
Interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na XIII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie 
w dniu 24 listopada 2011 r. 

 
 
Radna Ewa De La Torre 
256/XIII/11 – chciałabym zapytać o dalsze losy projektu oświatowego, w wyniku którego od 

wielu lat polscy uczniowie mogli uczęszczać do szkoły w Schwedt. Na początku 
tego roku czytałam o pewnych zagrożeniach dla kontynuowania tego projektu. 
Czy coś temu projektowi grozi, czy będzie on kontynuowany, czy też jest 
wygaszany? 

 
BWS.0003.24.2011                                Gryfino, dnia 15 grudnia 2011 r. 

W odpowiedzi na zgłoszoną przez Panią na XIII Sesji Rady Miejskiej  
w Gryfinie w dniu 24 listopada 2011 roku interpelację Nr 256/XIII/11 w uzgodnieniu z 
dyrektorem Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie uprzejmie informuję, że: 

 
1) W roku szkolnym 2011/2012 zgłosiło się do klasy pierwszej Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących w Gryfinie tylko sześciu uczniów chętnych kontynuować naukę  
w Gesamtschule Talsand w Schwedt. 

2) Pierwszym czynnikiem, który wpływa na zainteresowanie tą formą kształcenia jest 
konieczność realizowania i zaliczania przez uczniów zajęć w dwóch szkołach: w 
Schwedt  
i w Gryfinie, co w sytuacji niezharmonizowanych przerw w roku szkolnym dodatkowo 
obciąża naukę w jednej szkole w dni wolne od zajęć w drugiej szkole. Po za tym 
obecnie uzyskanie matury w naszym kraju pozwala na kontynuowanie nauki w 
dowolnym państwie Unii Europejskiej, co czyni ofertę nauki w dwu szkołach mniej 
atrakcyjną. 

3) Nie sposób pominąć zmiany preferencji językowych wśród młodzieży  
i ukierunkowanie na język angielski. Dlatego też zainteresowanie nauką języka 
niemieckiego jest w chwili obecnej dużo mniejsze niż jeszcze kilka lat temu. 
Tendencja ta widoczna jest na różnych etapach edukacji i nie tylko w szkole 
prowadzonej przez Gminę Gryfino. 

4) Bardzo ważną kwestią są też koszty. Wydatki związane z zakwaterowaniem  
i wyżywieniem w Schwedt oraz utrzymaniem zbliżonym na poziomie zbliżonym do 
uczniów niemieckich jest dużym obciążeniem finansowym dla rodziców. 

5) Obecnie szkoły współpracują ze sobą poprzez naukę języka niemieckiego przez 
nauczycieli ze szkoły niemieckiej w Liceum Ogólnokształcącym oraz naukę języka 
polskiego w szkole  w Niemczech przez nauczyciela polskiego.  

 
 W nawiązaniu do powyższego należy stwierdzić, że Gmina Gryfino wspólnie  
z Zespołem Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie stara się dopasowywać programy 
nauczania do zapotrzebowania uczniów. Tym samym można uznać, że dalsze losy projektu 
zależą w największej mierze od potrzeb i zainteresowania młodzieży.  
           
        Burmistrz Miasta i Gminy 
         Henryk Piłat  
       
Radny Marek Suchomski 
257/XIII/11 – moja interpelacja dotyczy pisma z dnia 20 kwietnia 2011 r. kierowanego do 

Komendanta Straży Miejskiej w sprawie przeprowadzenia kontroli w sołectwie 
Drzenin w zakresie utrzymania porządku na posesjach i pojemników na odpady. 
Proszę o odpowiedź w tej sprawie na piśmie. 

 
 
 



BSM.0003.257.XIII.2011      Gryfino, dnia 13.12.2011 r. 
W odpowiedzi na interpelację uprzejmie informuję, że w m. Drzenin umowy na wywóz 
nieczystości stałych podpisane miały wszystkie posesje. W przypadku rozwiązania umowy 
z przedsiębiorcą świadczącym usługę w wywożeniu odpadów stałych powiadamia on 
pisemnie UMiG. W chwili przekazania ww wiadomości do Wydziału Gospodarki Komunalnej, 
Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, pisemnie zostaje powiadomiona Straż Miejska, która 
w takim przypadku dokonuje kontroli. W 2011 r. takie informacje nie zostały przekazane 
do Straży Miejskiej.      
W 2011 r. kontrola czystości posesji w m. Drzenin nie odbyła się z przyczyn wynikających 
z absencji chorobowej funkcjonariuszy Straży Miejskiej jak i okresu urlopowego. 
Kontrola posesji przewidziana jest w 2012 r. w m. Drzenin, Gardno i Sobieradz pod kątem 
art. 64 KW, 117 KW, 54 KW w zw. z art. 85 ust. 1a ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz 
zwalczaniu chorób zakaźnych oraz art. 10 ust. 2a stawy o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach. 
           Burmistrz Miasta i Gminy 
         Henryk Piłat 
 
258/XIII/11 – interpeluję w sprawie pisma sołectwa Drzenin z dnia 23 maja 2011 r., w którym 

wieś Drzenin zwracała się o przygotowanie planu odnowy miejscowości 
Drzenin. Proszę o odpowiedź w tej sprawie na piśmie. 

 
BMP/ 258 /XIII/11       Gryfino, dnia 15.12.2011r. 

W odpowiedzi na interpelację wniesioną na sesji Rady Miejskiej w sprawie 
opracowania planu odnowy miejscowości Drzenin informuję, że plan ten przewidziany jest do 
realizacji w 2012 roku. Zakładany termin realizacji to pierwsze półrocze 2012 r.  

        Z up. Burmistrza  
             Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin 
 

Radny Rafał Guga 
259/XIII/11 – na poprzedniej sesji interpelowałem w sprawie braku zaproszeń skierowanych 

do radnych na uroczystości Dnia Edukacji Narodowej. Dostałem odpowiedź, 
która nie tylko mnie nie satysfakcjonuje, ale wręcz bulwersuje. Oprócz 
informacji, że zostało zaproszone prezydium, ostatnie zdanie: „Jednocześnie 
chciałbym nadmienić, iż miejsce i termin uroczystości były powszechnie znane 
zwłaszcza dla gryfińskiego środowiska nauczycielskiego”. Widocznie nieznane, 
bo jednak nie wiedzieliśmy. „Obecność każdego radnego na tym spotkaniu była 
mile widziana”. Jak radni mieli być mile widziani, skoro nie dostali zaproszenia? 
Takiej odpowiedzi bym sobie następnym razem nie życzył, prosiłbym 
o odpowiedź, dlaczego nie było tych zaproszeń?  

 
260/XIII/11 – na poprzedniej sesji złożyłem interpelację w sprawie zwolnienia z opłat za 

korzystanie z obiektów sportowych klubu sportowego Polonia i otrzymałem taką 
odpowiedź, że nie wiem dalej o co chodzi. Czy Polonia Gryfino będzie 
zwolniona z opłat, czy nie? Bo w odpowiedzi nie ma tego jasno napisanego, 
szczególnie, że nie wiemy jeszcze jakie kluby będą korzystały z tej dotacji 
w przyszłym roku. 

 
BWS.0003.26.2011       Gryfino, 2011-12-13 
W odpowiedzi na zgłoszoną przez Pana interpelację uprzejmie informuję, że zgodnie 
z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
stowarzyszenia otrzymują dotację celową na zadania zlecone dopiero po rozstrzygnięciu 
otwartego konkursu ofert.  
W związku z powyższym dopiero po jego rozstrzygnięciu znane będą stowarzyszenia, które 
otrzymują dotację i tym samym będą zwolnione z opłat za korzystanie z obiektów 



sportowych, zgodnie z zarządzeniem nr 0151-15/07 z dnia 29 stycznia 2007 r. Dotyczy to 
także KS Polonia Gryfino. 
        Burmistrz Miasta i Gminy 
                Henryk Piłat 
 
261/XIII/11 – 13 listopada br. podczas meczu Energetyka Gryfino na boisku ze sztuczną 

nawierzchnią miało miejsce wydarzenie, które zbulwersowało większość 
kibiców. Dla kibiców przyjezdnych w liczbie dwóch czy trzech została zamknięta 
cała trybuna na ponad sto osób ze względu na to, że kibice przyjezdni muszą 
siedzieć w swoim sektorze. Kibice byli zbulwersowani, że musieli stać dokoła 
boiska, nie mogli przejść na trybunę, ponieważ dwie czy trzy osoby przyjeżdżają 
i to się nazywa zabezpieczenie imprezy. Prosiłbym, żeby następnym razem 
wyznaczyć inne miejsce dla kibiców drużyny przyjezdnej, by kibice mogli 
w komforcie obejrzeć mecz. 

 
BWS.0003.25.2011       Gryfino, 2011-12-13 
W odpowiedzi na zgłoszoną przez Pana interpelację uprzejmie informuję, że organizatorem 
spotkań IV ligi jest KS Energetyk Gryfino, który w ścisłej współpracy z KPP w Gryfinie 
zabezpieczającą ww spotkania musi przestrzegać przepisów określających możliwość 
organizacji meczów piłki nożnej i stosować się do zaleceń policji. Oznacza to, że kwestie 
związane z umiejscowieniem kibiców na stadionie leżą w kompetencjach organizatorów tj. 
KS Energetyk Gryfino, a nie Gminy Gryfino. 
        Burmistrz Miasta i Gminy 
                 Henryk Piłat 
 
262/XIII/11 – dowiedziałem się, że odbyła się jakaś impreza związana z otwieraniem nowych 

zabezpieczeń przeciwpowodziowych, z informacji, które do mnie dotarły wynika, 
że była ona finansowana z budżetu gminy, natomiast żaden z radnych też nie 
otrzymał powiadomienia. Jacyś radni byli tam obecni, stąd moje pytanie, czy 
były zaproszenia, a jeśli nie, to skąd obecność tam radnych? Czy to jest 
logiczne, żeby z budżetu gminy promować tylko niektórych radnych? 

 
Krzysztof Hładki 
263/XIII/11 – na ulicy Sienkiewicza przy skrzyżowaniu z ul. Armii Krajowej są dwie duże 

wyrwy w jezdni, od ponad miesiąca nikt się nimi nie zainteresował. Stwarza to 
duże zagrożenie dla bezpieczeństwa pojazdów. 

 
BMP/ 263, 264 /XII/11      Gryfino, dnia 15.12.2011r. 
W odpowiedzi na interpelacje wniesione na Sesji Rady Miejskiej informuję jak niżej: 
ad. 263 – po uzyskaniu informacji o przedmiotowych „dziurach” w obrębie skrzyżowania ulic 
Sienkiewicza i Armii Krajowej w Gryfinie oraz zweryfikowaniu czy nie leży to w gestii 
zarządcy drogi powiatowej, Gmina Gryfino dokonała doraźnej naprawy nawierzchni jezdni.  
         Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin 
 
264/XIII/11 – chodnik przy ul. Sienkiewicza 11 przy wjeździe na posesję zapada się, są tam 

dziury, które stwarzają duże zagrożenie dla przechodniów. 
 
BMP/ 263, 264 /XII/11      Gryfino, dnia 15.12.2011r. 
ad. 264 – odnośnie uszkodzonego zjazdu do posesji nr 11 przy ul. Sienkiewicza w Gryfinie, 
informuję, że zgodnie z art. 30 ustawy o drogach publicznych trzymywanie zjazdów należy 
do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi, o czym właściciel był 
informowany telefonicznie przez pracownika tut. Urzędu. W związku z powyższym pragnę 
poinformować, że wszelkie prace związane z usunięciem zapadniętej części zjazdu do w/w 
posesji powinien usunąć właściciel posesji na którą zjazd ten prowadzi. 



Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin 
Jarosław Kardasz 
265/XIII/11 – na zebraniu wiejskim w Starych Brynkach mieszkańcy poinformowali mnie, że 

dowiedzieli się od kierowcy PKS, iż skończyła się promocja na bilety ze Starych 
Brynek w stronę Szczecina i Gryfina z dniem 1 listopada. Gmina dotuje PKS 
cały rok, a dlaczego pasażer dostaje informację, że skończyła się promocja? 
Tyle lat z Brynek bilet kosztował tyle samo na „jedynkę” do Szczecina i do 
Gryfina, a nagle w trakcie roku stawki się zmieniają. Dlaczego? Nie dostaliśmy 
odpowiedzi na to pytanie w trackie zebrania wiejskiego. 

 
BMK.0003.28.2011.MT         Gryfino, dnia 22 grudnia 2011 r. 
Interpelację przesłano do PKS Sp. z o.o. w Szczecinie.  
 
Radny Zenon Trzepacz 
266/XIII/11 – jestem jednym z tych radnych, którzy byli w tym miejscu, o którym mówi radny 

Guga. Byłem tam ze strażakami ochotnikami, bo jednocześnie było szkolenie 
techniki montażu zasuw. Byłem tam zaproszony jako szef strażaków. 

 
267/XIII/11 – na ulicy Akacjowej w Radziszewie na górze jest ciek wodny, z którym nie 

można sobie poradzić. Zbliża się zima, w ubiegłym roku często ta droga była 
posypywana, tam mieszkają ludzie, w tym roku może być bardzo 
niebezpiecznie, chciałbym, aby znaleźć rozwiązanie i tego problemu uniknąć.    

 
BMP/ 267 /XII/11       Gryfino, dnia 15.12.2011r. 
W odpowiedzi na interpelacje wniesione na Sesji Rady Miejskiej informuję jak niżej: 
ad. 267 – w roku 2011 udrożniliśmy część zarwanej kanalizacji deszczowej wraz z dwoma 
studniami chłonnymi w pasie ul. Akacjowej w Radziszewie, jednakże biorąc pod uwagę duży 
napływ wód gruntowych poprzez drenaże do w/w studni, w okresie jesienno-zimowo-
wiosennym będziemy monitorowali przedmiotową drogę, a w przypadku stwierdzenia 
przepełnionych studni dokonamy ich opróżnienia.  
         Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin 
 
268/XIII/11 – na terenach wiejskich stoją pojemniki na rzeczy używane, kiedyś należące do 

PCK, w tej chwili do prywatnej firmy, która niestety, nie dba o estetykę tych 
miejsc i o te pojemniki. Jest problem, żeby zmotywować tą firmę do utrzymania 
porządku. 

 
269/XIII/11 – w Bibliotece Publicznej w Gryfinie jest robiona inwentaryzacja. Co będzie się 

dziać z książkami, które były w filii biblioteki w Daleszewie? Był to duży 
księgozbiór, bardzo ciekawe pozycje. 

 
BP/209/2011       Gryfino, dnia 12 grudnia 2011 r. 
W Bibliotece Publicznej w Gryfinie w chwili obecnej nie przeprowadza się inwentaryzacji 
księgozbioru. Księgozbiór po byłej filii bibliotecznej w Radziszewie (zlikwidowanej w 2005 r.) 
został rozdysponowany pomiędzy agendy Biblioteki Publicznej w Gryfinie. Duplikaty zostały 
przekazane do Domu Dziecka w Chojnie. 
        Dyrektor Biblioteki Publicznej   
          Sylwia Mencel 
 
Radna Janina Nikitińska 
270/XIII/11 – przy ul. Pomorskiej 38 jest budynek zarządzany przez GTBS, przed tym 

budynkiem nie jest sprzątany chodnik, jest on do połowy zarośnięty darnią, 



niedługo spadnie śnieg, po opadach śniegu w ogóle nie będzie można tamtędy 
przejść. Proszę o oczyszczenie tego chodnika. 

 
L.dz.GTBS/3374/2011      Gryfino, dnia 13.12.2011 r. 
GTBS Sp. z o.o. informuje, że po otrzymaniu informacji o stanie chodnika przy ww budynku, 
został on dokładnie oczyszczony oraz dokonano w nim drobnej naprawy. Informujemy także, 
że chodnik ten należy do pasa drogowego i utrzymanie go w należytym stanie należy do 
obowiązków zarządcy drogi przy której się znajduje. 
         GTBS Sp. z o.o. 
        Prezes Zarządu Bronisław Mela 
     
Radny Tomasz Namieciński 
271/XIII/11 – na terenie Gardna powstały dwa place zabaw, czy jest możliwość 

zamontowania na placu zabaw przy ul. Pyrzyckiej punktu świetlnego? 
 
BMP/ 271, 272 /XII/11      Gryfino, dnia 15.12.2011r. 
W odpowiedzi na interpelacje wniesione na Sesji Rady Miejskiej informuję jak niżej: 
ad. 271 – W sprawie oświetlenia placu zabaw przy ul. Pyrzyckiej w Gardnie wyjaśniam, że 
nie planuje się oświetlenia tego terenu. W sytuacji istotnych obciążeń budżetowych i 
prowadzenia racjonalnej gospodarki finansowej nie widzę zasadności oświetlania placu 
zabaw, gdyż trudno zakładać aby dzieci bawiły się na tym terenie po zmroku. 

Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin 
 
272/XIII/11 – od dwóch lat trwają prace nad miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego dla ul. Słonecznej w Gardnie, od trzech miesięcy słyszymy 
z sołtysem, że na kolejnej sesji Rady zostanie ten plan przedstawiony. Jak 
widać jedne plany są błyskawicznie wprowadzane na sesje, drugie muszą 
czekać. Kiedy ten plan zostanie przedłożony pod obrady Rady Miejskiej? 

 
BMP/ 271, 272 /XII/11      Gryfino, dnia 15.12.2011r. 
W odpowiedzi na interpelacje wniesione na Sesji Rady Miejskiej informuję jak niżej: 
ad. 272 – W chwili obecnej projekt mpzp w rejonie ul. Słonecznej w Gardnie jest wyłożony do 
publicznego wglądu w terminie do dnia 4 stycznia 2012. Uwagi do projektu planu mogą być 
składane do dnia 27 stycznia 2012. W następnej kolejności Burmistrz rozpatruje zgłoszone 
uwagi. W sytuacji uwzględnienia uwag dokonuje się stosownych korekt w projekcie planu 
oraz ponawia procedurę planistyczną w niezbędnych zakresie wynikającym z zakresu 
wprowadzonych zmian. Następnie po wykonaniu tych czynności projekt planu wraz z 
niezbędnymi załącznikami przedkładany jest pod obrady Rady Miejskiej. Zgodnie z 
przedstawionym harmonogramem zakładanym terminem przedłożenia projektu planu na 
sesji Rady Miejskiej w Gryfinie jest miesiąc luty lub marzec 2012 roku.  

Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin 
 
Radna Elżbieta Kasprzyk 
273/XIII/11 – na poprzedniej sesji w imieniu klubu GIS składałam do Burmistrza wniosek 

w sprawie podwyżek diet dla sołtysów, nie dostałam odpowiedzi, w związku z 
tym przypominam, że oczekujemy na tą odpowiedź na piśmie. 

 
274/XIII/11 – na ostatnim spotkaniu z sołtysami, które odbyło się w sierpniu, a dotyczyło 

organizacji dożynek, Burmistrz obiecał sołtysom, że co miesiąc będą odbywały 
się spotkania z sołtysami. Minęło już parę miesięcy, nie ma tych spotkań, 
w związku z tym proszę, aby Burmistrz obietnicę złożoną sołtysom, ponieważ 
sołtysi widzą taką potrzebę. 

 



SEO.0003.8.2011      Gryfino, dnia 08 grudnia 2011 r. 
Odpowiadając na złożoną przez Panią interpelację uprzejmie informuję, że ustalona formuła 
moich spotkań, posiedzeń z sołtysami gminy Gryfino bezpośrednio po sesji Rady Miejskiej 
nie sprawdziła się, gdyż sesje trwają długo (kończą się w godzinach 15-17). 
W związku z powyższym planuję od roku 2012 odbywać powyższe spotkania raz w kwartale 
niezależnie od odbywających się sesji. 
        Burmistrz Miasta i Gminy 
                 Henryk Piłat  
         
Radny Marek Suchomski 
275/XIII/11 – tym drugim radnym, który uczestniczył w ceremonii na wałach, byłem ja. 

Również jestem zaangażowany w działalność OSP, tak się złożyło, że moja 
jednostka – Raffer będzie odpowiedzialna za część zadań, stąd moja obecność 
tam. 

 
Radny Paweł Nikitiński 
276/XIII/11 – ponawiam interpelację złożoną jeszcze w październiku, odczytam ją w całości, 

być może za drugim razem otrzymam odpowiedź. Problem z siecią 
wodociągową w Wełtyniu przy ul. Leśnej poruszana była przez mieszkańców 
już wielokrotnie, proszę, żeby poświęcono jej należyta uwagę i staranność, gdyż 
dotyczy rzeczy dla nich najważniejszej, a mianowicie dopływu wody do ich 
mieszkań. Istnieje tam sieć wodociągowa, której właścicielem jest Nadleśnictwo 
Gryfino, mieszkańcy spotkali się z odpowiedzią Urzędu co do możliwości 
przejęcia tej sieci, możliwości dostarczania skutecznie wody do ich mieszkań. 
Sprawa w dalszym ciągu nie znalazła rozwiązania. W związku z tym proszę 
o odpowiedź, jakie kroki zamierza podjąć w tym względzie Gmina bądź PUK 
Sp. z o.o.? Czy będą one zmierzały do przejęcia sieci od Nadleśnictwa Gryfino 
czy też wybudowania nowej sieci wodociągowej do tych posesji? 

 
L.Dz.8080/ZWiK/2011      Gryfino, dnia 19.12.2011 r. 
W odpowiedzi na pismo jw informujemy, że zgodnie ze złożonym do Burmistrza Miasta 
i Gminy Gryfino projektem Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń 
Wodociągowych i Kanalizacyjnych PUK Sp. z o.o. w Gryfinie, jeszcze w roku bieżącym 
planowaliśmy rozpoczęcie prac projektowych w zakresie wybudowania nowej sieci 
wodociągowej na całym odcinku ul. Leśnej. Ze względu na konieczność wykonania nowej 
mapy do celów projektowych oczekujemy na ofertę na wykonanie ww mapy. Prace 
budowlane planujemy wykonać na przełomie lat 2012-2013.  
         PUK Sp. z o.o. 
        Prezes Zarządu Rafał Mucha 
 
 
 


