
Interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na V sesji Rady Miejskiej w Gryfinie 
w dniu 3 marca 2011 r. 

 
 
Radny Zenon Trzepacz 
31/V/11 - na terenie miejscowości Radziszewo rozpoczynają się budowy domów 

jednorodzinnych i mieszkańcy mają problem z uzyskaniem zgody od GDDKiA 
Oddział w Szczecinie na przyłączenie się do sieci gazowej. Ponieważ ta sieć 
gazowa, w niektórych miejscach przebiega pod chodnikiem, obawiają się 
naruszenia struktury drogi. Panie Burmistrzu, ci ludzie zostali praktycznie bez 
możliwości inwestowania. Prosiłbym Pana Burmistrza o pomoc, o wsparcie  
i rozmowę z dyrektorem GDDKiA, aby jego pracownicy podchodzili do tego 
tematu racjonalnie. 

 
Interpelację przekazano pismem BMP-PI.25,29,30/V/8/11 z dnia 28 marca 2011 r. do 

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 
 
Radny Zenon Trzepacz 
32/V/11 - zwrócili się do mnie mieszkańcy bloku przy ul. Flisaczej 17-21 w Gryfinie, 

którzy mają problem z dojazdem do swojej posesji. Zwracają również uwagę 
na to, że utrudniona będzie pomoc, czy akcja ratowniczo – gaśnicza, nie 
podjedzie tam podnośnik, czy samochody ratowniczo-gaśnicze. Prosiłbym 
Pana Burmistrza, żeby się nad tym problemem pochylić. Jest to sprawa 
bardzo ważna dla mieszkańców. 

 
Interpelację pismem BMP-PI.26/V/11/11 z dnia 28 marca 2011 r. przekazano do 

Spółdzielni Mieszkaniowej Regalica. 
 
TE/1575/2011        Gryfino, dnia 14.04.2011 r. 
 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Regalica” informuje, że dojazd do budynku przy ul. 
Flisaczej 17-25 jest możliwy. 
Zainteresowanych zapraszamy na przegląd przedmiotowego terenu. Dostosujemy się do 
każdego terminu wyznaczonego przez Urząd. 

PREZES ZARZĄDU 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Regalica” 

Bogdan Jacek Warda 
 

Radny Zenon Trzepacz 
33/V/11 - sołtysi zwrócili się do mnie z prośbą, abym zapytał Pana Burmistrza, dlaczego 

w ostatnim czasie otrzymali oni o 15 zł niższe diety. 
 
BOR. 0003.3.2011      Gryfino, dnia 15 marca 2011 r. 

Odpowiadając na Pańską interpelację dotyczącą obniżenia diet sołtysów wyjaśniam, 
że wysokość i zasady otrzymywania diet przez przewodniczących organów wykonawczych 
jednostek pomocniczych gminy Gryfino regulują: Uchwała Nr XVII/160/07 Rady Miejskiej w 
Gryfinie z dnia 21 grudnia 2007 r. oraz zmieniająca ją Uchwała Nr XXIV/236/08 Rady 
Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 kwietnia 2008 r. Miesięczna zryczałtowana dieta dla sołtysów 
jest ustalona w wysokości 15% półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ustawie 
budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 roku o kształtowaniu wynagrodzeń  
w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianach niektórych ustaw. W/w kwota bazowa 
określona w ustawie budżetowej państwa na 2011 rok wynosi 1.766,46 zł, w roku ubiegłym 
wynosiła ona 1.835,35 zł. Półtorakrotność kwoty bazowej na 2011 r. wynosi 2.649,69 zł, 
zatem dieta sołtysa w 2011 r. wynosić będzie 397,45 zł. W roku ubiegłym dieta wynosiła 
412,96 zł. 



W związku z tym, że kwota bazowa określona w ustawie budżetowej państwa dla 
osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe jest również podstawą naliczania diet 
dla radnych Rady Miejskiej w Gryfinie, obniżce uległy również diety radnych, średnio  
o ok. 60 zł. 

 
BURMISTRZ 

Miasta i Gminy Gryfino 
Henryk Piłat 

 
Radny Jarosław Kardasz 
34/V/11 - mam interpelację od mieszkańców Chlebowa. Kilka lat temu zostały 

wydzielone dwie działki: nr 32/10 i 32/11 pod budowę boiska. Ten teren został 
wydzielony od Agencji Nieruchomości Rolnych i miał być nieodpłatnie 
przekazany dla Gminy Gryfino w celu zorganizowania takiego boiska. 
Mieszkańcy pytają, jak ta sprawa zostanie załatwiona, bo boiska nadal nie ma. 
Posiadają środki, aby wykonać je we własnym zakresie i mają chęci. 
Chcielibyśmy im pomóc, żeby mieli jakąś możliwość spotykania się. 
Mieszkańcy Chlebowa nie mają świetlicy, niech chociaż mają boisko. 

 
Radny Jarosław Kardasz 
35/V/11 - jestem sołtysem sołectwa Stare Brynki. Mieszkańcy zobowiązali mnie do 

napisania pisma do GDDKiA w sprawie umieszczenia drogowskazu 
kierunkowego w miejscowości Daleszewo i Chlebowo w stronę Starych 
Brynek. Powstają tam nowe zabudowania, mamy ok. 200 nowych działek 
budowlanych, z których ok. 45 zostało już wykupionych. Nie ma informacji  
o naszej miejscowości, a mieszkańcy też chcieliby zaistnieć na mapie. Pismo 
zostało złożone w styczniu br. i GDDKiA do tej pory nam nie odpowiedziała. 
Prosiłbym o pomoc w uzyskaniu informacji, czy uda nam się te drogowskazy 
załatwić. 

 
Interpelację przekazano pismem BMP-PI.25,29,30/V/8/11 z dnia 28 marca 2011 r. do 

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 
 
Radna Janina Nikitińska  
36/V/11 - około dwóch lat temu zgłaszałam interpelację, ale tylko w części została 

wykonana, więc pozwolę sobie ponownie ją przedstawić. Dotyczy ona skarpy 
znajdującej się przy ul. Pomorskiej, przy wyjeździe spod wiaduktu, jadąc  
w kierunku Szczecina z prawej strony. Jest tam betonowy murek. W ubiegłym 
roku lub półtora roku temu na długości 10-15 metrów ten murek naprawiono, 
ale w tym roku ponowne mrozy i śnieg spowodowały, że pozostała część muru 
jest zupełnie popękana, osypuje się i jest zagrożenie, że ta skarpa zsunie się 
na chodnik. W pewnej części rosną tam drzewa, które są dosyć wysokie.  
W ubiegłym roku ktoś miał zlecone prace podcinki tych drzew i wykonał ją. Te 
chaszcze, które były nisko zostały obcięte, z tego co mieszkańcy mówią, 
jesienią ma zostać obcięta góra. Jest to na tyle ważne, Panie Burmistrzu, że te 
konary drzew sięgają linii energetycznej i mieszkańcy boją, że może nastąpić 
porażenie prądem. Bardzo proszę o zwrócenie się do właściciela tej skarpy  
o wykonanie tych prac. 

 
Interpelację przekazano pismem BMP-PI.25,29,30/V/8/11 z dnia 28 marca 2011 r. do 

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 
 
Radna Ewa De La Torre 
37/V/11 - Panie Burmistrzu, chciałabym uzyskać informację na temat realizacji polsko–

niemieckiego projektu oświatowego realizowanego w Zespole Szkół 



Ponadgimnazjalnych nr 1 w Gryfinie i Gesamtschule Talsand w Schwedt. 
Chciałabym uzyskać informację, jakie są losy tego projektu. Czy jest on 
zagrożony, co do realizacji w kolejnych latach? W kilku publikatorach, w tym  
w prasie niemieckiej przeczytałam, że podobno w tym roku, jak przewidują 
uczniowie, odbyła się ostatnia polsko – niemiecka studniówka uczniów tejże 
szkoły. Przeczytałam również, że podobno są kłopoty z naborem po polskiej 
stronie. Pamiętam, bo byłam sygnotariuszem umowy pomiędzy Powiatem 
Uckermark, a Powiatem Gryfińskim w sprawie prowadzenia tego projektu, 
który gwarantował uczestnictwo 25 uczniów z polskiej strony, którzy najpierw 
chodzili do klasy „0” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, po czym byli 
uczniami Gimnazjum w Schwedt, mając możliwość uzyskania polskiej  
i niemieckiej matury. W tym roku podobno ten nabór jest bardzo niewielki  
i w związku z tym chciałabym zapytać, czy losy projektu są pod znakiem 
zapytania? Co się dzieje, że ten nabór jest taki mały? Inne podobne polsko-
niemieckie szkoły działają bez zakłóceń, a mamy takich szkół nieco, bo jest 
gimnazjum w Loecknitz, Guben, Frankfurcie nad Odrą i Neuzelle. Co się 
wydarzyło w Gryfinie? Nie chciałabym, aby tak się stało, że w momencie 
przejęcia tej szkoły przez Gminę, jako partnera szkoły Talsand w Schwedt 
projekt upadł, a tym samym oferta oświatowa i szansa edukacji w języku 
niemieckim naszych dzieci została w jakiś sposób zaprzepaszczona. Czy nie 
powinniśmy zintensyfikować promocji tej wyjątkowej oferty oświatowej i czy 
wiedza na temat tego projektu i możliwości uczestniczenia w nim jest 
powszechna wśród uczniów i ich rodziców? Wiem na pewno, że w Loecknitz 
nie ma żadnego kłopotu z naborem uczniów, mimo, że pochodzą oni  
z Powiatu Polickiego, który ma mniej ludności niż Powiat Gryfiński. Czy  
w związku z tym, nie powinniśmy powrócić do koncepcji utworzenia 
gimnazjum językowego, które lepiej przygotowywałoby kandydatów do tejże 
szkoły, stwarzając im większe szanse zdania egzaminu z języka 
niemieckiego? Prosiłabym o kompleksowe poinformowanie Rady, bo myślę, 
że wszystkim nam na tym zależy. 
Interpelacja na piśmie stanowi załącznik nr 1. 

 
BWS.0003.4.2011      Gryfino, dnia 22 marca 2011 r. 
 W uzgodnieniu z dyrektorem Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie uprzejmie 
informuję, że: 
1) W latach 2009-2010 odbyło się szereg spotkań zarówno dyrekcji Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Gryfinie jak i przedstawicieli Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i 
Turystyki Urzędu Miasta i Gminy Gryfino z władzami oświatowymi landu Brandenburgia oraz 
dyrekcja Gesamtschule Talsand w Schwedt. Na spotkaniach tych powołano zespoły 
zadaniowe mające na celu między innymi promowanie projektu. Obecnie promocja obiektu 
realizowana jest w następujący sposób:  
a. informacje o naborze do klas dwujęzycznych umieszczone są w lokalnej prasie 
gryfińskiej i szczecińskiej oraz na stronie internetowej szkoły 
b. w szkołach odbywają się spotkania promocyjne, 
c. trwa współpraca w zakresie promocji z Urzędem Marszałkowskim w Szczecinie. 
2) W trakcie polsko-niemieckich rozmów i konsultacji poruszany był temat zmiany preferencji 
językowych wśród młodzieży i ukierunkowanie na język angielski. Dlatego też 
zainteresowanie nauka języka niemieckiego jest w chwili obecnej dużo mniejsze niż jeszcze 
kilka lat temu. Tendencja ta widoczna jest na różnych etapach edukacji i nie tylko przez 
szkołę prowadzona przez Gminę Gryfino. 
3) Odnośnie gimnazjum językowego informuję, że w chwili obecnej w klasach gimnazjalnych 
w Zespole Szkół Ogólnokształcących realizowana jest nauka języka niemieckiego przez 
nauczycieli ze szkoły niemieckiej oraz nauka języka polskiego w szkole w Niemczech przez 
nauczyciela polskiego. Nauka Języka niemieckiego w klasach gimnazjalnych ma za zadanie 
ułatwić naukę, którą ma uwieńczyć niemiecka i polska matura. 



4) Podstawowym czynnikiem, który wpływa determinująco 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. 
5) Bardzo ważną kwestią, być może decydującą, są koszty. Wydatki związane z 
zakwaterowaniem i wyżywieniem w Schwedt oraz utrzymaniem zbliżonym na poziomie 
zbliżonym do uczniów niemieckich jest zbytnim obciążeniem finansowym dla rodziców. 
Stosowane dotychczas formy finansowego wsparcia projektu dotyczyły dotychczas 
wyłącznie zatrudnienia nauczycieli w obu szkołach. 
6) Podczas ostatniego spotkania przedstawicieli samorządów Szczecina i Gryfina oraz 
Urzędu Marszałkowskiego z władzami oświatowymi landu Brandenburgia, które odbyło się w 
połowie marca tego roku także wspólnie podnoszono kwestie dotyczące naboru polskich 
uczniów do szkoły w Schwedt. Jednocześnie uzgodniono, iż strony podejmą niezbędne 
działania by dotychczasowa forma wymiany została utrzymana przez najbliższe trzy lata. Tak 
krótki termin został zaproponowany przez stronę niemiecką. 
 W nawiązaniu do powyższego stwierdzić należy, że zarówno Zespół Szkół 
Ogólnokształcących jak i sama Gmina Gryfino podejmuje działania mające na celu 
utrzymanie dotychczasowej formy współpracy Talsandschule i ZSO w Gryfinie. Warto jednak 
zauważyć, że podnoszenie poziomu nauczania oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących (w tym przez możliwość nauki języka niemieckiego przez 
nauczycieli niemieckich na miejscu w Gryfinie) jest dla wielu uczniów ciekawszą propozycją 
aniżeli nauka w Talsandschule w Schwedt. 

BURMISTRZ 
Miasta i Gminy Gryfino 

Henryk Piłat 
 
Radna Ewa De La Torre 
38/V/11 - moja interpelacja dotyczy stanu drzewostanu na Cmentarzu Komunalnym 

w Gryfinie. Wielokrotnie jako mieszkanka Gryfina i osoba, która odwiedza 
cmentarz byłam proszona o to, aby zapytać, czy jest możliwe wykonanie 
kompleksowej oceny stanu drzew na Cmentarzu Komunalnym w Gryfinie. Czy 
można dokonać częściowej wycinki drzew chorych, zagrażających 
bezpieczeństwu ludzi i mienia (pomników, grobowców, infrastruktury 
towarzyszącej)? Czy można dokonać prześwietlenia koron drzew oraz 
ewentualnie, czy można dokonać zmiany jakościowej nasadzeń zieleni 
parkowej na zieleń o innym charakterze dendrologicznym np. przez 
nasadzenia niskopiennych roślin zimozielonych, iglastych lub nie gubiących 
liści? Nasz cmentarz, z tego co wyczytałam, powstał w 1911 roku, a zatem 
będzie miał w tym roku 100 lat. Drzewa rosną, rozwijają się, umierają, tak jak 
ludzie i to, że jest tyle różnych konieczności zabiegów pielęgnacyjnych to, że 
po każdej wichurze są określone straty, może powinno nas skłonić do tego, 
żeby w ramach jakiegoś programu, ponieważ niewątpliwie kształtowanie 
zieleni należy do jednego z priorytetów ochrony środowiska, być może  
z WFOŚiGW, NFOŚiGW lub z programów unijnych, zadbać kompleksowo  
o zieleń na cmentarzu komunalnym, który ma sto lat, aby ta zieleń nie 
zagrażała ludziom, ani mieniu. Bardzo prosiłabym o to, aby kompleksowo 
przyjrzeć się tej sprawie, ponieważ po każdej wichurze zarówno ludzie, jak  
i mienie czują się zagrożeni. Interpelacja na piśmie stanowi załącznik nr 2. 

 
Radna Elżbieta Kasprzyk 
39/V/11 - radna odczytała interpelację na piśmie, stanowi ona załącznik nr 3. 

Panie Burmistrzu, byłam z mieszkanką, która zgłosiła się do mnie z prośbą na 
cmentarzu. Obejrzałam miejsce i drzewa, które znajdują się we wskazanym 
miejscu. To są trzy drzewa, które korzeniami w widoczny sposób wchodzą pod 
pomniki, a więc należy spodziewać się, że w niedługim czasie dojdzie do ich 



uszkodzenia. Nie są to drzewa, które wskazywałyby na szczególną ochronę. 
Ponadto zainteresowana osoba wskazała mi, że w obecnym okresie wycinane 
są drzewa. Po przekroju pnia można było stwierdzić że to były drzewa zdrowe, 
więc nie rozumiem, dlaczego tutaj jest taka upór, że od trzech lat nie można 
przychylić się do prośby tej osoby, tym bardziej, że ta osoba jest osobą 
starszą, która mieszka sama i odpowiedzialność, aby utrzymać  
w odpowiednim porządku pomniki spada tylko na nią. Do interpelacji złożonej 
na piśmie załączam kserokopię korespondencji, która była prowadzona z tą 
osobą i prosiłabym o pisemną odpowiedź, czy można tej Pani w jakiś sposób 
pomóc. 
 

BMK.0003.2.2011.MŚ      Gryfino, dnia 24.03.2011 r. 
 Informuję, iż Gmina Gryfino posiada polisę ubezpieczeniową o. c. Zgodnie z Umową 
Użyczenia nr 1/2011 zawartą w dniu 09 lutego 2011 r. utrzymaniem Cmentarza 
Komunalnego w Gryfinie zajmuje się Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. z 
siedzibą przy ul. Szczecińskiej 5 w Gryfinie. W zakres obowiązków biorącego w użyczenie 
wchodzi m.in. utrzymanie zieleni wysokiej i niskiej, w tym podcinka sanitarna drzew i 
krzewów. Odnośnie usuwania drzew obumarłych bądź uszkodzonych PUK Sp. z o.o. 
zawiadamia o tym fakcie Gminę. 
Gmina występuje z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew do Starostwa 
Powiatowego. Po uzyskaniu zgody  od Starosty Powiatowego na usunięcie drzew, Gmina 
zleca wycinkę drzew firmie specjalistycznej, z która posiada podpisaną umowę. Firma ta 
dokonuje wycinki wskazanych drzew. 
Ponadto przed wystąpieniem do Starosty Gryfińskiego, Gmina korzysta z opinii Biegłego ds. 
Ochrony Przyrody, w celu określenia stanu zdrowotnego drzew i konieczności ich usunięcia, 
kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju. 
 W tym roku, w okresie zimowym z terenu Cmentarza Komunalnego w Gryfinie 
dokonano wycinki 9 sztuk drzew. 
 Nawiązując do wniosku mieszkanki Gryfina – Pani Feliksy Kopija złożonego w 2007 r. 
drzewo – klon rosnący na Cmentarzu Komunalnym w Gryfinie nie wykazywał oznak 
zamierania i nie kwalifikował się do usunięcia. W chwili obecnej, na wniosek PUK Sp. z o.o.  
Gmina może dokonać ponownej oceny stanu zdrowotnego drzewa. Cięcia pielęgnacyjne 
drzew, w tym usuwanie uschniętych konarów zgodnie z w/w umową użyczenia wykonuje 
PUK Sp. z o.o. 
 

BURMISTRZ 
Miasta i Gminy Gryfino 
Henryk Piłat 

 
Radna Elżbieta Kasprzyk 
40/V/11 - droga prowadząca z Gryfina w kierunku wielu naszych miejscowości wiejskich: 

Wirowa, Chwarstnicy, Mielenka, Borzymia itd. jest po zimie w opłakanym 
stanie. W związku z tym, że była tam kiedyś robiona nakładka, w tej chwili 
powstały ogromne dziury, w które wpada prawie całe koło. Bardzo prosiłabym 
o przekazanie sprawy do Starostwa i pilne zajęcie się sprawą. 

 
Interpelację przekazano pismem BMP-PI.34/V/10/11 z dnia 28 marca 2011 r. do 

Starostwa Powiatowego w Gryfinie. 
 

ZD.7134.1.24.2011.AD     Gryfino, dnia 28.03.2011 r. 
W kwestii ubytków w jezdniach dróg informujemy, że remonty cząstkowe 

powiatowych dróg bitumicznych zostały rozpoczęte w ubiegłym tygodniu i kontynuowane 
będą w miarę sprzyjających warunków pogodowych (brak opadów, temp. pow. 10o C). 
Wnioskowane odcinki dróg są również objęte planowanymi remontami. 

 



NACZELNIK 
Wydziału Zarządzania Drogami 

Arkadiusz Durma 
 

Radna Elżbieta Kasprzyk 
41/V/11 - moja interpelacja, którą zgłaszam od dwóch lat, również jest skierowana do 

Starostwa, a dotyczy wycięcia drzew przy wjeździe do Bartkowa. Te drzewa 
nie dość, że niszczą drogę, to powodują zagrożenie. W tym miejscu zrobiło się 
duże przewężenie, ponieważ korzenie wybrzuszyły dużą część asfaltu i jest 
problem z minięciem się dwóch samochodów.  

 
ZD.7134.1.24.2011.AD     Gryfino, dnia 28.03.2011 r. 

Odnosząc się do interpelacji zgłoszonych na V sesji Rady Miejskiej w dniu 3.03.2011 
r. Wydział Zarządzania Drogami w Gryfinie informuje, że drzewa rosnące w pasie drogowym 
drogi powiatowej Nr 1362Z Wełtyń – Gajki, na odcinku dojazdowym do m. Bartkowo objęte 
zostały wnioskiem o zezwolenie na wycinkę i skierowane do Burmistrza Miasta i Gminy 
Gryfino. Po uzyskaniu decyzji podjęte zostaną dalsze czynności zgodnie z jej zapisami. 

 
NACZELNIK 

Wydziału Zarządzania Drogami 
Arkadiusz Durma 

 
Radna Elżbieta Kasprzyk 
42/V/11 - Panie Burmistrzu, chciałbym zapytać o los projektu uchwały Klubu GIS, który 

złożyłam na Pana ręce, a dotyczył on zmiany statutów sołectw. Sądziłam, że 
jest szansa, żeby ten projekt był dzisiaj już głosowany. Nie mam żadnej 
odpowiedzi, dlatego proszę o informację w tej sprawie. 

 
SEO.0003.1.2011      Gryfino, dnia 21 marca 2011 r. 

Proponowana zmiana wymaga spełnienia określonej procedury, a mianowicie: 
1. uchwalenia przez Radę Miejska zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z 

mieszkańcami gminy (art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym – Dz. U. z 2001 r. N 142, poz. 1591). Jednocześnie wyjaśniam, że 
inicjatywa opracowania projektu uchwały w sprawie konsultacji społecznych była 
podjęta w listopadzie 2003 r., a projekt uchwały został wprowadzony do porządku 
obrad XV sesji Rady Miejskiej na dzień 4 grudnia 2003 r. W dniu sesji projekt został 
zdjęty z porządku obrad; 

2. przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami poszczególnych sołectw (art. 35 ust. 1 
u.o.s.g); 

3. po otrzymaniu uchwał zebrań wiejskich poszczególnych sołectw w powyższej 
sprawie- przedłożenie projektu uchwały pod obrady Rady Miejskiej; 

4. publikacja uchwały w sprawie zmiany statutów sołectwa, jako aktu prawa 
miejscowego w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego (art.13 
pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 
innych aktów prawnych – Dz. U. z 2010 r. nr 17 poz. 95). 

Od 18 lutego 2011 r. trwają w sołectwach wyborcze zebrania wiejskie. Dotychczas odbyły 
się zebrania w 14 sołectwach. Zgodnie z przyjętym harmonogramem zebrań wyborczych – 
zebrania zakończą się 15 kwietnia 2011 r. 

W związku z powyższym (nasilenie wyborczych prac organizacyjnych) optymalnym 
terminem przystąpienia do realizacji złożonego przez Klub Radnych wniosku będzie miesiąc 
maj, czerwiec 2011 r. 

BURMISTRZ 
Miasta i Gminy Gryfino 

Henryk Piłat 
 



Radny Eugeniusz Kuduk 
43/V/11 -  z budynku przy ul. 9 Maja 7 już chyba z rok czasu osypuje się tynk. Prosiłbym, 

aby ustalić właściciela i w ramach porządków wiosennych ten teren uprzątnąć. 
 

Pismem BSM.0003.37.V.2011 z dnia 14.03.2011 r. interpelację przekazano do 
Prezesa Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Gryfinie. 
 
Radny Tomasz Namieciński  
44/V/11 - Panie Burmistrzu, zwrócili się do mnie mieszkańcy ul. Niepodległości  

w  Gardnie z prośbą o złożenie interpelacji w sprawie wyrównania części drogi 
przy tej ulicy. To jest droga gruntowa, plac w okolicach boiska sportowego.  
W tym miejscu zawracają autobusy dowożące dzieci do szkoły w Gardnie,  
a są tam dziury. Nie chodzi nawet o to, żeby tam nawieźć jakikolwiek materiał, 
tylko żeby wynająć firmę, która wyrównałaby, żeby to miejsce służyło 
mieszkańcom. Tą interpelację składałem w październiku 2010 r. Wtedy 
otrzymałem informację, że nie jest to możliwe do zrealizowania ze względu na 
panujące warunki atmosferyczne. Teraz warunki atmosferyczne się poprawiły 
zdecydowanie. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie odpuści mróz  
i wykonanie tego wyrównania będzie możliwe.  

 
BMP-PI.38,39,40/V/13/11                                            Gryfino, dnia 28.03.2011 r. 

W nawiązaniu do interpelacji zgłoszonych na ostatniej sesji Rady Miejskiej w 
Gryfinie uprzejmie informuję co następuje: 

- sprawę wyrównania części drogi położnej na działce nr 52/103 obręb Gardno, 
służącej jako m.in. plac manewrowy dla autobusów dowożących dzieci do szkoły, w 
najbliższym czasie weźmiemy pod uwagę razem z stawianiem słupów oświetleniowych na 
boisku sportowym. 
 

BURMISTRZ 
Miasta i Gminy Gryfino 

Henryk Piłat 
Radny Tomasz Namieciński 
45/V/11 - zgłosili się do mnie mieszkańcy Wysokiej Gryfińskiej z prośbą o zamontowanie 

dwóch punktów świetlnych na ul. Lipowej w Wysokiej Gryfińskiej. Równolegle 
do ul. Lipowej przebiega droga gruntowa, będąca działką gminną. Mieszkańcy 
skarżą się, że jest tam dość ciemno i niebezpiecznie. Zamontowanie takich 
punktów świetlnych umożliwiałoby im bezpieczne dojście i dojazd do ich 
posesji. 

 
BMP-PI.38,39,40/V/13/11      Gryfino, dnia 28.03.2011 r. 

W nawiązaniu do interpelacji zgłoszonych na ostatniej sesji Rady Miejskiej w 
Gryfinie uprzejmie informuję co następuje: 

- temat związany z montażem dwóch punktów świetlnych na drodze gruntowej 
równoległej do ul. Lipowej w Wysokiej Gryfińskiej, weźmiemy pod uwagę po sprawdzeniu i 
przeanalizowaniu zasadności i możliwości realizacji tego zadania. W ciągu najbliższego 
miesiąca pracownik Urzędu przy ewentualnym udziale Pan dokona wizji w terenie. 
 

BURMISTRZ 
Miasta i Gminy Gryfino 

Henryk Piłat 
Radny Tomasz Namieciński 
46/V/11 - w „Gazecie Gryfińskiej” z 1 marca 2011 r. na str. 2 przeczytałem list do 

redakcji od jednego z mieszkańców Gardna pt. „Ciągle ciemno na rondzie”. 
Wiem, że trwają prace związane z przejęciem tego ronda przez Gminę. Czy 



jest znany termin, kiedy te punkty świetlne na rondzie w Gardnie w końcu 
zostaną włączone? 

 
BMP-PI.38,39,40/V/13/11                                             Gryfino, dnia 28.03.2011 r. 

W nawiązaniu do interpelacji zgłoszonych na ostatniej sesji Rady Miejskiej w 
Gryfinie uprzejmie informuję co następuje: 

- sprawa przejęcia oświetlenia ronda w m. Gardno przez Gminę Gryfino jest w 
trakcie załatwiania. W połowie marcu br. roku Gmina Gryfino podpisała porozumienie z 
GDDKiA Oddział w Szczecinie, w którym zostały określone warunki m.in. ponoszenia przez 
Gminę Gryfino kosztów związanych z przedmiotowym oświetleniem. Celem zawarcia przez 
Gminę umowy z ENEA SA niezbędny jest komplet dokumentów od GDDKiA, które zarządca 
drogi krajowej zobowiązał się dostarczyć do połowy kwietnia br. 
 

BURMISTRZ 
Miasta i Gminy Gryfino 

Henryk Piłat 
Radny Tomasz Namieciński 
47/V/11 - Panie Burmistrzu, w miesiącu styczniu złożył Pan deklarację, że przyjrzy się 

Pan rozkładowi jazdy autobusów na liniach wiejskich. Czy w tym temacie 
zostały podjęte jakiekolwiek prace, ewentualnie kiedy takie zmiany mogłyby 
nastąpić? Kiedy mieszkańcy miejscowości wiejskich mogliby skorzystać  
z rozszerzonego rozkładu jazdy? 

 
BMK.0003.06.2011.jm      Gryfino, dnia 24.03.2011r. 
  Odpowiadając na Pańską interpelację w sprawie rozszerzenia rozkładów jazdy 
komunikacji lokalnej autobusowej pragnę poinformować, iż Gmina może rozszerzyć rozkład 
jazdy wyłącznie na obszarze miasta i gminy. W celu podjęcia czynności zmierzających do 
rozszerzenia rozkładu Gmina musi otrzymać wniosek danego sołectwa wraz z 
uzasadnieniem obejmujący godziny realizacji i trasy postulowanych kursów. 

Wobec powyższego oczekuję od Pana Radnego propozycji kursów które miałyby 
zostać uruchomione w ramach umowy z PKS Sp. z o.o.  
 

BURMISTRZ 
Miasta i Gminy Gryfino 

Henryk Piłat 
 
Radny Krzysztof Hładki 
48/V/11 - chciałbym dowiedzieć się, na jakim etapie są rozmowy dotyczące przejęcia 

budynku dworca kolejowego dla potrzeb Straży Miejskiej oraz monitoringu 
miasta? Mam dwa pisma z października 2000 r. w sprawie spotkań zespołu 
ds. monitoringu wizyjnego. Mija ponad 10 lat dyskusji, a efektów w dalszym 
ciągu nie ma żadnych. Mam również artykuł z gazety. Pozwolę odczytać sobie 
trzy jego pierwsze zdania: „jak nas zapewnił Burmistrz Andrzej Urbański 
rozpoczęto już przygotowania do stworzenia systemu monitorowania Gryfina 
przy pomocy kamer telewizyjnych. Gmina przeznaczyła na ten cel 150.000 zł. 
Kolejne 60.000 zł da Starostwo”.  

 
BWG.0003.2.2011.TD      Gryfino, dnia 25.03.2011 r. 
 W odpowiedzi na ww. interpelację informuję, że w dniu 19 maja 2010 r., pomiędzy 
Gminą Gryfino, a Polskimi Kolejami Państwowymi Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, 
zostało zawarte porozumienie dotyczące zagospodarowania przez Gminę części budynku 
dworca o łącznej powierzchni 335,37 m2. 
 Obecnie Spółka PKP jest w trakcie rozstrzygania przetargu na wykonanie 
dokumentacji projektowej – pełnobranżowej i kosztorysowej dla potrzeb przebudowy dworca. 



W związku z tym, w dniu 1 marca br., zawnioskowałem do Spółki o współpracę w zakresie 
projektu, w celu uwzględnienia planów Gminy Gryfino odnośnie części budynku. 
 

BURMISTRZ 
Miasta i Gminy Gryfino 

Henryk Piłat 
 
Radny Tadeusz Figas 
49/V/11 - chciałbym zgłosić, że na odcinku ul. 9 Maja pomiędzy sklepem Intermarche,  

a ul. A. Asnyka, na wysokości garaży, od kilku dni nie palą się lampy, jest 
ciemno. Bardzo prosiłbym o interwencję w tej sprawie. 

 
BMP-PI.43/V/12/11       Gryfino, dnia 28.03.2011 r. 

W nawiązaniu do interpelacji zgłoszonej na ostatniej sesji Rady Miejskiej w 
Gryfinie uprzejmie informuję co następuje: 

- sprawy związane z awariami systemu oświetlenia ulicznego są zgłaszane na 
bieżąco przez pracowników tut. Urzędu po odebraniu sygnału o awarii lub stwierdzeniu 
samemu podczas objazdu m.in. Straży Miejskiej. Temat związany z brakiem oświetlenia 
wzdłuż ul. 9 Maja na odcinku od ul. Konopnickiej do ul. Asnyka został zgłoszony do firmy 
zajmującej się kompleksową usługa konserwacji oświetlenia na terenie miasta i gminy 
Gryfino tj. ENEOS Sp. z o.o. z Szczecina. W przypadku stwierdzenia podobnych sytuacji 
proszę kontaktować się z pracownikami tut. Urzędu pok. nr 11 lub Strażą Miejską, celem 
zgłaszania niniejszych awarii bez zbędnej zwłoki.  
 

BURMISTRZ 
Miasta i Gminy Gryfino 

Henryk Piłat 
 
Radna Janina Nikitińska 
50/V/11 - około dwóch tygodni temu osoby z Uniwersytetu Trzeciego Wieku wybrały się 

na wycieczkę do Krzywego Lasu. Panie Burmistrzu, tam nie ma ani jednego 
kosza na śmieci. Bardzo proszę, aby pojawiły się tam kosze na śmieci, bo być 
może dlatego, że ich nie ma jest tam tak brudno. 

 
Radny Rafał Guga 
51/V/11 - Panie Burmistrzu, w Gryfinie powstał nie tak dawno zespół „Oposy znad 

Fosy”, jego skład pochodzi z innych zespołów, m.in. ze słynnego  
w województwie zespołu 100% EG. Zespół ten rozpoczął swoja działalność  
i wystartował do programu „Must be the music”. Zakwalifikował się dalej, 
najprawdopodobniej będzie w programie głównym. Jest to nośnik promocyjny 
naszego miasta, trzeba byłoby go w jakiś sposób wykorzystać. Ktoś już 
zauważył w naszej gminie ten zespół, ponieważ znalazł się on w kalendarzu 
na ten rok w miesiącu styczniu. Panie Burmistrzu, czy ktoś zastanawiał się, jak 
wesprzeć i promocyjnie wykorzystać ten niebywały sukces gryfińskiego 
zespołu. Zespół ten koncertuje non stop, w dniu 9 marca będzie występował 
na festiwalu w Szczecinie i ma występować również na Dniach Gryfina. 
Proszę o pomoc w zorganizowaniu wyjazdu zespołu na ten program. 

 
SEP.0003.1.2011       Gryfino, dnia 23.03.2011 r. 

Jak Pan słusznie zauważył nowo powstały zespół „Oposy Znad Fosy” został objęty 
wsparciem promocyjnym przez Biuro Informacji i Promocji Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie 
poprzez udział w projekcie „Kalendarz Gryfina 2011”. W związku z udziałem grupy w 
programie „Must be the Music”, artyści zwrócili się z prośbą o dodatkowe wsparcie 
promocyjne w w/w projekcie. 



Trwają rozmowy z członkami zespołu, dotyczące formy wsparcie projektu. Biuro 
Informacji i Promocji oczekuje w chwili obecnej na sprecyzowanie potrzeb, na które zostaną 
rozdysponowane określone środki. 

 
BURMISTRZ 

Miasta i Gminy Gryfino 
Henryk Piłat 

 
Radny Rafał Guga 
52/V/11 - Panie Burmistrzu, na widowni siedzi Pan Robert Olechnowski. Jest to osoba 

niepełnosprawna, poruszająca się na wózku, która rok temu wpadła na 
pomysł, aby okrążyć Polskę na wózku inwalidzkim. Organizuje tą akcję  
i zwrócił się również po pomoc do Gminy. Pan Robert również potrzebuje 
pomocy finansowej, ale przede wszystkim tego, aby Gmina założyła konto, na 
które darczyńcy mogliby wpłacać środki. Jeżeli można byłoby prosiłbym  
o pozytywne załatwienie, w jak najszybszym terminie, tej sprawy. 

 
BWS.0003.3.2011       Gryfino, 24 marca 2011 r. 
 Uprzejmie informuję, że brak jest podstaw prawnych, aby gmina jako jednostka 
samorządu terytorialnego założyła konto osobie prywatnej. 
Jednocześnie nadmieniam, że wyrażam chęć współpracy w zakresie organizacji 
przygotowywanej akcji. 
 

BURMISTRZ 
Miasta i Gminy Gryfino 

Henryk Piłat 
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn 
53/V/11 - Panie Burmistrzu, proszę o informację, na jakim etapie jest realizacja 

porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Gryfinie w sprawie przebudowy 
chodnika na ul. Mickiewicza w Gryfinie. 

 
BMP-PI.47/IV/9/11      Gryfino, dnia 28 lutego 2011 r. 

Porozumienie zawarte pomiędzy Gminą Gryfino, a Powiatem Gryfińskim 22 lipca 
2009 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 27 maja 2010 r. odnośnie przebudowy chodników na 
terenie miasta Gryfino w ciągu ulic powiatowych tj.: ul. 1 Maja, Mickiewicza i Niepodległości z 
uwagi na ograniczone środki finansowe obu stron zostało zrealizowane w 2010 r. w zakresie 
ulic: 1 Maja i Niepodległości, a obecnie niniejsze porozumienie nie obowiązuje, gdyż termin 
zakończenia i rozliczenia robót ustalony został na dzień 31.12.2010 r. W budżecie Gminy na 
rok 2011 w chwili obecnej nie ma planowanych wydatków związanych z remontem chodnika 
na drodze powiatowej tj. ul. Mickiewicza w Gryfinie. Planowany natomiast jest remont 
chodników w ciągu dróg gminnych zlokalizowanych również w tym rejonie miasta tj. ulic: 
Okrężna, Prusa, Wyspiańskiego i Sienkiewicza. Obecnie przygotowywane są: dokumentacja, 
obmiary, przedmiary robót wraz z kosztorysem inwestorskim, celem wszczęcia postępowania 
przetargowego. 
 

BURMISTRZ 
Miasta i Gminy Gryfino 

Henryk Piłat 
 
Interpelacja nr 54/V/11 radnego Kazimierza Fischbacha, złożona w okresie międzysesyjnym 
stanowi załącznik nr 4. 
 
BWG.0003.3.2011.TD      Gryfino, dnia 25.03.2011 r. 



W odpowiedzi na ww. interpelację informuje i wyjaśniam, że Wspólnota Mieszkaniowa 
budynku przy ul. Marii Konopnickiej 13-27, miała do swojej dyspozycji pojemnik na odpady 
stałe, usytuowany na działce nr 47, stanowiącej część drogi gminnej. w 2009 r. Wspólnota 
przeniosła z własnej woli pojemnik na tern należący do Spółdzielni Mieszkaniowej „Regalica” 
w Gryfinie. Jeżeli Zarząd Wspólnoty chce zrezygnować z obecnej lokalizacji pojemnika, 
istnieje możliwość jego przeniesienia na poprzednie miejsce. Na dzień dzisiejszy, nie ma 
jednak możliwości trwałego przejęcia części gruntu wnioskowanego przez Zarząd od 
Spółdzielni, gdyż wymaga to przeprowadzenia geodezyjnego podziału nieruchomości, a taki 
jest możliwy tylko w oparciu o plan zagospodarowania prze3strzennego. Niestety dla 
przedmiotowego terenu nie ma obowiązującego planu. Ponadto na wykup gruntu musi 
wyrazić zgodę Rada Miejska w Gryfinie, jednocześnie przyznając na ten cel środki  
w budżecie Gminy. 
 

BURMISTRZ 
Miasta i Gminy Gryfino 

Henryk Piłat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


