
Interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na XXXI sesji Rady Miejskiej w Gryfinie 
w dniu 26 lutego 2013 r. 

 
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn 
609/XXXI/13  – na ręce Burmistrza, na sesji wpłynął list Pana Władysława Pielechowskiego 

dotyczący wyjaśnienia kwestii związanych z wywozem nieczystości stałych na 
nowych zasadach od lipca 2013 r. W piśmie zawartych jest wiele pytań, które 
podnoszone są również przez prezesów spółdzielni mieszkaniowych  
i wspólnoty mieszkaniowe. Panie Burmistrzu, proszę o udzielenie pisemnej 
odpowiedzi na wszystkie zadane w piśmie pytania. Jednocześnie sygnalizuję 
Radzie i Panu Burmistrzowi, że trwają rozmowy Klubu Radnych GIS  
z przedstawicielami spółdzielni mieszkaniowych, które mają na celu 
przygotowania ewentualnych pytań do Pana Burmistrza i poruszenie tych 
kwestii na najbliższej sesji, być może również sesji nadzwyczajnej. 
Pismo stanowi załącznik nr 1. 
 

SKP 030.14.2013                  Gryfino dnia 20 marca 2013 roku 
W odpowiedzi na pismo dotyczące wyjaśnienia kwestii związanych z wywozem 

nieczystości stałych na nowych zasadach od lipca 2013 wyjaśniam, co następuje: 
1. TOK POSTĘPOWANIA: 
a) Właściciel / najemca lokalu mieszkalnego lub użytkowego budynku wielolokalowego 

składa oświadczenie do spółdzielni, zarządcy nieruchomości lub zarządu Wspólnoty 
na druku stanowiącym załącznik Nr 3 i 4 do deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

b) Spółdzielnia, Zarządca lub Zarząd Wspólnoty rozumiany jako właściciel wg art. 2 
ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach (Dz.U. z 2012 roku poz. 391 ze zmianami) składa deklarację o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Burmistrza Miasta i Gminy 
Gryfino wykazując rzeczywisty stan mieszkańców.  

c) Na podstawie ww. deklaracji Spółdzielnia, Zarządca lub Zarząd Wspólnoty wnoszą 
opłaty w terminach określonych w uchwale rady gminy, w której ten termin 
wskazano. 

d) Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino decyzję określającą opłatę wydaje dopiero 
wówczas, gdy mimo wezwania do złożenia deklaracji przez podatnika, taka 
deklaracja nie zostanie złożona.  

 
2. ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z CZĘŚCI 2.  
a) Spółdzielnia/Zarząd/Zarządca składa deklarację zgodnie ze swoją wiedzą lub 

ewidencją mieszkańców niezależnie, czy którykolwiek najemca lub właściciel nie 
złożył oświadczenia.  

b) Deklaracja winna być kompletna zgodna z ewidencją mieszkańców posiadaną przez 
Zarządcę, Zarząd Wspólnoty lub Spółdzielnię 

c) Jeżeli Spółdzielnia, Zarządca lub Zarząd posiada taką informację, że zmieniła się 
liczba mieszkańców w danym lokalu, to winien złożyć skorygowaną deklarację. 

d) Jeżeli właściciel lub najemca złoży oświadczenie do Spółdzielni, Zarządcy lub 
Zarządu Wspólnoty , to wówczas należy w ciągu 14 dni od daty zmiany danych 
złożyć deklarację. Powyższa deklaracja jest podstawą do uiszczania opłaty. Burmistrz 
nie wydaje w takiej sytuacji decyzji określającej opłatę. 

e) Burmistrz nie wydaje decyzji wymiarowej na miesieczną opłatę. Dopiero w momencie 
, gdy podatnik nie złoży deklaracji mimo wezwania, wówczas wydawana jest decyzja 
określająca.  

f) Do kompetencji Zarządu, Zarządcy lub Spółdzielni należy określenie czynszu za 
najem lokalu mieszkalnego lub kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej oraz 



zaliczek na media w przypadku lokali własnościowych , w których zawarta będzie 
opłata za wywóz śmieci, tak jak do tej pory.  

g) Spółdzielnia, Zarząd lub Zarządca są zobowiązane do odprowadzania w pełnej 
wysokości zadeklarowaną kwotę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

h) Spółdzielnia, Zarząd lub Zarządca posiadają kompetencje do windykacji należności 
czynszowych, w tym opłaty za wywóz śmieci w takim zakresie jak do tej pory.  

i) Przepisy ustawy w art. 2 ust. 3 wskazują, kto jest zobowiązanym do złożenia 
deklaracji i uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 
budynkach wielolokalowych. Burmistrz nie ma uprawnień do zmiany przepisów 
ustawowych.  

j) Zarządca, Zarząd lub Spółdzielnia zgodnie z przepisami ustawy winni wnosić opłatę 
w pełnej wysokości, tak jak określili ją w deklaracji o wysokości za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. Natomiast podmioty administrujące budynkami 
wielolokalowymi mają do dyspozycji tak jak do tej pory środki windykacji sądowej 
wobec swoich dłużników. 

k) Burmistrz tak jak inne podmioty w tym Zarządcy, Zarządy Wspólnot oraz spółdzielnie 
podlegają przepisom ustawy i winny wykonywać swoje obowiązki wynikające z tych 
przepisów. Burmistrz wg ustawy jest organem podatkowym i organem egzekucyjnym 
a także odpowiada za cały system gospodarki odpadami komunalnymi, właściciele w 
rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach są zobowiązani do 
odprowadzania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zaś najemcy, 
lokatorzy lub właściciele lokalów w budynkach wielolokalowych są zobowiązani do 
przestrzegania zasad wynikających z umów najmu lub przepisów o ochronie 
lokatorów i ustawy o własności lokali , w tym opłacania wszelkich opłat wliczonych  
w skład czynszu lub zaliczki na koszty utrzymania nieruchomości wspólnej i mediów.  

l) Zarządcy, Zarządy Wspólnot oraz Spółdzielnie nie są inkasentami opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, natomiast zgodnie z art. 2 ust. 3 są 
definiowani jako właściciele budynków. W związku z tym w rozumieniu ustawy o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie są „pośrednikami” między 
lokatorami/właścicielami lokali a Burmistrzem, tylko są podatnikami opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdyż przejmują obowiązki właścicieli.  

 
3. ODPOWIEDŹ NA CZĘŚĆ 3: 
a) i b) Art. 2 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach definiuje właściciela. Według tej definicji są to:  
- właściciel  
- współwłaściciel 
- użytkownik wieczysty 
- jednostki organizacyjne oraz osoby posiadające nieruchomość w zarządzie  
- inne podmioty władające nieruchomością.  
W związku z powyższym ustawodawca hierarchicznie lokuje podmioty zobowiązane do 
składania deklaracji. W przypadku sytuacji, w której właścicielem jest osoba prywatna i 
wynajmuje domy jednorodzinne wówczas o tym, która strona będzie składać deklaracje 
decyduje treść umowy najmu pomiędzy właścicielem a najemcą.  
b) Jeżeli właściciel złoży deklarację to wówczas występują podobne jego prawa wobec 

najemcy a obowiązki wobec organu podatkowego jak w przypadku Zarządów 
Wspólnot, Zarządców jak i spółdzielni.  

 
4. ODPOWIEDZI NA PYTANIA KOŃCOWE 
Przepisy ustawy klarownie rozdzielają obowiązki gmin jak i obowiązki właścicieli.  
Burmistrz będzie wypełniał obowiązki organu podatkowego wobec wszystkich 
podmiotów, które są zobowiązane do złożenia deklaracji i uiszczenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi.  



Art. 2 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach definiuje kto jest 
właścicielem w przypadku nieruchomości wielolokalowych a pozostałe zapisy ustawy 
wskazują jego obowiązki – też stricte podatkowe.  
Burmistrz jako organ podatkowy nie może wchodzić w relacje Zarządca, Zarząd 
Wspólnoty lub Spółdzielnia a właściciel lokalu lub jego najemca, gdyż są to stosunki 
cywilnoprawne, a nie publicznoprawne. Poza tym ma sytuacji przerzucania 
odpowiedzialności organu podatkowego na inne podmioty, które nie mają możliwości 
windykacji administracyjnej. Natomiast podmioty zarządzające budynkami wielokalowymi 
są uprawnione do stosowania wobec swoich dłużników przepisów o sądowej egzekucji 
należności.  
Burmistrz nie przerzuca ciężaru odpowiedzialności na zarządców za nie wnoszenie przez 
niektórych właścicieli opłat.  
Obowiązki podatkowe Wspólnot w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi zostały wprowadzone przez ustawodawcę wskazywanym wielokrotnie art. 
2 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 
        Henryk Piłat 
 
Radna Ewa De La Torre 
610/XXXI/13  – ponawiam swój wniosek i wniosek Komisji Rewizyjnej, aby dwie jednostki 

dołączyły do pozostałych jednostek organizacyjnych gminy przedstawiając 
informacje i sprawozdania ze swojej działalności za rok ubiegły. To się bardzo 
przyda także przy absolutorium. Są tylko dwie jednostki, które tak jak 
Biblioteka, GDK, OPS, straż miejska, a nawet spółki komunalne, nie 
dostarczają nam informacji i sprawozdań ze swojej działalności na piśmie – 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie oraz Młodzieżowy Ośrodek Sportowy. 
Ja mam nadzieję, że do czasu, kiedy będziemy ponownie głosować za 
podjęciem uchwały w sprawie połączenia Młodzieżowego Ośrodka 
Sportowego z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, obie jednostki złożą nam 
sprawozdania z działalności za rok 2012. Otrzymałam oburzającą odpowiedź 
na swoją interpelację złożoną 28 grudnia 2012 r. Po bez skutecznym 
oczekiwaniu przez Komisję Rewizyjną na sprawozdanie z działalności OSiR-u, 
poprosiłam w formie interpelacji o to, aby takie sprawozdanie zostało 
dostarczone radnym. Odpowiedziano mi, że OSiR nie zamierza dostarczać 
nam takich sprawozdań, bo jest zobowiązany do składania sprawozdań 
finansowych, mimo, że była to prośba Komisji Rewizyjnej i moja interpelacja. 
Pod odpowiedzią podpisała się Pani Halina Podkowińska, Główny Księgowy. 
Ponawiam swoją prośbę, chciałabym poznać działalność obu jednostek. 
Poznałam ich statuty, regulaminy organizacyjne, środki finansowe, którymi 
dysponują na podstawie uchwały budżetowej i chcę wiedzieć co robią  
w formie sprawozdań z działalności. Sprawozdania finansowe możemy 
sprawdzić na podstawie innych dokumentów. 

 
W dniu 14 marca 2013 r. Młodzieżowy Ośrodek Sportowy w Gryfinie dostarczył 

sprawozdanie z działalności MOS w Gryfinie za 2012 rok. (Sprawozdanie jest do wglądu  
w Biurze Obsługi Rady i Burmistrza.) 
 
L.dz.0002-69/2013        Gryfino, dnia 16.04.2013 r. 

W odpowiedzi na interpelację Dyrektor OSiR przedłożył informację z realizacji zadań  
i zaplanowanych przedsięwzięć w roku 2012. (Informacja jest do wglądu w Biurze Obsługi 
Rady i Burmistrza.) 
            Dyrektor OSiR 
          Tadeusz Samoń 
  
 



611/XXXI/13 - co dalej ze sprawą Targowiska Miejskiego? Zapadła cisza w tej sprawie  
i chciałabym zapytać, czy znowu za naszymi plecami zapadają jakieś 
decyzje? Jeżeli tak, to jakie? 

 
BMP/611/XXXI/13       Gryfino, dnia  08.04.2013 r. 

W odpowiedzi na interpelację wniesioną na Sesji Rady Miejskiej informuję, że 
wszelkie istotne działania związane z relokacją Targowiska Miejskiego podejmowane będą  
w uzgodnieniu z Radą Miejską  w Gryfinie. 
       Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 
        Henryk Piłat 
 
612/XXXI/13 – jaką składkę Gmina Gryfino odprowadza do Stowarzyszenia DIROW, według 

jakiego przelicznika, jaka jest ta składka? Czy płacimy ją od obszarów 
wiejskich, czy od obszarów miejskich? Jest to dla mnie istotna informacja, bo 
chciałabym wiedzieć, co uzyskujemy w zamian. 

 
BMP/612/XXXI/13       Gryfino, dnia  08.04.2013 r. 

W odpowiedzi na interpelację wniesioną na Sesji Rady Miejskiej informuję, że składka 
odprowadzana do Stowarzyszenia DIROW płacona jest od obszarów wiejskich  
(1 zł od mieszkańca), w roku poprzednim wyniosła ona 10.485 zł. 
       Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 
        Henryk Piłat 
 
613/XXXI/13 – czy sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok zostało 

przekazane w terminie do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie? 
Czy będziemy mogli dowiedzieć się wstępnie, jakie było wykonanie budżetu 
na dzień 31 grudnia 2012 r. i jaki jest poziom zadłużenia gminy? Pytamy o to  
z dużą częstotliwością, żeby to monitorować. 

 
SKF.3221.30.2013       Gryfino, dnia  18.03.2013 r. 

Informuję, iż wszystkie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 
rok zostały przekazane w wymaganym terminie zgodnie z załącznikiem 42 Rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 
Zawarte w nich dane dotyczące wykonania budżetu kształtowały się na poziomie: 
Wykonanie dochodów za 2012 r.  112 120 630, 23  zł 
Wykonanie wydatków  za 2012 r.  131 264 154,54 zł 
 
Poziom zadłużenia Gminy na dzień 31.12.2012 roku wyniósł: 
Kredyty i pożyczki    78 159 036,40 zł 
 
Zobowiązania wymagalne wykazane w spr. Rb-Z przez jednostki organizacyjne Gminy 
Gryfino: 
Centrum Wodne Laguna    270.771,72 zł 
ZEAS       364,59 zł 
Przedszkole nr 4     87,34 zł 
Przedszkole nr 5     108,25 zł 
Szkoła Podstawowa nr 1    1.214,20 zł 
Szkoła podstawowa nr 4    243,75 zł 
Zespół Szkół      386,00 zł 
Zespół Szkół Ogólnokształcących   143,90 zł 
 
Zadłużenie po uwzględnieniu wyłączeń stanowi 43,57 % 
        Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 
         Henryk Piłat  
  



614/XXXI/13 – czy to prawda, że Biblioteka Publiczna w Gryfinie zwiększa zatrudnienie,  
a GDK zmniejsza zatrudnienie? Czy jest to prawda, czy plotka? 

 
BP/65/2013        Gryfino, dnia 12.03.2013 r. 

Uprzejmie informuję, że w Bibliotece Publicznej w chwili obecnej nie zwiększa się 
zatrudnienia ani nie planuje się tego w najbliższej przyszłości. 
           Dyrektor Biblioteki Publicznej 
          Sylwia Mencel 
 
GDK/D/026/2013       Gryfino, dnia 13.03.2013 r. 

Dyrektor Gryfińskiego Domu Kultury uprzejmie informuje, że od 1 stycznia br. 
zatrudnienie w naszej placówce uległo niewielkiej zmianie. Za porozumieniem stron odeszła 
Pani Małgorzata Świtelska zatrudniona do dnia 28.02.2013 r. w świetlicy wiejskiej  
w Wełtyniu oraz na prośbę pracownika Krzysztofa Gmitera instruktora ds. teatru, został 
zmniejszony wymiar etatu z pełnego na ¾. 
          Dyrektor 
        Gryfińskiego Domu Kultury 
            Maria Zalewska 
 
615/XXXI/13 – czy Pan Burmistrz w porozumieniu z Agencją Nieruchomości Rolnych może 

zawiadomić nas co będzie się działo w strefie przemysłowej i jak wygląda 
postęp w pozyskiwaniu inwestorów? Ponieważ nie mamy tam ani jednego 
metra kwadratowego ziemi należącej do gminy, rozumiem, że taka informacja 
musiałaby być przygotowana wspólnie z ANR. 

 
BMP/615/XXXI/13       Gryfino, dnia  08.04.2013 r. 

W chwili obecnej trwa proces wydzielania nieruchomości zgodnie z ustaleniami 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Po wydzieleniu nieruchomości, będą 
oferowane konkretnym inwestorom zgodnie z zapotrzebowaniem. Zainteresowani inwestorzy 
będą mogli nabyć nieruchomości bezpośrednio od ANR w przetargu nieograniczonym lub za 
pośrednictwem Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która zgodnie  
z obowiązującymi przepisami może nabyć nieruchomości od ANR bez przetargowo, co 
znacząco usprawnia proces nabycia nieruchomości przez inwestorów. 
       Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 
        Henryk Piłat 
 
616/XXXI/13 – chciałabym dowiedzieć się, czy w związku z tym, że mamy koniec lutego 

2013 r. Gmina Gryfino ponosi jakiekolwiek koszty za puste na razie lokale 
użytkowe na dworcu PKP? Czy mamy zawartą jakąś umowę, czy jesteśmy 
obciążani kwotą 6.280 zł? Co zamierzamy tam robić, bo wiem, że nie 
przenosimy do tych pomieszczeń OPS-u. 

 
BWG.0003.06.2013.TD        Gryfino, dnia 20.03.2013r. 

Informuję, że zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminą Gryfino, a PKP SA., od dnia 
01.01.2013 r., objęto w najem lokale użytkowe, o łącznej powierzchni 671,76 m2.Czynsz 
najmu za ww. powierzchnie określony został w wysokości 9,35 zł/m2 miesięcznie, co daje 
kwotę 6 280.96 zł netto plus podatek vat w aktualnie obowiązującej stawce.  
 W celu jak najefektywniejszego wykorzystania budynku, Gmina Gryfino podjęła 
działania zmierzające do utworzenia w najmowanym obiekcie, „Centrum współpracy  
z organizacjami pozarządowymi”. Organizacje te realizują na zlecenie Gminy zadania  
z zakresu między innymi: pomocy społecznej, podtrzymywania tradycji narodowej, ochrony  
i promocji zdrowia, działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, na rzecz osób  
w wieku emerytalnym, kultury, sztuki, ekologii i wielu innych przedsięwzięć skatalogowanych 
w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. W związku z tym, że ww. 
najemcy mieliby pokrywać część czynszu najmu(50 % stawki jaką płaci Gmina) w wysokości 



5,75 brutto za 1 m2 użytkowanej powierzchni, plus media(prąd, woda, energia cieplna, 
wywóz nieczystości), zgodnie z zapisami umowy najmu, wystąpiłem do właściciela obiektu tj. 
PKP S.A. o wyrażenie zgody na  podnajem części pomieszczeń. Zgodę taką otrzymaliśmy w 
dniu 6 marca b.r. 
 W dniu 18 marca br. odbyło się  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, 
spotkanie ze stowarzyszeniami, które miałyby działać, w ramach tworzonego w budynku 
dworca, „Centrum Współpracy...”.Do tej pory miały one siedziby w trzech różnych częściach 
miasta, m. innymi w obiekcie przy ul. 1 Maja 10. Budynek przy ul. 1 Maja 10 przeznaczony 
jest do rozbiórki. W jego miejscu urządzony zostanie parking ogólnodostępny, co w części 
zabezpieczy potrzeby zmotoryzowanych mieszkańców miasta. 
       Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 
        Henryk Piłat 
 
617/XXXI/13 – dlaczego, mimo wniosku komisji, moich interpelacji, protokoły z komisji nie 

mogą być umieszczane w biuletynie informacji publicznej, skoro w przeszłości 
tak było? Mam na to przykłady, ponieważ wiele protokołów wydrukowałam 
sobie z bipu, ale kiedy prosiłam o protokoły z Komisji Rewizyjnej, okazało się, 
że trzeba sięgać do archiwum, kserować je. Żyjemy w dobie internetu  
i cyfryzacji i w związku z tym jeszcze raz proszę o to, aby protokoły komisji 
były udostępniane na bip-ie. Jeżeli Pan Burmistrz odmawia, to chciałabym, 
aby podał podstawę prawną tej odmowy. 

 
 
BOR. 0003.3.2013            Gryfino, dnia 20 marca 2013 r. 

Informuję, że jedną z przewidzianych przez ustawę z dnia 6 września 2001 r.  
o dostępie do informacji publicznej form udostępniania informacji jest ich ogłaszanie  
w Biuletynie Informacji Publicznej. Przepis art. 8 ust. 3 ustawy ustanawia zamknięty katalog 
informacji, których publikacja jest obowiązkowa. W przywołanym katalogu ustawodawca nie 
mówi o protokołach z posiedzeń komisji rady, wyłączając je tym samym spod obwarowanego 
sankcjami obowiązku publikacji.  

Protokoły z posiedzeń komisji Rady Miejskiej w Gryfinie stanowią materiały jawne i są 
dostępne w godzinach pracy Urzędu w Biurze Obsługi Rady i Burmistrza. 

       Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 
Henryk Piłat 

 
Radny Tomasz Namieciński  
618/XXXI/13 – w dniu 21 lutego 2013 r. otrzymałem odpowiedź na moją wcześniejszą 

interpelację z dnia 31 stycznia 2013 r., a pytałem, kiedy zostaną ogłoszone 
konkursy ofert na realizację zadań przez stowarzyszenia sportowe.  
W odpowiedzi na interpelację jest zacytowana treść mojej interpelacji, a dalej 
czytam: „Uprzejmie informuję, że zadania z zakresu kultury fizycznej zostaną 
ogłoszone w możliwie najbliższym czasie. Jednakże ogłoszenie tych zadań 
wiąże się z przeanalizowaniem dotychczas powierzonych zadań, a także 
konsultacji ze środowiskiem sportowym. Ponadto informuję, że pieniądze na 
realizację zadań w drodze zleceń dla klubów sportowych nigdy nie zostały 
przekazywane z opóźnieniem. Przyznanie dotacji zawsze odbywało się 
zgodnie z podpisaną umową przez przedstawicieli zarządów klubów jak  
i Burmistrza. Jednocześnie informuję, że zgodnie z przepisami Burmistrz 
określa zadania oraz środki finansowe przeznaczone na te zadania, a przy 
wyborze najkorzystniejszej oferty kieruje się wyłącznie kryteriami określonymi 
w art. 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Pismo 
podpisał Zastępca Burmistrza Maciej Szabałkin. Za dwa dni kończy się 
miesiąc luty. Ponawiam swoją interpelację, chciałbym dowiedzieć się, kiedy  
w końcu zostaną ogłoszone oferty dla klubów sportowych? Straciliśmy 
miesiąc czasu, w marcu niektóre stowarzyszenia rozpoczynają rozgrywki. Ile 



będzie jeszcze to trwało, miesiąc, dwa? Czy znowu dostanę taką samą, 
powieloną odpowiedź na swoją interpelację? 

 
BWS.0003.8.2013                Gryfino, 2013-03-19 

Uprzejmie informuję, że zarządzeniem Nr 0050.24.2013 w dniu 14 marca 2013 roku 
został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia,  
w zakresie kultury fizycznej. 
        Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 
        Henryk Piłat 
 
619/XXXI/13 – składam interpelację w imieniu mieszkańców miejscowości Gardno. Mamy 

kilkanaście chodników, na dwóch nastąpiły uszkodzenia studzienek dawnej 
Telekomunikacji Polskiej, a obecnie Orange – na ul. Żelisławickiej 12 na 
terenie przy przychodni i na ul. Żelisławickiej na terenie przy sklepie. Jedna 
studzienka jest uszkodzona, zagraża to bezpieczeństwu osób korzystających 
z tego chodnika, w drugiej jest dziura również zagrażająca bezpieczeństwu 
mieszkańców. Bardzo proszę o interwencję w tej sprawie, najlepiej jakby straż 
miejska zrobiła zdjęcia i przekazała je właścicielowi tych studzienek, czyli 
firmie Orange. 

 
BSM.0003.619/XXXI/13      Gryfino, dnia 11.03.2013r. 

W odpowiedzi na interpelację z dnia 26.02.2013 r. uprzejmie informuję, że dnia 
06.03.2013 r. uszkodzone studzienki w miejscowości Gardno zostały zgłoszone przez Straż 
Miejską do Telekomunikacji Polskiej S.A. Dnia 08.03.2013 r. pokrywy uszkodzonych 
studzienek zostały wymienione. 
       Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 
        Henryk Piłat 
 
 
BMP/619/XXXI/13       Gryfino, dnia  08.04.2013 r. 

W odpowiedzi na interpelację wniesioną na ostatniej Sesji Rady Miejskiej wyjaśniam, 
że uszkodzenia studzienek zostały naprawione. 
       Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 
        Henryk Piłat 
         
620/XXXI/13 – moja interpelacja dotyczy planowanej, upragnionej przez mieszkańców 

miejscowości, która liczy ponad 1000 mieszkańców, świetlicy wiejskiej. 
Interpelację w imieniu moim oraz pozostałych mieszkańców złoży sołtys 
sołectwa Gardno Tadeusz Feller. 

 
BMP/620/XXXI/13       Gryfino, dnia 08.04.2013 r. 

W odpowiedzi na interpelację wniesioną na ostatniej Sesji Rady Miejskiej wyjaśniam, 
że w chwili obecnej projekt świetlicy wiejskiej jest na ukończeniu. Państwa wniosek, aby   
z uwagi na oszczędności rozważyć urządzenie świetlicy w istniejącym budynku szkoły jest 
godny uwagi i głębokiej analizy. Proponuję zorganizowanie w powyższej sprawie spotkania z 
wszystkimi zainteresowanymi stronami. Termin spotkania zostanie z Panem uzgodniony. 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 
        Henryk Piłat 
 
Sołtys sołectwa Gardno Tadeusz Feller – od dwunastu lat mieszkam na terenie gminy 
Gryfino, od ośmiu lat zajmuję się Gardnem, od sześciu lat jestem sołtysem i przynajmniej od 
tych sześciu lat staramy się bardzo usilnie o wybudowanie świetlicy, domu kultury w Gardnie. 
Świetlica w Gardnie była, przypomnę, że pod koniec ubiegłego wieku została zlikwidowana  
i zamieniona na mieszkania socjalne. Gardno to największa miejscowość w gminie, która nie 
ma świetlicy. Tracimy kolejne pokolenie. Jedno pokolenie utraciliśmy bezpowrotnie, 



ponieważ minęło już kilkanaście lat, dzisiaj są to dorośli ludzie, zachowujący się w różny 
sposób. Generujemy kolejne takie pokolenie, które „okupuje” zatoki autobusowe, stoi pod 
sklepami, nazywając te miejsca swoją świetlicą, później mamy pretensje, że na wszelkiego 
rodzaju imprezach coś się dzieje. Przez kolejne 4, 5 lat mieliśmy w budżecie zabezpieczone 
środki na projekt, w tym roku również są środki, tylko o ile w latach poprzednich była szansa 
przynajmniej na rozpoczęcie budowy tego obiektu, tak w tej chwili straciliśmy nadzieję, że 
jest to w ogóle możliwe i realne. Szkoły, przedszkola drogi, wszystko jest ważne. Mamy już 
nikłą szansę albo w ogóle jej nie mamy na to, że świetlica w Gardnie zostanie wybudowana. 
Była taka sytuacja, że byliśmy już blisko tego, mieliśmy podpisać koncepcję, była 
uzgadniana przez trzy lata, najpierw urząd miasta argumentował to brakiem zgody, że nie 
potrafimy się miedzy sobą porozumieć, a my od początku, od co najmniej 6 lat byliśmy 
dogadani. Została podpisana koncepcja, mam ten dokument, jest to wstępny projekt, który 
wstępnie uzgodniliśmy. Panie Burmistrzu, pana słowa przyjęte do realizacji 11 marca 2010 
roku. Pan Burmistrz pisze, że dokumentacja techniczna, pozwolenie na budowę do  
31 grudnia 2010 roku, przewidywany czas realizacji zaproponowany Radzie Miejskiej  
w Gryfinie to rok 2011/2012. Przypomnę państwu, że dzieci i młodzieży mamy więcej niż 
niejedna miejscowość w naszej gminie. jeżeli nie ma szansy na rozpoczęcie budowy, nie ma 
środków, a w tej chwili bardzo obawiam się, że może ich nie być, wnosimy, za głosem wielu 
radnych tej i poprzedniej kadencji, aby taką świetlice zrobić w szkole. Ja nigdy nie 
lobbowałem za takim rozwiązaniem, ale w tej chwili muszę przychylić się do niego, żeby 
przynajmniej na kilka lat ten problem rozwiązać. Jeżeli za 4, 5 lat będzie szansa 
wybudowania świetlicy, to będziemy ją budowali. Projekt można wykonać, natomiast na 
dzień dzisiejszy należałoby chyba przeanalizować możliwości, czy jest szansa na 
wybudowanie świetlicy, czy adaptację w szkole. Nie musimy szukać na to pieniędzy, 
przypomnę, że pomieszczenia we Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Niepodległości 7-11  
o powierzchni 211 m2, które miały być przeznaczone kiedyś na świetlicę, ale nie dostaliśmy 
pozwolenia, gdyż nie odpowiadały one normom, kupiliśmy za 16.000 zł, a sprzedaliśmy za 
118.000 zł. Gmina dostała 100.000 zł czystego zysku, chcielibyśmy, aby te pieniądze wróciły 
na adaptację części pomieszczeń w Zespole Szkół. Oczekujemy odpowiedzi na nasz 
wniosek na piśmie do końca marca 2013 r. 
 
Radny Jarosław Kardasz 
621/XXXI/13 – moja interpelacja związana jest z „podatkiem śmieciowym”. Wiem, że poczta 

miała dostarczać mieszkańcom miejscowości wiejskich informacje  
i deklaracje. Tak się nie stało, mam nadzieję, że ta sprawa zostanie 
wyjaśniona. To nie dotyczy tylko Nowych Brynek, w Daleszewie i Radziszewie 
było podobnie. Poczta Polska wzięła pewnie za to niezłe pieniądze, więc 
chcielibyśmy, aby poczta zwróciła te pieniądze, ewentualnie aby wyjaśniono, 
jaki był powód, że były same informacje. 

 
622/XXXI/13 – proszę o przyjazd komisji do świetlicy wiejskiej w Starych Brynkach.  

W zeszłym roku na zewnątrz zostały położone nowe płyty chodnikowe, które 
w tym roku w zastraszający sposób odpadają. Zaczęły odpadać płytki na 
środku punktu bibliotecznego, więc osoba prowadząca punkt biblioteczny 
ogranicza tam wejście dzieci, żeby nie złamały sobie nogi lub ręki. 
Zauważyliśmy również nienaturalne pęknięcia na ścianach, które wyglądają 
na bardzo poważne. Proszę o zajęcie się tą sprawą. 

 
BMP/622/XXXI/13       Gryfino, dnia 08.04.2013 r. 

W odpowiedzi na interpelację wniesioną na Sesji Rady Miejskiej informuję, że 
zorganizowany zostanie przegląd gwarancyjny wykonanych robót, a o terminie powiadomimy 
Pana telefonicznie.    
       Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 
        Henryk Piłat 
 



623/XXXI/13 – od marca mamy nieczynny monitoring świetlicy wiejskiej w Starych Brynkach. 
Młodzież już to zauważyła i zaczyna postępować dewastacja zewnętrznej 
elewacji świetlicy. Instalacja została uszkodzona  w marcu przez źle założoną 
instalację elektryczną, spalił się monitoring, który został zakupiony z pieniędzy 
sołeckich i do tej pory nie został naprawiony. Dopóki był założony monitoring  
i działał, nie było żadnego ekscesu z uszkodzeniem elewacji. Proszę o zajęcie 
się tą sprawą. 

 
BMP/623/XXXI/13               Gryfino, dnia  08.04.2013 r. 

W odpowiedzi na interpelację wniesioną na Sesji Rady Miejskiej informuję, że sprawa 
uszkodzenia monitoringu w związku z realizacją instalacji elektrycznej zostanie wyjaśniona i 
w przypadku, gdy potwierdzi się, że uszkodzenie sprzętu wystąpiło na skutek źle wykonanej 
instalacji, sprzęt zostanie naprawiony na koszt wykonawcy robót instalacyjnych. 
       Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 
        Henryk Piłat 
 
624/XXXI/13 – moja interpelacja dotyczy drogi gminnej Stare Brynki-Raczki. Wiem, że przy 

torach przy wjeździe do Pniewa leży zmielony gruz. Prosimy o załatanie nim 
dziur. Jest to droga gruntowa i ten gruz przydałby się, bo droga przy tych 
roztopach jest praktycznie nieprzejezdna. 

 
BMP/624/XXXI/13       Gryfino, dnia  08.04.2013 r. 

W odpowiedzi na interpelację wniesioną na Sesji Rady Miejskiej informuję, że sprawa 
cząstkowego remontu drogi Stare Brynki-Raczki została zgłoszona PUK. Sp. z o.o., które 
zajmuje się bieżącym utrzymaniem dróg gminnych. O sposobie i terminie naprawy drogi 
powiadomimy Pana telefonicznie. 
       Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 
        Henryk Piłat 
 
Radny Zenon Trzepacz 
625/XXXI/13 – w sprawie deklaracji na „podatek śmieciowy”, chciałbym zapytać dlaczego nie 

dano na ich dostarczenie dodatkowo np. 5 zł sołtysom? Praktycznie w tym 
samym czasie jakaś firma zewnętrzna roznosiła decyzje podatkowe. Do mnie 
osobiście przyszedł jakiś mężczyzna z wyrzutami, że jest u mnie już trzeci raz 
z decyzją podatkową. Uważam, że został popełniony błąd. Wiem, że sołtysi 
bardzo chętnie za drobną gratyfikacją na pewno zrobiliby to lepiej i dokładniej, 
wszyscy mieszkańcy otrzymaliby deklaracje, nie byłoby zamieszania, jakie 
jest w tej chwili. Mieszkańcy nie wiedzą skąd brać te deklaracje, są 
niepotrzebne nerwy i niepotrzebna strata pieniędzy. Lepiej gdyby te pieniądze 
zostały u naszych sołtysów. 

 
626/XXXI/13 – po raz kolejny chciałbym zaapelować do Pana Burmistrza o przystąpienie do 

prac związanych z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego 
Radziszewa i Daleszewa, miejscowości, które rozwijają się bardzo 
dynamicznie. W tej chwili następna firma chce budować swój zakład  
w naszym rejonie i funkcjonowanie w tej chwili studium znacznie ogranicza 
rozwój naszych miejscowości. Powinniśmy zatroszczyć się o przyszłych 
mieszkańców i podatników. 

 
BMP/626/XXI/13       Gryfino, dnia 08.04.2013 r. 

W odpowiedzi na interpelację wniesioną na Sesji Rady Miejskiej informuję, że chwili 
obecnej trwają analizy dotyczące możliwości finansowych rozpoczęcia procesu opracowania 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  w ww. miejscowościach. Jak 
wyjaśniałem w poprzedniej odpowiedzi na Pańską interpelację w tej sprawie opracowanie 
mpzp dla terenów północy Gminy Gryfino jest jednym z priorytetów polityki przestrzennej 



gminy przyjętych w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Gryfino. Jednocześnie zwracam uwagę, że w pierwszej 
kolejności koniecznym staje się zintensyfikowanie prac nad aktualizacją studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino.  

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 
        Henryk Piłat 
        
627/XXXI/13 – na ul. Krzywoustego, gdzie stał zieleniak był swojego czasu parking, 

dostałem prośbę od części mieszkańców, aby zainteresować się tym tematem 
i odgrodzić ten teren. Osoba, której przeszkadzały parkujące tam samochody 
już wyjechała i uwolniła okolicznych mieszkańców od swojego stanowiska  
w tej sprawie. Można wykonać tam parking tym bardziej, że w pobliżu jest 
przedszkole. 

 
BMP/627/XXXI/13       Gryfino, dnia  08.04.2013 r. 

W sprawie urządzenia parkingu w miejscu przez Pana wnioskowanym wyjaśniam, że 
lokalizacja takiego parkingu biorąc pod uwagę obowiązujące w tym zakresie przepisy jest 
mocno dyskusyjna. Jednocześnie wyjaśniam że został opracowany projekt 
wygospodarowania znacznej ilości miejsc postojowych w tym rejonie i w miarę istniejących 
możliwości finansowych zostanie podjęta decyzja o jego realizacji. 
       Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 
        Henryk Piłat 
 
Radna Elżbieta Kasprzyk 
628/XXXI/13 – mam pytanie w związku z odpowiedzią na moją poprzednią interpelację.  

W grudniu poprosiłam o przedstawienie sprawozdań z zadaniowego systemu 
pracy doradcy ds. koordynacji realizacji projektu MAO dla projektu budowa  
i przebudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Gryfino. Otrzymałam te 
sprawozdania i zapoznałam się z ich treścią. W sprawozdaniu w miesiącu 
sierpniu doradca MAO informuje, że dokonano analizy zweryfikowanej 
wartości kosztorysowej tego projektu na roboty budowlane. Do tej pory 
miałam wiedzę, że to zadanie ma kosztować w granicach 15 mln zł, z czego 
6,5 mln zł miało być środkami zewnętrznymi. Analiza, która została wykonana 
wskazuje, że nowa wartość kosztorysowa robót budowlanych ma wynieść ok. 
24 mln zł, czyli 9 mln zł więcej od kwoty, o której rozmawialiśmy przy okazji 
chociażby budżetu, przekazywania tych środków, zadań w związku  
z trójstronną umową. W związku z tą informacją bardzo proszę o odpowiedź 
na pytanie, ile faktycznie ma kosztować to zadanie. Proszę o przedstawienie 
kosztorysu różnicowego, jeśli faktycznie jest tak, że koszt zadania wzrósł  
o 9 mln zł. 

 
BMP/628/XXXI/13       Gryfino, dnia 08.04.2013r. 

Zgodnie z  podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie zadania „Budowa  
i przebudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Gryfino” zakres zadania został 
rozszerzony o budowę dwóch odcinków kanalizacji sanitarnej w  miejscowości Gryfino przy 
ul. Łużyckiej. Zmianie uległy wartości inwestycji oraz kosztów kwalifikowanych zadania, jak  
i dofinansowania i po zmianach wynoszą następująco: 
- wartość zadania - 17 935 993, 20 zł 
- wydatki kwalifikowane – 9 740 912,69 zł 
- dofinansowanie – 8 279 775,78 zł 
Na potrzeby przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu  nieograniczonego dokonano aktualizacji przedmiarów robót i kosztorysów 
inwestorskich. Rzeczywista wartość robót budowlanych znana będzie po rozstrzygnięciu 
postępowania przetargowego, o czym niezwłocznie Panią poinformujemy.  
       Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 



        Henryk Piłat 
          
Radny Kazimierz Fischbach 
629/XXXI/13 –  moja interpelacja dotyczy skrzyżowania ul. Wojska Polskiego,  

ul. Z. Krasińskiego i ul. H. Kołłątaja. Pasy dla pieszych są przy wyjściu  
z cmentarza na druga stronę ul. Wojska Polskiego, natomiast brak jest 
przejścia dla pieszych na ul. H. Kołłątaja i na ul. Wojska Polskiego w rejonie 
bramy ogrodów działkowych. 

 
BMP/629/XXXI/13                Gryfino, dnia  08.04.2013 r. 

W  sprawie ww. interpelacji Wydział Planowania Przestrzennego,  Strategii, Rozwoju  
i Inwestycji wystąpił z pismem do Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich  
w Szczecinie  z prośbą o zajęcie stanowiska w powyższej sprawie.  
       Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 
        Henryk Piłat 
            
Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński 
630/XXXI/13 – moja interpelacja dotyczy wykonania podjętej uchwały w sprawie studium dla 

całej gminy Gryfino. Jednocześnie sugestia moja i Klubu Radnych 
Gryfińskiego Przymierza Wyborczego jest taka, aby w zmienionym studium 
znalazły się zapisy o nie budowaniu zbiorników wodnych na 30 cm,  
o nie podnoszeniu gruntu na określoną wysokość w określonych częściach 
miasta itd. Chcę uzyskać precyzyjna informację, kiedy rozpoczną się realne 
prace i na kiedy spodziewany jest koniec, ponieważ ta sprawa szczególnie 
mnie interesuje. Po zdarzeniu z jedną z radnych, która ma pretensję, że 
zajmuję się groszem publicznym nie chcę dopuszczać do tego, żeby wydawać 
kilkanaście, czy kilkadziesiąt milionów złotych na te wszystkie zabiegi. Będę 
konsekwentny i będę chronił pieniędzy podatników. Czy Pan Burmistrz zechce 
z własnej inicjatywy wnieść projekt uchwały, który zmieni niefortunne 
rozstrzygnięcia powszechnie skrytykowane przez opinię publiczną w zakresie 
planu przy ul. Czechosłowackiej? Jeśli uzyskam odpowiedź, że nie, trzeba 
będzie wziąć sprawy w swoje ręce, opozycja też ma swoje obowiązki i to  
z pewnością uczynimy. 

 
BMP/630/XXI/13  

W sprawie przystąpienia do aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w chwili obecnej trwają analizy 
dotyczące możliwości finansowych i określenia ram czasowych dla realizacji ww. aktualizacji. 
Przed podjęciem procedury aktualizacji studium koniecznym jest wykonanie między innymi 
opracowania ekofizjograficznego na potrzeby aktualizacji studium. W najbliższym czasie 
przedstawię informację dotyczącą harmonogramu jak i zakresu prac planowanych do 
realizacji w związku z procesem aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino.    
        Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 
        Henryk Piłat 
         
631/XXXI/13 – moja interpelacja dotyczy studzienek na ul. Jana Pawła II, bo pozostawiają 

one trochę do życzenia. Czy są one objęte jakimś systemem gwarancyjnym? 
Jeżdżąc po niemieckich drogach, studzienki mi nie przeszkadzają. Czy tak 
olbrzymia inwestycja na polskiej drodze, może także zakończyć się pełnym 
sukcesem? Czy przejeżdżając po niej rok po jej oddaniu, możliwe jest, żeby 
nie zapadać się samochodem w takiej studzience? Jeśli jest gwarancja, czy 
wystąpiliśmy do wykonawcy z prośbą o poprawę tego stanu, a jeśli nie, to 
dlaczego tego nie uczyniliśmy? To ewidentnie jest wadliwe wykonanie. 

 



BMP/631/XXXI/13 
W sprawie wykonania studzienek  na ul. Jana  Pawła II wyjaśniam, że w dniu 07 

marca 2013 r. miał miejsce przegląd gwarancyjny wykonanej drogi. Zgodnie z ustaleniami z 
przeglądu wykonawca został zobowiązany do naprawy wszystkich wykazanych usterek w 
terminie do dnia 30 kwietnia 2013 r. 
       Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 
        Henryk Piłat 
         
632/XXXI/13 – moja interpelacja dotyczy OSiR i braku odśnieżenia płyty boiska ze sztuczną 

nawierzchnią. Po co wybudowaliśmy tą sztuczną nawierzchnię, czy po to, 
żeby z niej nie korzystać w okresie zimowym, czy po to, żeby z niej korzystać? 
Myślałem, że ta sztuczna nawierzchnia została położona po to, żeby cały czas 
była zielona. To jest skandal, żeby wydając 2,5 mln zł na utrzymanie obiektów 
sportowych Gminy Gryfino nie stać było na odśnieżenie boiska i żeby OSiR 
oddał pieniądze, które ma w wynajmie w tym szczególnym okresie, czyli  
w okresie późnojesiennym i zimowym. Wierzę, że Zastępca Burmistrza Maciej 
Szabałkin zrobi z tym porządek i wyda osobom z OSiR-u polecenie, żeby 
rozważyły możliwość wykonania pracy za wynagrodzeniem, które otrzymują. 
Rozmawialiśmy o Lagunie. Jest kilka bardzo interesujących wątków, jeżeli 
chodzi o funkcjonowanie obiektów i odnoszę wrażenie, że nie są one 
zarządzającym tymi jednostkami znane. Boisko ze sztuczną nawierzchnia ma 
specyficzny rodzaj oświetlenia, można je oświetlać tylko czterema masztami. 
Czy w Gminie Gryfino moglibyśmy rozważyć, żeby nie płacić za wszystkie 
żarówki, tylko za te, które są potrzebne? Jeśli zostały popełnione pomyłki, 
błędy, czy zaniedbania przy projektowaniu, to rodzi się pytanie na nadzorem 
tego całego procesu. Istnieją techniczne możliwości pobierania energii 
elektrycznej za pół ceny z przyłącza na Lagunie i rozdzielenia energii 
elektrycznej na poszczególne maszty, co się dzieje na wszystkich 
profesjonalnych boiskach. Czy zechcemy rozważyć taką możliwość, aby 
rozdzielić podawane napięcie na poszczególne maszty elektryczne na boisku 
ze sztuczną nawierzchnią? 
 

L.dz.0002-52/2013            Gryfino, dnia  19.03.2013 r. 
W odpowiedzi na interpelację nr 630/XXXI/13 zgłoszoną przez Pana na XXXI sesji 

Rady Miejskiej w dniu 26.02.2013 r. w sprawie odśnieżenia boiska z nawierzchnią sztuczną 
informuję, iż zabieg ten nie mógł być wykonany w tym czasie ze względu na panujące 
warunki atmosferyczne, które generalnie determinują wszelkie prace w tym zakresie w 
okresie zimowym. Pragnę zaznaczyć, że zastosowane materiały jak i prace pielęgnacyjne na 
tego typu obiektach wymagają pewnej precyzji i przestrzegania reżimów. Nie można ich 
równoważyć z odśnieżaniem drogi lub boiska trawiastego o nawierzchni naturalnej, gdzie 
mamy gwarancję, że trawa się zregeneruje. 
  Niemniej jednak pomimo panujących warunków, próby w tym zakresie zostały 
podjęte, jednak okazało się, że warstwa mokrego śniegu nie daje się zepchnąć, co powoduje 
tzw. „buksowanie kół”  i może pociągnąć za sobą uszkodzenie sztucznej trawy. O tym fakcie 
i braku możliwości wejścia na boisko, zainteresowane kluby zostały w porę uprzedzone. 
Pragnę Pana poinformować również, że w zależności od panujących warunków i braku 
ciągłych opadów, odśnieżanie boiska trwa do trzech dni. 
                Dyrektor OSiR 
             Tadeusz Samoń 
 
Radny Ryszard Radawiec 
633/XXXI/13 – mieszkańcy ul. Zacisznej w Wełtyniu proszą o dostarczenie tłucznia na ulicę. 

Według prognoz, za tydzień, dwa ma być ciepło i na tej ulicy będzie można 
tylko wyciągać samochody ciągnikiem. Mieszkańcy sami rozsypią tłuczeń, 
tylko trzeba go im dostarczyć na tą ulicę. 



 
BMP/633/XXXI/13       Gryfino, dnia 08.04.2013 r. 

W odpowiedzi na interpelację wniesioną na ostatniej Sesji Rady Miejskiej informuję, 
że z uwagi na panujące, niesprzyjające warunki pogodowe zakres prac na drogach 
gminnych m.in. o  nawierzchni nieutwardzonej, nie był realizowany. Z początkiem kwietnia 
br. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z. o.o. z Gryfina rozpoczęło roboty związane z 
naprawą dróg gruntowych. W związku z powyższym uprzejmie informuję, że sygnalizowany 
przez Pana problem ul. Zacisznej w Wełtyniu jest nam znany i przewidzieliśmy dostarczenie 
tam materiału niezbędnego do naprawy tej drogi.       
       Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino 
             Henryk Piłat 
 
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński 
634/XXXI/13 – wrócę do interpelacji, którą wielokrotnie składałem, a która dotyczy 

miejscowości Sobiemyśl i drogi łączącej Sobiemyśl z drogą powiatową. 
Prosiłem wydział o to, żeby dokonać pomiaru nośności drogi i ustawienie 
odpowiedniego oznakowania. Chcę nadmienić, że nakładka na tej drodze była 
wykonana trzy lata temu, dzisiaj jej stan techniczny jest tragiczny. Jest też 
odcinek drogi, który przebiega przez miejscowość, który jest wyłożony kostką,  
na tym odcinku często dochodzi do zerwania drogi, co uszkadza siec 
kanalizacyjną i wodną,  a PUK musi usuwać te usterki.  

 
BMP/634/XXXI/13       Gryfino, dnia  08.04.2013 r. 

W odpowiedzi na interpelację wniesioną na ostatniej Sesji Rady Miejskiej informuję, 
że sprawa pomiarów nośności drogi gminnej w m. Sobiemyśl była już wielokrotnie 
wyjaśniana Panu  w odpowiedziach na interpelacje. Dokonamy jednakże przeglądu stanu 
przedmiotowej drogi w okresie wiosennym br., a po stwierdzeniu złego stanu technicznego 
dokonamy niezbędnych napraw i remontu. 
       Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 
             Henryk Piłat 
 
Radny Rafał Guga 
635/XXXI/13 – po głębokiej analizie stwierdzam, że mamy jednak bardzo bogatą gminę. Przy 

Centrum Wodnym „Laguna” istniał niewielki parking płatny prowadzony przez 
gryfińskiego przedsiębiorcę, który w pewnym momencie postanowił wycofać 
się z działalności. Zaproponował, żeby sprzęt, który tam posiada, zostawić dla 
następnego najemcy, ewentualnie, gdyby Laguna chciałaby prowadzić 
parking, sprzedać na taką działalność. Okazuje się, że od dłuższego czasu 
nie ma woli ku temu, mimo, że przedsiębiorca opuścił cenę, jak to było tylko 
możliwe. Ten pan prawdopodobnie będzie musiał wziąć palnik, wyciąć 
ogrodzenie, po czym zostanie ogłoszony przetarg, wygra go jakiś 
przedsiębiorca, będzie miał w tym samym miejscu parking strzeżony, 
warunkiem będzie ogrodzenie tego parkingu, możliwe, że wtedy nawet ktoś 
pójdzie mu na rękę i będzie miał jakieś ulgi ze względu na to, że musiał 
dostosować to miejsce do swojej działalności. Przypominam, że teraz to 
wyposażenie stoi i jest w bardzo dobrym stanie. Panie Burmistrzu, zwracam 
się do pana z prośbą, żeby pojąć rozmowy z tym przedsiębiorcą, na temat 
zachowania całej instalacji, która tam się znajduje. 

 
CW/WA/KN/071721/13-265/2013     Gryfino, dnia  12.03.2013 r. 

Informuję, iż Centrum Wodne Laguna nie ma wglądu w prowadzone przez 
poprzedniego dzierżawcę parkingu strzeżonego rozmowy dot. sprzedaży posiadanego 
wyposażenia.  
 Dzierżawca po rezygnacji z prowadzenia działalności proponował również  
CW Laguna odkupienie posiadanego wyposażenia, jednak przeprowadzona analiza 



finansowa prowadzenia parkingu strzeżonego we własnym zakresie (koszty obsługi, 
proponowana kwota za wyposażenie, planowane przychody) wyraźnie wskazywały na 
nieopłacalność inwestycji, co w obecnej, trudnej sytuacji finansowej CW Laguna 
spowodowały kolejne jej pogorszenie. 
 W chwili obecnej CW Laguna w uzgodnieniu z Panem Burmistrzem podjęło decyzję  
o ogłoszeniu przetargu na dzierżawę powierzchni parkingu strzeżonego. Przetarg zostanie 
ogłoszony po przygotowaniu stosownej dokumentacji. Nie ma jednak gwarancji, iż nowy 
dzierżawca dojdzie do porozumienia z poprzednim w zakresie odkupienia dotychczasowego 
wyposażenia, CW Laguna nie ma bowiem wpływu na umowy pomiędzy zewnętrznymi 
podmiotami. 
         Dyrektor 
        Centrum Wodnego Laguna 
         Edyta Zart 
 
 
 
 


