznacza, że obligatoryjnym 
trybem udzielenie zamówienia na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych  
z nieruchomości niezamieszkałych, jest przetarg. Hipotetyczne udzielenie Przedsiębiorstwu 
Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Gryfinie zamówienia na odbiór i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w trybie zamówienia z wolnej ręki, 
spowodowałoby w efekcie konieczność podzielenia jednolitego systemu gospodarowania 
odpadami na dwie niezależne części, z dwoma potencjalnymi wykonawcami i dwoma 
umowami. Stanowiłoby to zaprzeczenie idei przejęcia obsługi nieruchomości 
niezamieszkałych w ramach jednolitego systemu odpadowego, tak istotnego dla 
efektywnego nadzoru i późniejszej sprawozdawczości. Ponadto, zgodnie z art. 36a ust. 2a 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.1579  
z późn. zm.) wykonawca, któremu udzielono zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12-
14 tejże ustawy, którego przedmiotem jest świadczenie usług użyteczności publicznej lub 
roboty budowlane, jest obowiązany osobiście wykonać kluczowe części tych usług lub 
robót – Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie, nie prowadząc 
regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych ani instalacji odzysku lub 
unieszkodliwiania odpadów, nie może we własnym zakresie zagospodarowywać odpadów 
komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości oraz zebranych w punktach ich 
selektywnego zbierania. Nadmieniam jednocześnie, iż przedmiotowe zamówienie 
prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego co oznacza, że każdy z 
potencjalnych wykonawców może w tym postępowaniu złożyć ofertę. Oferta winna być 
skalkulowana w sposób umożliwiający rzetelną realizację przedmiotu zamówienia – Gmina 
jako zamawiający nie ma wpływu na sposób określenia elementów oferty, ani na wysokość 



oferty danego wykonawcy. Decyzyjność w zakresie wysokości oferty jest przypisana 
wykonawcy i to wykonawca powinien skalkulować ją w sposób konkurencyjny. 

Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
Radny Leszek Jaremczuk 
1016/XLI/17 – zwrócili się do mnie mieszkańcy ulic Słonecznej, Zacisznej i Polnej 

w Wełtyniu z prośbą o utwardzenie i wyrównanie ich dróg, obecnie są one 
w bardzo złym stanie, a niektóre nawet wręcz tragicznym. Ciężko jest nimi 
przejść, a nawet przejechać, to dlatego, że w tym roku być może bardzo 
często padało. Bardzo proszę o pomoc w tej sprawie. Doprowadziłem jedną 
ulicę, ul. Pogodną, do stanu przejezdności, obecnie próbuję wyrównać drogę 
gminną łączącą Wełtyń z Wirowem długości ok. 1 km, dlatego nie mogę im 
pomóc.  

 

BMI.RI/1016/XLI/17       Gryfino, dnia 20.12.2017 r. 
W nawiązaniu do interpelacji zgłoszonej w na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie 
odnośnie remontu dróg stanowiących własność Gminy Gryfino zlokalizowanych w w m. 
Wełtyń (ul. Słoneczna, Zaciszna i Polna), uprzejmie informuję, że staramy się na bieżąco 
realizować prace związane z zachowaniem przejezdności na drogach gminnych, 
szczególnie o nawierzchni nieutwardzonej. Na ul. Polnej w Wełtniu w ostatnich dniach 
realizowane były prace remontowe, jednakże mając na uwadze niesprzyjające warunki 
pogodowe dokonamy ponownie przeglądu stanu tych dróg i uwzględnimy w naszym 
harmonogramie do realizacji w roku 2018. 

Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
Radna Jolanta Witowska 
1017/XLI/17 – mieszkańcy pytają dlaczego nie można odsłuchać zapisu elektronicznego 

z sesji korzystając z opcji wyboru dowolnego fragmentu nagrania. Ta opcja 
była bardzo praktyczna, zwłaszcza dla tych mieszkańców, którzy nie mogą 
bezpośrednio uczestniczyć w posiedzeniu. Jeśli jest to problem uszkodzenia 
urządzenia proszę o naprawę lub wymianę, przywrócenie tej opcji. 

 
1018/XLI/17 – mieszkańcy Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 1 Maja 13 bardzo proszą 

o podjęcie działań, które zakończą ich wieloletni horror. Otóż w zasobach 
mieszkaniowych tej wspólnoty są najemcy od wielu lat zalegają z czynszem, 
przyprowadzają towarzystwo z okolicy całego Gryfina, dzieją się tam sceny 
dantejskie. Są tam burdy, pijaństwo, brudzenie klatki schodowej, nocne 
wyprawy do sklepów monopolowych, ze względu na odłączony gaz i prąd 
najemcy i bywalcy tego lokalu siedzą przy świeczkach, palą papierosy. 
Mieszkańcy tej wspólnoty są przerażeni tą sytuacją, są naprawdę już u kresu 
wytrzymałości tym stanem, jaki tam trwa. Proszę o podjęcie działań, które 
przyspieszą rozwiązanie tego problemu, bo problem trwa już kilka lat. 
Proszę o informację i podjecie kroków, które zakończą ten horror. 

 
GTBS/3069/2017       Gryfino, dnia 13.12.2017 r. 
Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Gryfinie w odpowiedzi 
na pismo BOR.0003.15.2017 r. z dnia 6.12.2017 r. (data wpływu do GTBs dn. 11.12.2017 r.) 
informuje, że wobec najemców zamieszkujących w przedmiotowym lokalu były 
podejmowane dwukierunkowe działania zmierzające do przywrócenia zasad 
przestrzegania Regulaminu Porządku Domowego z jednej strony oraz z drugiej strony 



działania windykacyjne. Działania windykacyjne doprowadziły do uzyskania wyroku 
eksmisyjnego (I C 1062/17 z dnia 22.11.2017 r.) orzekającego o braku uprawnień pozwanych: 
(…)* oraz (…) * do lokalu socjalnego. 
GTBS Sp. z o.o. nadmienia, że mając na uwadze okres ochronny tj. 01.11.2017 – 31.03.2018 r. 
wyrok eksmisyjny może być zrealizowany na wniosek Gminy Gryfino po upływie tegoż 
terminu. W przypadku wskazania przez właściciela ewentualnego lokalu zamiennego 
przyspieszyłoby to eksmisję ww osób i tym samym rozwiązanie problemu. 
        GTBS Sp. z o.o. Prezes Zarządu 
            Władysław Pielechowski    
 
Radny Zdzisław Kmieciak 
1019/XLI/17 – w imieniu sołtysa Józefa Stosio i mieszkańców Starych Brynek zwracam się 

z prośbą o przycięcie starych drzew, tzw. ogłowienie na działce nr 4/7. 
Drzewa zagrażają przechodniom, stare, kruche gałęzie, konary spadają 
na drogę, gdzie przechodzą mieszkańcy. Drogi w tym sołectwie nie zostały 
przejęte przez gminę Gryfino i jest to problem niezałatwiony od wielu lat. 
Jednak o bezpieczeństwo mieszkańców należy zadbać i proszę bardzo 
Burmistrza o załatwienie tej niebezpiecznej sprawy w Starych Brynkach. 

 
BMP.ROŚ.0003.6.2017.ML         Gryfino, dnia 19 grudnia 2017 r. 
W odpowiedzi na Pana interpelację nr 1019/XLI/17 zgłoszoną w dniu 30.11.2017 r. na XLI 
sesji Rady Miejskiej w Gryfinie, dotyczącą podcięcia drzew rosnących w działce nr 4/7 
obręb Stare Brynki informuję, iż w przypadku drzew na których usunięcie jest wymagane 
uzyskanie zezwolenia, zgodnie z art. 87a ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (Dz.U. z 2016 r. poz. 2134 ze zm.), prace w obrębie korony drzewa nie mogą 
prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła 
się w całym okresie rozwoju drzewa, chyba że mają na celu: 
1) usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych; 
2) utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa; 
3) wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywróceniu statyki drzewa. 
Zabieg, o którym mowa w punkcie 3, wykonuje się na podstawie dokumentacji, w tym 
dokumentacji fotograficznej, wskazującej na konieczność przeprowadzenia takiego 
zabiegu. Dokumentację przechowuje się przez okres 5 lat od końca roku, w którym 
wykonano zabieg. Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która 
rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, w celu innym niż określony w ust. 2, stanowi 
uszkodzenie drzewa. Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 50% korony, która 
rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, w celu innym niż określony w ust. 2, stanowi 
zniszczenie drzewa. 
Gmina Gryfino według stanu na 18.12.2017 r. nie jest właścicielem działki nr 4/7 obręb Stare 
Brynki, której stan prawny jest obecnie nieuregulowany. W wyjątkowych sytuacjach drzewa 
lub krzewy są podcinane, bądź usuwane przez jednostki ochrony przeciwpożarowej, gdy 
stanowią bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego.  

Z up Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
Radny Ireneusz Sochaj 
1020/XLI/17 – niedawno ukazała się informacja, że miejscowość Myślibórz doczeka się 

obwodnicy, pytanie brzmi na jakim etapie są prace i czy w ogóle są tego 
typu prace podejmowane z GDDKiA na temat rozpoczęcia procesu 
powstawania obwodnicy dla miasta Gryfina? Widzimy, że stan dróg 
w Gryfinie się zmienia, to widać, trwają remonty, za chwilę będzie lepiej, 
jednak to nie zamieni sytuacji, kiedy będzie alternatywna droga 
dla ul. Łużyckiej, Bolesława Chrobrego itd. Za chwilę są nowe wybory, 



wszyscy wypiszemy sobie na sztandarach – obwodnica, pierwszoplanowe 
zadanie dla Gryfina, a tymczasem kadencja mija i w zasadzie chyba niewiele 
się wydarzyło. Klimat polityczny zdaje się, że jest właściwy, czy nie można by 
tego wykorzystać, żeby przyspieszyć budowę obwodnicy?  

 
Radny Zenon Trzepacz 
1021/XLI/17 – w imieniu mieszkańców Radziszewa, Daleszewa mam do pana żal, za to, 

że pan Burmistrz pozyskał 3 mln na przebudowę linii energetycznej 
w miejscowości Radziszewo-Daleszewo, za to, że załatwił pan z GDDKiA, 
że jest budowany chodnik w Radziszewie i za to, panie Burmistrzu, 
że skoordynował pan te działania, że najpierw wymienia się linię 
energetyczną, a potem będzie się budowało chodnik. Wiem, że w tych 
działaniach wspierał pana pan poseł Artur Szałabawka, sołtys Radziszewa 
Marek Gałęzowski i jakiś radny z Radziszewa.  

 
1022/XLI/17 – w ubiegły czwartek urwało się koło od samochodu ciężarowego, zgłosiłem 

to na policję wraz z mieszkańcem, przy którego posesji miało miejsce 
zdarzenie, to było gdzieś ok. godz. 17.00 wieczorem, policja przyjechała, 
ja co prawda nie byłem przy wizycie policjantów, ale policjanci zapytali się 
tego starszego pana, czy spisał numer rejestracyjny. Trudno, żeby siedział 
przy drodze krajowej wieczorem na krzesełku i notował samochody, które 
przejeżdżają i patrzył, czy nie spada z nich koło. Wizyta ich skończyła się 
tym, że „jak pan wyceni szkody, to niech pan do nas to zgłosi”. Uważam 
i mieszkańcy uważają, że to było działanie co najmniej nieprofesjonalne, 
a  szczególnie w miejscu, w którym mieszkamy takich zagrożeń jest coraz 
więcej, więc należałoby trochę bardziej się przykładać do podejmowanych 
niektórych działań.        

 
L.dz. 13558/17        Gryfino, dnia 20.12.2017 r. 
W nawiązaniu do pisma BOR.0003.15.2017 w sprawie interpelacji złożonej w trakcie XLI sesji 
Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 30 listopada 2017 r., dotyczącej urwanego koła od pojazdu 
ciężarowego na drodze K31, które uszkodziło płot ,mieszkańca Radziszewa pragniemy 
poinformować, że w powyższej sprawie zostało wszczęte postępowanie wyjaśniające 
o wykroczenie z art. 97 Kodeksu wykroczeń w zw. Z art. 66 ust 14 pkt 1 prawo o ruchu 
drogowym, to jest kierowanie pojazdem, którego stan techniczny stanowi zagrożenie 
w ruchu drogowym.    
W powyższej sprawie ustalono, że w dniu 24 listopada 2017 r. o godz. 19.34 dyżurny KPP 
w Gryfinie przyjął telefoniczne zgłoszenie o interwencji w Radziszewie przy ul. Szczecińskiej 
81, gdzie z jadącego drogą K31 pojazdy ciężarowego urwało się koło i uderzyło w płot 
powodując jego zniszczenie. Do obsługi powyższego zdarzenia został skierowany patrol 
Policji, który na miejscu zastał właściciela uszkodzonego płotu, którego w ramach 
standardowych procedur/ czynności rozpytał na powyższą okoliczność.  
Nieprawda jest, że funkcjonariusze ci podczas czynności mieli pretensje do wskazanego 
w interpelacji mieszkańca o to, że nie spisał lub nie zapamiętał nr rejestracyjnych 
ciężarowego pojazdu. Natomiast faktem jest, że funkcjonariusze szczegółowo rozpytali go 
o okoliczności tego zdarzenia, ale osoba ta była nie tylko pokrzywdzonym, ale również 
naocznym świadkiem. Należy również wziąć pod uwagę, iż od chwili zdarzenia czyli od 
godz. 17.00 do godziny zgłoszenia interwencji godz. 19.34 upłynęło ponad 2,5 godz., a tylko 
szczegółowe i skrupulatne ustalenie wszelkich okoliczności bezpośrednio na miejscu 
zwiększa możliwość ustalenia i zatrzymania osoby, która dopuściła się wykroczenia. Takie 
postępowanie funkcjonariuszy Policji wykonujących czynności bezpośrednio na miejscu 
jest jak najbardziej właściwe i zgodne z obowiązującymi procedurami.  



Pragnę poinformować, że funkcjonariusze po wykonaniu tych czynności na miejscu podjęli 
dalsze czynności tj. przystąpili do penetracji terenu za sprawcą wykroczenia., licząc, że 
kierujący pojazdem ciężarowym będzie chciał naprawić swój pojazd i zatrzymał się gdzie w 
okolicy. Ponadto przekazali informację z ustaleń dla dyżurnego jednostki, który drogą 
radiową przekazał je dla podległych patroli oraz ościennych jednostek Policji. 
Wyrażam przekonanie, że aktualnie prowadzone postępowanie w sprawie o wykroczenie 
doprowadzi do ustalenia i ukarania sprawcy przedmiotowego zdarzenia. 
       I Z-ca Komendanta Powiatowego Policji 
        kom. mgr Radosław Purtak        
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk 
1023/XLI/17 -  podczas pełnionego dyżuru w Pniewie zgłosili się do mnie mieszkańcy 

ul. Dębowej i ul. Klonowej, wskazują na bardzo zły stan nawierzchni dróg, 
przy których mieszkają, wobec tego proszę w ramach bieżącego utrzymania 
dróg o naprawienie tych dróg, aby bezpieczeństwo zostało zapewnione.   

 
BMI.RI/1023/XLI/17                   Gryfino, dnia 20.12.2017 r. 
W nawiązaniu do interpelacji zgłoszonej w na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie 
odnośnie remontu dróg stanowiących własność Gminy Gryfino zlokalizowanych w w m. 
Pniewo tj. ul. Dębowa i Klonowa, uprzejmie informuję, że staramy się na bieżąco 
realizować prace związane z zachowaniem przejezdności na drogach gminnych, 
szczególnie o nawierzchni nieutwardzonej. W ostatnim czasie dostarczyliśmy pozyskany 
materiał na remont nawierchni dróg w m. Pniewo, jednakże mając na uwadze 
niesprzyjające warunki pogodowe dokonamy ponownie przeglądu stanu tych dróg 
iuwzględnimy w naszym harmonogramie do realizacji w roku 2018. 

Z up Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 

 
      
 *) – wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia  
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Jawność wyłączyła Alicja Kowalska – 
Kierownik Biura Obsługi Rady. 
 


