
Interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na XXXIV sesji Rady Miejskiej w Gryfinie 
w dniu 22 maja 2013 r. 

 
 
 
Radny Krzysztof Hładki 
700/XXXIV/13 – pan Burmistrz miał odpowiedzieć na interpelację w sprawie kosztów 

postępowań podatkowych wobec PGE. Na ostatniej sesji zadałem tą 
interpelację i widzę, że miesiąc czasu to za mało, żeby pan Burmistrz udzielił 
kompetentnej odpowiedzi. Mam pytanie do radcy prawnego. Jakie 
uprawnienia przysługują Radzie w celu wyegzekwowania od Burmistrza 
odpowiedzi na interpelacje? 

 
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat (odpowiedź udzielona na XXXIV sesji) 
- tak jak podałem na poprzedniej sesji jest to kwota 1.571.281.98 zł. To jest kwota za lata 
2007-2013. Wszystkie opracowania, bodajże 6 ekspertyz, kosztowały 96.062 zł, koszty 
egzekucyjne zabezpieczenia należności podatkowych wyniosły 274,260 zł. To są wszystkie 
poniesione koszty. 
 
SKP 0003.4.2013.A.Ż                                                             Gryfino, dnia 20 czerwca 2013 r. 
     W odpowiedzi na interpelacje nr 700/XXXIV/13 oraz 721/XXXIV/13 Burmistrz Miasta i 
Gminy informuje, że koszty postępowań podatkowych – ekspertyz oraz koszty egzekucyjne 
przedstawiały się w następujący sposób:  
- koszty związane z wydaniem ekspertyz koniecznych dla prawidłowego określenia 
zobowiązania podatkowego PGE wynosiły 96 062,00 zł, 
- koszty egzekucyjne związane z zabezpieczeniem należności podatkowych wyniosły łącznie 
674 248,10. Należność ta została w całości uregulowana. 
- koszty postępowania egzekucyjnego w wysokości 3 065 273,60 zł- wykonanie kosztów 
egzekucyjnych zostało wstrzymane postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego.  

BURMISTRZ 
Miasta i Gminy Gryfino 

Henryk Piłat 
 
Radna Ewa De La Torre  
701/XXXIV/13 – czy w związku z informacjami prasowymi o tym, że nabrzeże zostanie 

oddane do użytku, pan Burmistrz zechciałby zaprezentować Radzie na tej sali 
prezentację multimedialną całości projektu, który jest objęty wnioskiem Gminy, 
abyśmy mogli zobaczyć, jak ma wyglądać nabrzeże docelowo po 
zagospodarowaniu i zakończeniu wszystkich prac?  

 
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat (odpowiedź udzielona na XXXIV sesji) 
- prezentacja multimedialna jest dostępna w internecie. Jeżeli państwo zażyczycie tego 
sobie, pokażemy taką prezentację na następnej sesji. Jak pani radna prosi, to myślę że 
trzeba spełnić to życzenie.  
 
Radna Ewa De La Torre  
702/XXXIV/13 – chciałabym, aby pan Burmistrz potwierdził lub zaprzeczył informacji o tym, 

że Komenda Powiatowa lub Komenda Wojewódzka Policji wystąpiła do Gminy 
o przekazanie terenu po byłej betoniarni pod budowę nowej Komendy 
Powiatowej Policji. Myślę, że ten pomysł byłby wyśmienity ze względu na 
sąsiedztwo Straży Pożarnej i Powiatowego Centrum Zarządzania 
Kryzysowego. Jestem bardzo zainteresowana aktualnością tej propozycji  
i stosunkiem do tej propozycji pana Burmistrza. Czy do Gminy wpłynął 
pisemny wniosek w tej sprawie? 

 



Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat (odpowiedź udzielona na XXXIV sesji) 
- wyraziłem swoje stanowisko, pomysł podoba mi się. Pozostaje tylko forma przejęcia 
majątku, bo gmina nie ma obowiązku nieodpłatnego przekazania terenu. Przy nieodpłatnym 
przekazaniu majątku gmina będzie musiała zapłacić podatek od wartości działki. 
Sprawdzimy to jeszcze. Pomysł jest dobry, popieram go i będę współpracował ze 
Starostwem w celu pozytywnego załatwienia tej sprawy, gdyż lokalizacja komendy w tym 
miejscu jest bardzo wskazana. Myślę, że drugi przetarg na sprzedaż tej nieruchomości 
będzie odwołany. W międzyczasie udało się uzyskać pozytywną opinię konserwatora 
zabytków w sprawie budynku, który znajduje sie na środku tego terenu.  
 
Radna Ewa De La Torre  
703/XXXIV/13 – proszę pana Burmistrza o dostarczenie radnym do wglądu odpisu 

zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, jakie pan Burmistrz 
składał w ubiegłym roku w sprawie „angielskich dróg”, a także o odpis 
postanowienia prokuratury w tej sprawie. Podobno sprawa została umorzona 
w ubiegłym roku. Chciałabym zapoznać się z powodami tego umorzenia,  
z uzasadnieniem do postanowienia Prokuratora Rejonowego, a także prosić  
o informację, czy zażalenie na umorzenie zostało złożone do sądu przez pana 
Burmistrza? 

 
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat (odpowiedź udzielona na XXXIV sesji) 
- jeżeli pani radna De La Torre jest zainteresowana naszym wnioskiem do prokuratury  
w sprawie „ angielskich dróg” i odpowiedzią prokuratury, skierujemy je i przekażemy pani.  
 
                                                                                                            
BMP/ 703, 705 /XXXIV/13           Gryfino, dnia 12.06.2013 r. 
 W odpowiedzi na interpelacje wniesione na Sesji Rady Miejskiej w sprawie 
udostępnienia dokumentów w sprawie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez 
firmę wykonującą remont ul. Sportowej i Rapackiego w Gryfinie informuję, że kopie 
dokumentów w tej sprawie zostały przekazane Pani na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej  
w dniu 10.06.2013 r. 

BURMISTRZ 
Miasta i Gminy Gryfino 

Henryk Piłat 
Radna Ewa De La Torre 
704/XXXIV/13 – chciałabym zasygnalizować kwestię stanu technicznego ul. Mickiewicza. Nie 

wiem, czy to ulica gminna, czy powiatowa, ale stan dziur może sugerować, że 
kierowcy będą mieli tam kłopoty. Czy pan Burmistrz w tej sprawie będzie 
podejmował jakąś interwencję, czy może już taką interwencję podjął? 

 
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat (odpowiedź udzielona na XXXIV sesji) 
- ul. A. Mickiewicza jest drogą powiatową. W sprawie złego stanu nawierzchni ulicy wystąpię 
na piśmie do pana Starosty. 
 
Radna Ewa De La Torre 
705/XXXIV/13 - wchodząc do budynku urzędu przyjrzałam się niedawno remontowanemu,  

a nawet kilkakrotnie remontowanemu budynkowi UMiG w Gryfinie. Co się 
dzieje z elewacją nad wejściem? Czy wykonawca może jeszcze cokolwiek 
zrobić w ramach gwarancji? Kto był ostatnim wykonawcą tej elewacji  
i dlaczego taki jest jej stan? 

 
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat (odpowiedź udzielona na XXXIV sesji) 
- na pewno minęło kilka lat od momentu, kiedy był wykonywany remont elewacji budynku 
urzędu, na pewno gwarancja już nie obowiązuje i będziemy musieli usunąć ten odpadający 
tynk. 



                                                                                                          
BMP/ 703, 705 /XXXIV/13      Gryfino, dnia 12.06.2013 r. 
 W odpowiedzi na interpelacje w sprawie remontu elewacji budynku UMiG w Gryfinie 
wyjaśniam, że prace związane z remontem elewacji budynku zostały wykonane przez firmę 
R.W.G. Sp. z o.o. ze Szczecina w 2003 roku. Termin gwarancji upłynął w 2006 r.  

BURMISTRZ 
Miasta i Gminy Gryfino 

Henryk Piłat 
 
Radny Ryszard Radawiec 
706/XXXIV/13 – chciałbym, abyśmy otrzymali odpowiedzi na interpelacje, które były 

składane miesiąc temu. Ja składałem trzy interpelacje i nie mam żadnej 
odpowiedzi. Chciałbym ustosunkować się do nich i nie mam jak. Muszę 
czekać kolejny miesiąc, a chciałbym otrzymać je jak najszybciej. 

                                       
BMP/ 675, 676/XXXIII/ 706/XXXIV/13                        Gryfino, dnia 17.06.2013 r. 

W odpowiedzi na interpelacje wniesione na Sesji Rady Miejskiej informuję, że: 
Ad. 675 – wykonanie oświetlenia na ul. Łużyckiej w Wełtyniu wymaga opracowania 

projektu budowlanego oraz uzyskania pozwolenia na budowę. W chwili obecnej trwają prace 
wiązane z wykonaniem kompleksowego projektu budowlanego m.in. dla dróg gminnych w 
Wełtyniu. W ramach opracowania zostanie wykonany również projekt oświetlenia ulic. 
Termin opracowania projektu został określony na 30.11.2013 r. Po opracowaniu 
dokumentacji projektowej możliwe będzie ustalenie harmonogramu prac na lata kolejne. 

Ad. 676 – Corocznie w budżecie gminy gwarantowane są środki na remonty dróg 
gminnych, a o kolejności remontów decyduje ich stan przejezdności oraz znaczenie jakie 
pełni dana droga dla mieszkańców gminy. Na etapie konstrukcji budżetu na 2014 rok 
przeanalizujemy możliwości finansowe zagwarantowania środków na remont wnioskowanej 
drogi.   

BURMISTRZ 
Miasta i Gminy Gryfino 
      Henryk Piłat 

 
Radny Jarosław Kardasz 
707/XXXIV/13 – składam interpelację w imieniu mieszkańców  Starych Brynek, Chlebowa  

i Raczek w sprawie bobrów na rzece Omulna. Budowane przez nich tamy na 
rzece Omulnej, mimo, że Chlebowo jest oddalone o 2 km od rzeki powoduje, 
że następuje zalewanie terenów w Chlebowie. Proszę o pomoc  
w przeniesieniu tych bobrów w inne miejsce, bo jest to dla nas problem. 

 
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat (odpowiedź udzielona na XXXIV sesji) 
- będziemy interweniować w tej sprawie. Jest to również problem miejscowości Radziszewo. 
 

Interpelację pismem BMK. 0003.3.20113 ML z dnia 11.06.2013 r. przekazano do 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz do Zachodniopomorskiego 
Zarządu Melioracji  i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, Oddział Terenowy w Gryfinie. 
 
 
WOPN.600.30.2013.MS,MD         Szczecin, dnia 24 lipca 2013 r. 
 Odpowiadając na pismo znak: BMK.0003.3.2013ML w sprawie interpelacji nr 
707/XXXIV/13 dotyczącej przeniesienia bobra europejskiego Castor fiber budującego tamy 
na rzece Omulnej, zalewając grunty okolicznych miejscowości, uprzejmie informuję co 
następuje. 
 Stosownie do art. § 7 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 października 
2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. Nr 237, poz.1419) w stosunku do 
dziko występujących zwierząt podlegających ochronie wprowadzono takie zakazy jak: zakaz 



umyślnego zabijania, okaleczania i chwytania, niszczenia tam, żeremi, niszczenia ich siedlisk 
i ostoi, niszczenia ich gniazd, zimowisk i innych schronień, umyślnego płoszenia i 
niepokojenia, przemieszczania z miejsc regularnego przebywania na inne miejsca. Zgodnie z 
art. 56 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., 
poz.627 i 628) właściciel nieruchomości lub zarządca może złożyć stosowny wniosek na 
derogacje od zakazów w stosunku do zwierząt objętych ochroną. Przedmiotowy wniosek 
można pobrać ze strony internetowej RDOŚ w Szczecinie, pod linkiem: 
http://szczecin.rdos.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=85&Itemid=61. 
 Jednocześnie informuję, iż regionalny dyrektor ochrony środowiska nie jest 
uprawniony i nie posiada przeszkolonej w tym zakresie kadry pracowniczej, aby pomóc w 
przeniesieniu bobrów w inne miejsca przebywania. W związku z tym nie ma możliwości 
podjęcia inicjatywy przeniesienia rodziny bobra europejskiego, lecz może wydać stosowne 
zezwolenie. 
 Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody Skarb 
Państwa odpowiada za szkody wyrządzone przez: 
żubry – w uprawach, płodach rolnych lub w gospodarstwie leśnym; 
wilki – w pogłowiu zwierząt gospodarskich; 
rysie – w pogłowiu zwierząt gospodarskich; 
niedźwiedzie – w pasiekach, w pogłowiu zwierząt gospodarskich oraz w uprawach rolnych; 
bobry -  w gospodarstwie rolnym, leśnym lub rybackim. 
Oględzin i szacowania szkód, o których mowa powyżej, a także ustalania wysokości 
odszkodowania i jego wypłaty, dokonuje regionalny dyrektor ochrony środowiska. 
 W związku z powyższym, osoby poszkodowane w wyniku działalności bobrów mogą 
ubiegać się o odszkodowanie, poprzez złożenie wniosku umieszczonego pod ww. linkiem. 

Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska 

w Szczecinie 
Przemysław Łagodzki 

 
EGR.506/39/3/13/BM                                                     Gryfino, 24 września 2013 r.  
 Zachodniopomorski Zarząd melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, Terenowy 
Oddział w Gryfinie, odpowiadając na interpelację Pana Jarosława Kardasza, Radnego rady 
Miejskiej w Gryfinie, w sprawie bobrów na rzece Omulna, uprzejmie informuje, że obecnie na 
ww. rzece prowadzone sa prace konserwacyjne, które zostaną zakończone do dnia  
15 października br. 
 Podczas prowadzenia konserwacji rzeki, obniżono tamy bobrowe do poziomu wody, 
nie powodując podtopień terenów w obrębie Stare Brynki i Chlebowo.          
 Informujemy również, że nasza jednostka wystąpiła do Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Szczecinie o wydanie zezwolenia na zniszczenie tam bobrowych 
oraz z uwagi w naszej ocenie na nadmierną populację bobrów na ich likwidację przez 
dopuszczenie odstrzału. 

KIEROWNIK 
Terenowego Oddziału ZZMiUW Gryfino 

Bronisław Medyński 
 
Radny Jarosław Kardasz 
708/XXXIV/13 – dostałem odpowiedź na interpelację, że zostanie naprawiony monitoring  

w świetlicy w Starych Brynkach lub zostanie pociągnięta do odpowiedzialności 
osoba. Minął rok odkąd ten monitoring nie działa. Młodzież wie o tym  
i świetlica ulega pomału dewastacji. Proszę o pomoc w naprawie tego 
monitoringu. 

 
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat (odpowiedź udzielona na XXXIV sesji) 
– postaramy się jak najszybciej naprawić monitoring. 
 



Radny Jarosław Kardasz 
709/XXXIV/13 – proszę o przyjazd komisji do świetlicy w Starych Brynkach, w bibliotece 

zapada się podłoga, gdzie mamy pracownię komputerową. Instruktor świetlicy 
nie wpuszcza do niej w tej chwili dzieci i młodzieży, bo boi się, że ktoś skręci 
tam nogę. Kafelki, które były zakładane na zewnątrz świetlicy odpadają, to jest 
totalny bubel. 

 
Gryfino, dnia 17.06.2013 r. 

BMP/ 709 /XXXIV/13 
W odpowiedzi na interpelacje wniesioną na Sesji Rady Miejskiej informuję, że na 

dzień 20.06.2013 r. na godz. 14.00, zaplanowany jest przegląd gwarancyjny świetlicy 
wiejskiej w Starych Brynkach, między innymi pod katem usterek, które zgłaszał Pan na sesji. 

BURMISTRZ 
Miasta i Gminy Gryfino 

Henryk Piłat 
 
Radny Jarosław Kardasz 
710/XXXIV/13 – w Starych Brynkach była robiona kanalizacja i zostało częściowo 

zdemontowane ogrodzenie na placu zabaw. Słupki, które były w tym 
ogrodzeniu nie nadają się do powtórnego zamontowania, ponieważ przegniły. 
Obiecano nam, że ogrodzenie placu zabaw zostanie naprawione i do 
dzisiejszego dnia niestety tak się nie stało. 

 
Radny Jarosław Kardasz 
711/XXXIV/13 – moja interpelacja dotyczy drogi Stare Brynki-Raczki. To jest jedyna droga 

gminna w naszej wsi, z którą nie jest nic robione. Jest ona częściowo 
gruntowa i w części asfaltowa, a dziury w asfalcie nigdy nie zostały załatane. 

 
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat (odpowiedź udzielona na XXXIV sesji) 
– na drogę Stare Brynki- Raczki nawieziemy gruz, aby ją wyrównać. 
 
Radny Eugeniusz Kuduk 
712/XXXIV/13 – nie otrzymałem odpowiedzi na interpelację, a pytałem o koszt remontu drogi 

Gajki-Steklinko, tego bubla remontowego i nieskończonej drogi. Do jej 
skończenia zabrakło 300-400 metrów przez wioskę. Są różne insynuacje, co 
do nieskończenia tej drogi. Chciałbym ich uniknąć, jakąś odpowiedź muszę 
mieszkańcom udzielić. 

 
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat (odpowiedź udzielona na XXXIV sesji) 
- w sprawie drogi Gajki-Steklinko interweniowała u mnie pani sołtys. Poleciłem swoim 
służbom pojechanie na miejsce, mają uzgodnić z panią sołtys, do którego miejsca droga ma 
być przedłużona i będzie ona przebiegała do tego miejsca, które było uzgodnione z panią 
sołtys. Na dzień dzisiejszy droga nie jest odebrana po remoncie. 
 
Radna Janina Nikitińska 
713/XXXIV/13 – Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego dokonała 

ostatnio przeglądu dróg gminnych. Chciałabym odnieść się do stanu jednej  
z nich, ulicy Flisaczej, gdzie powstały nowe bloki. Jest tam droga gminna, 
mieszkańcy widzieli, że oglądaliśmy tą drogę i bardzo proszą, aby powstał tam 
plac zabaw. Panie Burmistrzu, myślę, że to jest takie miejsce, gdzie place 
zabaw powinny powstawać, jest tam mnóstwo bloków i mnóstwo dzieci. 
Można byłoby zainstalować jeszcze kilka ławek. Już wcześniej inni radni 
zgłaszali tą sprawę, ale w związku z tym, że był telefon z taką prośbą, 
zgłaszam tą interpelację ponownie. 

 



Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat (odpowiedź udzielona na XXXIV sesji) – 
jest uchwalony budżet gminy na 2013 rok. Nie ma zaplanowanych na to środków  
w budżecie. Dzisiaj nie mogę pani powiedzieć, czy plac zabaw będzie zrobiony  
w tym roku, czy nie będzie. Na dzień dzisiejszy nie ma tego zadania w budżecie. 

 
                                                                                       Gryfino, dnia 24.06.2013 r. 

BWS.0003.21.2013 
  W odpowiedzi na zgłoszoną przez Panią na sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 22 
maja 2013 roku interpelacją nr 713/XXXIV/13 uprzejmie informuję, że wykonanie placu 
zabaw przy ul. Flisaczej planujemy w trzecim kwartale bieżącego roku po weryfikacji kosztów 
wynikających z wcześniej zaplanowanych zadań w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych 

BURMISTRZ 
Miasta i Gminy Gryfino 

Henryk Piłat 
Radna Jolanta Witowska 
714/XXXIV/13 – ja również nie otrzymałam odpowiedzi na wcześniej złożone interpelacje  

i oczekuję na nie, bo nie wiem, jak mam się zachować wobec problemów, 
które zgłaszałam. Mam interpelację, która dotyczy sytuacji, jaka jest pod 
skarpą przy wejściu na Górny Taras. Są tam murki, na których były siedziska, 
dzisiaj pozostały już tylko fragmenty drewna, pokruszony murek oraz 
wystające śruby. Bardzo proszę służby o zlikwidowanie tego stanu. 

 
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat (odpowiedź udzielona na XXXIV sesji) 
– będziemy starali się naprawić siedziska przy skarpie na ul. Kolejowej. 
 

Gryfino, dnia 17.06.2013 r. 
BMP/ 653/XXXII/ 680/XXXIII/ 709/XXXIV/13 

W odpowiedzi na interpelacje wniesione na Sesjach Rady Miejskiej informuję, 
Ad. 653 – bariery balkonów i tarasów na parterze budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego przy ul. Targowej 11 a, b, c, zostały wykonane w ostatnim tygodniu kwietnia 
br. 

Ad. 680 – Po całkowitym wysiedleniu budynku przy ul. 1 Maja 10, możliwe będzie 
dokonanie jego rozbiórki i urządzenie na terenie nieruchomości zajmowanej przez budynek 
urządzenie terenu postojowego. Wymaga to opracowania dokumentacji technicznej i 
uzyskania pozwolenia na rozbiórkę oraz zgłoszenia zamiaru przystąpienia do realizacji robót. 
W miarę posiadanych możliwości finansowych zadanie to zostanie przewidziane do realizacji 
w przyszłym roku. 

Ad. 714 – w ramach umowy z PUK Sp. z o.o. na bieżące utrzymanie dróg usunięte 
zostaną elementy zagrażające bezpieczeństwu użytkowników. 

BURMISTRZ 
Miasta i Gminy Gryfino 

Henryk Piłat 
 
Radna Jolanta Witowska 
715/XXXIV/13 - w środowisku rodziców dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 4 pojawiły się 

problemy. Chciałabym wiedzieć, jaka jest skala tych problemów, czego one 
dotyczą i w jaki sposób tym rodzicom pomagamy te problemy rozwiązać? 

 
BWS.0003.18.2013                                                                Gryfino, dnia 10 czerwca 2013 r. 

W odpowiedzi na zgłoszoną przez Panią na XXXIV Sesji Rady Miejskiej, w Gryfinie w 
dniu 22 maja 2013 roku interpelację Nr.715/XXXIV/13 uprzejmie informuję, że: w chwili 
obecnej nie mamy żadnych informacji o jakichkolwiek problemach w środowisku rodziców 
dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 4.Nieliczne nieporozumienia we wcześniejszym okresie 
mogły być związane z trudnymi i bardzo dla rodziców ważnymi sprawami związanymi ze 



zmianą miejsca nauki przez ich dzieci. Przed zatwierdzeniem arkuszy organizacyjnych szkół 
wszystkie te zagadnienia zostały z rodzicami uzgodnione.  

Z up. Burmistrza 
Z-ca Burmistrza 
Maciej Szabałkin 

 
Radny Tomasz Namieciński 
716/XXXIV/13 – moja interpelacja dotyczy pięciu działek w Gardnie przy ul. Niepodległości 

pomiędzy sklepem pana Artura Kryształowicza, a krzyżem. Jest to teren 
Agencji Nieruchomości Rolnych. Swego czasu Rada Sołecka i Sołtys Gardna 
zgłaszali akces, aby Gmina przejęła te działki pod plac zabaw. Niestety 
dostaliśmy wówczas odmowną odpowiedź z ANR. W chwili obecnej ten teren 
wygląda bardzo źle. Te działki nie są wykaszane, a jest to środek osiedla. 
Sołtys pisze pismo, kieruje je do Agencji, a Agencja organizuje postępowanie 
przetargowe. To tak nie może być. Mieszkańcy Gardna chcieliby, aby 
zmuszono do tego Agencję albo żeby Straż Miejską ją ukarała. Niech 
powstanie harmonogram wykoszeń, nie może być tak, że teren agencyjny jest 
koszony raz na dwa miesiące. Skoro mieszkańcy mogą kosić trawę na swoich 
posesjach raz w tygodniu, to agencja mogłaby skosić ten teren raz  
w miesiącu. Bardzo proszę, aby wymusić na Agencji sporządzenie takiego 
harmonogramu i wiedzielibyśmy wtedy, kiedy te działki są wykaszane. 
Na terenach wiejskich mamy mnóstwo działek gminnych, sołtysi sygnalizują, 
że te działki też nie są wykaszane. To samo dotyczy boisk sportowych. Bardzo 
proszę o to, aby sporządzić harmonogram prac, które będą wykonywane na 
tych działkach i na boiskach. Chciałbym go otrzymać i uważam, że powinni go 
dostać również sołtysi. 
 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat (odpowiedź udzielona na XXXIV sesji) 
- wystąpimy na piśmie do Agencji Nieruchomości Rolnych odnośnie uporządkowania 
terenów, za które jest odpowiedzialna Agencja 

 
 

BSM.0003.716/XXXIV/13                                                             Gryfino, dnia 14.06.2013 r. 
      W odpowiedzi na interpelację z dnia 22 maja 2013 r. uprzejmie informuję, że dnia 23 
maja 2013 r. Straż Miejska wysłała pismo do Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości 
Rolnej w Szczecinie SZGZ w Pyrzycach z prośbą o podjęcie stosownych działań 
zmierzających do uprzątnięcia i wykoszenia działek nr. 52/171, 52/172, 52/173, 52/174, 
52/175 obręb Gardno.  
   Powyższe działki zostały wykoszone do dnia 30.05.2013. 

BURMISTRZ 
Miasta i Gminy Gryfino 

Henryk Piłat 
 

Interpelacja pismem BSM.5520.38.2013 z dnia 14.06.2013r. została przekazana do OT ANR 
w Szczecinie  SZGZ w Pyrzycach, ul. Warszawska 95, 74-200 Pyrzyce. 
 
Radny Tomasz Namieciński 
717/XXXIV/13 – wspólnie z sołtysem zgłaszałem interpelację dotyczącą świetlicy w Gardnie  

i możliwości korzystania z pomieszczeń w Zespole Szkół. Odniósł się pan do 
tego, że możemy sobie tam chodzić. Poproszę o odpowiedź pisemną, jak pan 
to widzi, wówczas przedstawię ją mieszkańcom, żebyśmy wiedzieli jak mamy 
korzystać z pomieszczeń w szkole. 

 
 
 



ZSG- 0717-32/13                                                                            Gardno, 27 maja 2013 r. 
    Dyrektor Zespołu Szkół w Gardnie w odpowiedzi na zapytanie Burmistrza Miasta  
i Gminy Gryfino dotyczące utworzenia świetlicy popołudniowej dla dzieci i młodzieży  
z Gardna, iż taka możliwość istnieje.  
     Ze względu na ograniczone możliwości lokalowe nie jest możliwe wygospodarowanie 
odrębnych pomieszczeń na działalność kulturalną wsi. Do zespołu Szkół uczęszcza 400 
uczniów, co tworzy 22 oddziały klasowe. Uczniowie uczą się w 20 salach, z czego dwie sale 
to pracownie komputerowe, dwie sale powstały z wydzielenia korytarzy szkolnych a 
następne dwie zajmują oddziały przedszkolne. Ponadto w budynku szkoły swoje miejsce 
posiadają przedszkolaki uczęszczające do przedszkola prowadzonego przez TPD, koło 
gospodyń wiejskich. Świetlica środowiskowa, biblioteka szkolno-publiczna, siłownia dla 
mieszkańców Gardna to następne pomieszczenia wygospodarowane na potrzeby 
mieszkańców Gardna. 
         W związku z powyższym proponuję, aby popołudniowa działalność kulturalna 
odbywała się w pomieszczeniach świetlicy szkolnej w godzinach od 16.00 do 20.00. Istnieje 
także, możliwość otwarcia świetlicy w sobotę w godzinach dogodnych dla uczestników. 
Godziny te podyktowane są organizacją pracy szkoły. Propozycja ta, mogłaby ulec 
modyfikacji w przypadku dużego zainteresowania klientów. 
      Jednocześnie pozwolę sobie zaproponować opiekuna tej świetlicy. Jest to 
mieszkanka Gardna, studiująca pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą, matka dwóch 
uczennic naszej szkoły, która w przyszłym roku szkolnym nie zostanie zatrudniona w naszej 
szkole z powodu braku etatu. 
     Proponuję także, aby świetlica w okresie próbnym działała w ramach organizacyjnych 
Zespołu Szkół. 
    Bliższe szczegóły działalności świetlicy pozostawią do omówienia w przypadku 
pozytywnej akceptacji Pana Burmistrza. 

DYREKTOR 
Zespołu Szkół w Gardnie 
Anna Frąckowiak-Kułdosz 

 
ZSG-0717-37/13                          Gardno 20 czerwca 2013 r. 
                    Dyrektor Zespołu Szkół w Gardnie w odpowiedzi na pismo BOR.0003.6.2013 
informuje iż w piśmie ZSG-0717-32/13 z dnia 27 maja 2013 r. skierowanym do Burmistrza 
miasta i Gminy Gryfino ustosunkował się do sprawy świetlicy dla dzieci i młodzieży z Gardna. 
                   Decyzję akceptująca propozycje może podjąć tylko Pan Burmistrz, ponieważ 
wiąże się to z dodatkowym finansowaniem tego zadania, na które nie zaplanowano 
pieniędzy w budżecie Zespołu Szkół na rok 2013. 

DYREKTOR 
Zespołu Szkół w Gardnie 
Anna Frąckowiak-Kułdosz 

 
Radny Tomasz Namieciński 
718/XXXIV/13 – na wczorajszej Komisji Budżetu rozmawialiśmy z panem Burmistrzem na 

temat dotacji dla klubów sportowych. Umowy ze stowarzyszeniami sportowymi 
są podpisane, jednakże do chwili obecnej nie poszły za nimi środki finansowe. 
Pan Burmistrz nam wyjaśnił, że nie ma takiego zlecenia od Naczelnika 
Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych. Panie Naczelniku, bardzo pana 
proszę, żeby pan takie zlecenie przygotował. Podobno w przyszłym tygodniu 
mają zostać przekazane środki finansowe. Przez pięć miesięcy 
stowarzyszenia działają ze środków własnych bez wkładu gminy, mimo 
podpisanych umów, więc bardzo proszę, żeby ten temat załatwić. 15 czerwca 
kończy się sezon piłkarski, a kluby posiadają zobowiązania. 

 
 
 



Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat (odpowiedź udzielona na XXXIV sesji) 
- będę chciał w miarę możliwości, w tym tygodniu przekazać środki  
w ramach podpisanych umów dla klubów sportowych. Ostatnie umowy związane z dotacjami 
dla klubów sportowych podpisywałem w połowie maja. 
 
Radny Tadeusz Figas 
719/XXXIV/13 – bardzo często obserwuję inwestycję budowy nabrzeża. Uważam, że jest to 

najważniejsza inwestycja na terenie miasta. Od strony południowej teren 
został bardzo ładnie uporządkowany, bardzo dobrze, że fragmenty tego terenu 
zostały wykorzystane pod parking. Rozmawiałem z pracownikami, którzy 
porządkują ten teren i powiedzieli mi, że nie mają w zakresie obowiązków 
posiania na nim trawy. Nie wyobrażam sobie, żeby ten teren pozostał w takim 
stanie, w jakim jest i chyba nie będziemy czekali, aż trawa sama urośnie. 
Chyba stać nas na to, żeby tam założyć trawnik. 

 
 
BMP/ 719 /XXXIV/13       Gryfino, dnia 17.06.2013 r. 

W odpowiedzi na interpelację wniesioną na Sesji Rady Miejskiej w sprawie posiania 
trawy na terenie uporządkowanego kwartału przy środkowym etapie nabrzeża wyjaśniam, że 
trawa została zakupiona i w najbliższych dniach zostanie posiana przez OSiR. 

BURMISTRZ 
Miasta i Gminy Gryfino 

Henryk Piłat 
 
Radny Tadeusz Figas 
720/XXXIV/13 – dlaczego tak bardzo opóźnia się otwarcie ul. Energetyków i ul. Bałtyckiej? 

Jest tam właściwie wszystko zrobione, zamknięcie ulic utrudnia komunikację  
i wjazd chociażby na ul. Rapackiego. Proszę o odpowiedź na moje pytanie. 

 
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat (odpowiedź udzielona na XXXIV sesji) 
- na ul. Energetyków w ramach rozszerzonego zadania będzie wymiana nawierzchni do 
skrzyżowania z ulicą Piastów. 
 
Radny Krzysztof Hładki 
721/XXXIV/13 – powtórzę swoją interpelację, na którą nie otrzymałem odpowiedzi miesiąc 

temu, żeby otrzymać odpowiedź w punkcie XVI porządku obrad sesji. Jakie są 
poniesione i zaskarżone do sądu koszty egzekucyjne komornika skarbowego, 
które zostały zapłacone i których komornik się domaga, a zostały zaskarżone 
do sądu? Jakie są koszty wykonania opinii biegłych oraz koszty ekspertyz  
i opinii prawnych? Oczekuję odpowiedzi w punkcie XVI porządku obrad sesji, 
na piśmie. 

 
SKP 0003.4.2013.A.Ż                                                            Gryfino, dnia 20 czerwiec 2013 r. 
     W odpowiedzi na interpelacje nr 700/XXXIV/13 oraz 721/XXXIV/13 Burmistrz Miasta  
i Gminy informuje, że koszty postępowań podatkowych – ekspertyz oraz koszty egzekucyjne 
przedstawiały się w następujący sposób:  
- koszty związane z wydaniem ekspertyz koniecznych dla prawidłowego określenia 
zobowiązania podatkowego PGE wynosiły 96 062,00 zł, 
- koszty egzekucyjne związane z zabezpieczeniem należności podatkowych wyniosły łącznie 
674 248,10. Należność ta została w całości uregulowana. 
- koszty postępowania egzekucyjnego w wysokości 3 065 273,60 zł- wykonanie kosztów 
egzekucyjnych zostało wstrzymane postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego.  

BURMISTRZ 
Miasta i Gminy Gryfino 

Henryk Piłat 



 
Radna Elżbieta Kasprzyk 
722/XXXIV/13 – sołtysi zgłaszają problem dotyczący placów, na których prowadzona jest 

selektywna zbiórka odpadów. Bardzo często panuje tam nieporządek i  może 
w sytuacjach, kiedy opróżniane są pojemniki można byłoby zlecić, żeby były 
sprzątane. Pojemnik jest opróżniany, a bałagan dookoła zostaje. Jest to plac 
gminny, więc prosiłabym o dopilnowanie tego.  

 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska 
Janina Major (odpowiedź udzielona na XXXIV sesji) 
 - tak naprawdę to zlecamy to od zeszłego roku na maila lub telefonicznie, jest to 
wykonywane w ramach kosztów likwidacji dzikich wysypisk. Zlecamy to dodatkowo 
Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych. PUK odbiera odpady komunalne segregowane z 
pojemników w ramach własnych kosztów, ale wszystko co znajduje się z boku pojemników, 
to są odpady zmieszane różnego typu. To jest na bieżąco zlecane i płacimy za to 
przedsiębiorstwu 
 
BMK.0003.1.2013.LR                                                                      Gryfino, dnia 06.06.2013 r. 
      Odpowiadając na Pani interpelację nr 722/XXXIV/13 informuję, iż w bieżącym roku 
kalendarzowym odpady gromadzone przy pojemnikach do zbiórki selektywnej są na 
zgłoszenie Gminy doraźnie zbierane przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. 
w Gryfinie zgodnie z Porozumieniem Wykonawczym nr. BMK.7002.2.2013 z dnia 
21.01.2013r. Nie jest możliwe, aby podczas opróżniania pojemników z odpadów selektywnie 
zebranych, zabierano do tego samego pojazdu odpady gabarytowe, składowane nagminnie 
przez mieszkańców przy pojemnikach. Mija się to z celem segregacji odpadów. Pracownicy 
Spółki muszą przyjechać jeszcze raz innym pojazdem i zabrać pozostałe odpady. 
 Stanowi to duże obciążenie finansowe ze względu na rozmiar takich praktyk, coraz 
częściej spotykanych u mieszkańców naszej gminy. Są to oczywiście działania niezgodne z 
prawem. Traktuje się je jako tworzenie dzikich wysypisk. Grozi za to nałożenie przez Straż 
Miejską mandatu w odpowiedniej wysokości. 
 Powyższe działania mieszkańców wynikają być może z nieświadomości takiego 
stanu rzeczy, dlatego też Gmina zleciła druk i kolportaż ulotek informacyjnych na temat 
segregacji odpadów komunalnych. 
 Ponadto informuję, iż w przypadku dużego nagromadzenia odpadów przy 
pojemnikach do zbiórki selektywnej należy ten fakt zgłosić do Wydziału Gospodarki 
Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska.  

BURMISTRZ 
Miasta i Gminy Gryfino 

  Henryk Piłat 
Radny Zenon Trzepacz 
723/XXXIV/13 – otrzymałem odpowiedzi na interpelacje, tylko wolałbym takich odpowiedzi 

nie otrzymywać. Na sesji zadałem pytanie odnośnie umieszczenia w bipie listy 
wynagrodzeń i nagród przyznawanych pracownikom urzędu, tym, na którym 
pozwala ustawa. Odpisano mi, że są składane oświadczenia majątkowe. 
Jestem osiemnasty rok radnym i wiem, że w internecie są publikowane 
oświadczenia majątkowe i mogę je odczytać, ale wyraźnie mówiłem o tym, 
żeby było to czytelne, że są, co miesiąc, czy co kwartał nagrody i mieszkaniec 
może wejść na bip i je przejrzeć. Prosiłbym, aby czytać zadawane interpelacje 
i odpowiedzieć na pytanie, tak, jak tego życzą sobie mieszkańcy, bo ja 
zadawałem tą interpelację w imieniu mieszkańców. 

 
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat (odpowiedź udzielona na XXXIV sesji) 
- jak będą nagrody i będzie taka potrzeba, będziemy umieszczać takie informacje. W roku 
bieżącym nie było jeszcze ani jednej nagrody, a więc nie było potrzeby umieszczania 
informacji. 



 
Radny Zenon Trzepacz 
724/XXXIV/13 – w imieniu mieszkańców składam prośbę do pana Burmistrza, żeby przy 

opracowywaniu budżetu na przyszły rok wprowadzić podatek od posiadania 
psów na terenach miejskich. Spotykam się, na co dzień z wieloma 
mieszkańcami i mieszkańcy wyraźnie mówią, że te pieniądze należy 
przeznaczyć na zatrudnienie firmy, która będzie sprzątała, m.in. pod ich 
tarasami i pod ich balkonami. Mam propozycję, aby była to kwota przynajmniej 
100 zł od psa. 

 
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat (odpowiedź udzielona na XXXIV sesji) 
- podatek od posiadania psów według mojej ocenie jest bardzo kontrowersyjny. Możemy się 
spodziewać, że wielu mieszkańców po wprowadzeniu takiego podatku pozbędzie się 
czworonoga, pomimo tego, że niby go bardzo kocha i rozpocznie się plaga bezpańskich 
psów. Uzyskiwaliśmy w granicach ok. 15.000 – 20.000 zł, może 30.000 zł wpływów z tego 
podatku. Jeżeli będzie wolą Rady, żeby ten podatek wprowadzić, to go wprowadzimy. 
 
 
 SKP 0003.5.2013.A.Ż                                                              Gryfino, dnia 5 czerwca 2013 r. 
      W odpowiedzi na interpelację nr 724/XXXIV/13 Radnego Zenona Trzepacza Burmistrz 
Miasta i Gminy Gryfino informuje: 
Podatek od posiadania psów obowiązywał w Gminie Gryfino do roku, 2007 ( czyli w ostatnim 
roku obowiązywania)wyniósł 13 269 zł. W związku z faktem, ze nie ma obowiązku 
czipowania psów weryfikacja osób posiadających dane zwierzę jest bardzo trudna. Co 
wpływa na minimalne dochody uzyskane z tego podatku. Ponadto informuję, że nie ma 
możliwości zatrudnienia z w/w dochodów firmy, która będzie sprzątała po psach. Zgodnie z 
Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfino do obowiązków 
właścicieli należy natychmiastowe usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez 
zwierzęta domowe w obiektach i na terenach przeznaczonych do użytku publicznego. Czyli 
na terenach wskazanych przez Pana w interpelacji. 

BURMISTRZ 
Miasta i Gminy Gryfino 

Henryk Piłat 
 
Radna Magdalena Chmura – Nycz 
725/XXXIV/13 – w Szkole Podstawowej Nr 1 z oddziałami integracyjnymi na boisku 

szkolnym zapadła się studzienka. Proszę o jej naprawę. 
 
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat (odpowiedź udzielona na XXXIV sesji) 
- dzisiaj kazałem sprawdzić Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych studzienkę przy Szkole 
Podstawowej nr 1, bo jej naprawa została już dawno zlecona przedsiębiorstwu. Dzisiaj 
powinno to już być zrobione. 
 
Radna Magdalena Chmura – Nycz 
726/XXXIV/13 – proszę o przycięcie konarów i młodych pędów drzew rosnących w pasie 

drogowym ul. Łużyckiej, szczególnie przy wyjazdach z dróg pobocznych od 
Osiedla Południe i przy wyjeździe z dawnego EXBUDU. Ograniczają one 
widoczność i zagrażają bezpieczeństwu. 

 
 Interpelację pismem BMK.0003.4.2013 ML z dnia 11.06.2013r. przekazano do 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Szczecinie, Rejon w Szczecinie, 
ul. Pomorska 47, 70-812 Szczecin. 
 
 
Radna Jolanta Witowska 



727/XXXIV/13 – podatek od posiadania psa to podatek samorządowy, fakultatywny, został 
on zniesiony, jednak niektóre samorządy powracają do niego. Chciałabym 
uzyskać analizę, jakie były z tego tytułu wpływy. Słyszy się opinie, że wpływy  
z tzw. psiego podatku były niższe od kosztów jego ściągania. Nie wiem, czy  
w takiej sytuacji jest to zasadne. Większe środki potrzebne są na zakup 
dystrybutorów, worków, na pewno trzeba poszukać źródła finansowania tych 
wydatków. 

 
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat (odpowiedź udzielona na XXXIV sesji) 
- podatek od posiadania psów według mojej ocenie jest bardzo kontrowersyjny. Możemy się 
spodziewać, że wielu mieszkańców po wprowadzeniu takiego podatku pozbędzie się 
czworonoga, pomimo tego, że niby go bardzo kocha i rozpocznie się plaga bezpańskich 
psów. Uzyskiwaliśmy w granicach ok. 15.000 – 20.000 zł, może 30.000 zł wpływów z tego 
podatku. Jeżeli będzie wolą Rady, żeby ten podatek wprowadzić, to go wprowadzimy. 
 
 
SKP 0003.6.2012.A.Ż.                                                                     Gryfino, 5 czerwca 2013 r. 
         Odpowiadając na interpelację nr 727/XXXIV?13 Radnej Pani Jolanty Witowskiej 
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje, że wpływy z podatku od posiadania psów w 
latach 2003-2007 przedstawiały się następujący sposób: 
Rok 2003 – 26 169,00 zł stawka 35,00 zł od jednego psa. 
Rok 2004 – 27 448,00 zł stawka 36,00 zł od jednego psa. 
Rok 2005 – 17 250,00 zł stawka 26,00 zł od jednego psa. 
Rok 2006 – 15 632,00 zł stawka 26,00 zł od jednego psa. 
Rok 2007 – 13 269,00 zł stawka 26,00 zł od jednego psa. 
Wydatki ponoszone z korespondencją związana ze ściągnięciem należności w wielu 
przypadkach przeważały kwotę podatku. 

BURMISTRZ 
Miasta i Gminy Gryfino 

Henryk Piłat 
 
Radna Ewa De La Torre  
728/XXXIV/13 – chciałabym przypomnieć się w sprawie zapytania składanego 

Przewodniczącego Rady Mieczysława Sawaryna i przeze mnie, ponieważ nie 
otrzymaliśmy odpowiedzi w sprawie kosztów ponoszonych przez gminę na 
ochronę obiektów użyteczności publicznej oraz tryb, w jakim została wyłoniona 
firma ochroniarska. Ja nie otrzymałam odpowiedzi, myślę, że pan Sawaryn 
również, bo wczoraj na ten temat rozmawialiśmy. 

 
GDK/D/056/2013                                                                               Gryfino,12 czerwca 2013r. 
  Uprzejmie informuję, że w Gryfińskim Domu Kultury dozorem objęte są objęte dwa 
obiekty, tj. budynek przy ul. Szczecińskiej 17oraz budynek Pałacyku pod Lwami przy ul. 
Chrobrego 48. W obu, zgodnie z kodeksem pracy, zatrudnionych jest po dwóch dozorców. 
Pracownicy ci w zakresie czynności, poza nocna ochroną budynków, maja także dbanie o 
porządek na terenie obiektów, a więc także przyległych terenów. Do obowiązków dozorców 
należy codzienne ich sprzątanie, koszenie trawników, grabienie liści, odśnieżanie oraz (w 
przypadku siedziby przy ul. Szczecińskiej 17) przeprowadzanie drobnych napraw i 
remontów. 
Koszt ponoszony przez placówkę z tytułu zatrudnienia czterech dozorców: 
- rocznie: 126.000,00 zł ( słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy złotych- brutto ) 
- miesięcznie: 10.500,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy pięćset złotych-brutto ).  

DYREKTOR GDK 
Maria Zalewska 

 
 



CW/WA/KN/071721/13- 526/2013                                                Gryfino, dnia 12.06.2013 r. 
 Odpowiadając na interpelację Radnej Ewy De La Torre nr 728/XXXIV/13 oraz 
interpelację Przewodniczącego Rady Mieczysława Sawaryna nr 741/ XXXIV/13 informujemy, 
iż od dnia 02.01.2013 r. Centrum Wodne Laguna nie ma zawartej umowy na świadczenie 
usług ochrony mienia z zewnętrzną firmą. 
 Do dnia 02.01.2013 r. w/w usługi na rzecz CW Laguna świadczyła firma EKOTRADE 
Sp. z o.o. Warszawa, Przedstawicielstwo w Szczecinie na podstawie umowy zawartej w 
wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie 
zapytania o cenę.   

 DYREKTOR 
CW Laguna 
Edyta Zart 

 
 
 
 
BP/156/2013                                                                                  Gryfino, dnia 17.06.2013 r. 
 Budynek Biblioteki Publicznej w Gryfinie jest dozorowany przez Agencję Ochrony, 
która działa na podstawie umowy o ochronie obiektu zawartej w dniu 19.01.1998r. 
Dozór jest sprawowany przez całą dobę, jak również w dni świąteczne i wolne od pracy.  
Roczny koszt ochrony obiektu przez Agencję Ochrony w 2012 r. wyniósł 1 180,80 zł brutto. 
 Powyższa informacja została potwierdzona pismem z dnia 28.02.2013r. w sprawie 
opracowania systemu zabezpieczenia obiektów ( pismo w załączeniu ).  

DYREKTOR 
Biblioteki Publicznej w Gryfinie 

Sylwia Mencel 
        
                                                                                                          Gryfino, dnia 28.02.2013r. 
                                                                                                         Roman Rataj 
                                                                                                        Komendant Straży Miejskiej 
                                                                                                        ul. 1 Maja 16 
                                                                                                       74-100 Gryfino 
Dotyczy : pisma z dnia 27.02.2013r. w sprawie opracowania systemu zabezpieczenia 

obiektów. 
1.  Czy obiekt posiada alarm przeciwwłamaniowy? 

TAK 
2.   Czy obiekt posiada monitoring wizyjny?                                                                                            

            TAK 
3. Jeżeli obiekt posiada monitoring- to czy jest to monitoring wewnętrzny czy 

zewnętrzny? 
Biblioteka posiada monitoring wewnętrzny i zewnętrzny. 

     4.    Jaki był koszt roczny koszt monitoringu w 2012r.? 
            Koszt ochrony obiektu przez Agencję Ochrony w 2012r. wyniósł 1 180,80 
     5.    Czy monitoring jest z funkcja nagrywania? 
            TAK 

6. Jakie części obiektu sa nagrywane? 
• Wypożyczalnia dla Dorosłych, 
• Czytelnia dla Dorosłych, 
• Oddział Dziecięcy 
• Galeria wewnątrz budynku, 
• Hall 
• Wejście do Biblioteki od strony parkingu w zasięgu ponad 10 m oraz od strony 

wschodniej w zasięgu ponad 10 m. 
7. Czy obiekt jest dozorowany w dni robocze i w dni wolne? 



Ochrona obiektu następuje przez całą dobę; również w dni świąteczne i wolne od 
pracy. 

8. Czy obiekt jest dozorowany przez dozorcę? 
NIE 

9. Czy obiekt jest dozorowany przez Agencję Ochrony? 
TAK 

10. Od której godziny i do której godziny obiekt jest dozorowany przez dozorcę? 
NIE DOTYCZY 

11. Czy obiekt jest dozorowany w dni robocze i w dni wolne? 
Ochrona obiektu następuje przez całą dobę; również w dni świąteczne i wolne od 
pracy. 

12. Czy obiekt jest dozorowany przez dozorcę? 
NIE 

13. Czy obiekt jest dozorowany przez Agencję Ochrony? 
TAK 

14. Od której godziny i do której godziny obiekt jest dozorowany przez dozorcę? 
NIE DOTYCZY 

11.  Od której godziny i do której godziny jest dozorowany przez Agencję Ochrony? 
Ochrona obiektu następuje przez całą dobę. 

12. Jaki teren dozorca ma do zabezpieczenia? 
NIE DOTYCZY 

13.  Od której godziny i do której godziny jest dozorowany przez Agencję Ochrony? 
Ochrona obiektu następuje przez całą dobę. 

14. Jaki teren dozorca ma do zabezpieczenia? 
NIE DOTYCZY 

16. Czy prowadzona jest ewidencja interwencji? 
  TAK PRZEZ AGENCJĘ OCHRONY 

17. Jak Dyrekcja ocenia wywiązywanie się z obowiązków i umowy przez dozorcę? 
      NIE DOTYCZY 
18. Jak Dyrekcja ocenia wywiązywanie się z obowiązków i umowy przez Agencję 

Ochrony? 
 Agencja Ochrony z profesjonalną starannością wywiązuje się z umowy, bardzo 

szybko interweniuje (telefonicznie) na każdy sygnał z obiektu.  
19. Do której godziny placówka jest otwarta? 
      Biblioteka Publiczna otwarta jest w następujących godzinach: 

• od poniedziałku do piątku 800 - 1800 
• sobota 900 - 1300  

 
DAG.072-5/13   Gryfino, 13 czerwca 2013 r. 
 W odpowiedzi na pismo BOR.0003.6.2013 z dnia 10 czerwca 2013 r. informuję, iż 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie nie zatrudnia żadnej firmy ochroniarskiej. 

DYREKTOR OPS 
Bożena Górak 

 
MOS.0114-31/2013       Gryfino, dnia 6.06.2013 r. 
 W odpowiedzi na interpelację 728/XXXIV/13 informuję, że Młodzieżowy Ośrodek 
Sportowy nie posiada żadnych obiektów dozorowanych przez Gminę. 

DYREKTOR MOS 
Jan Podleśny 

 
 



Radna Ewa De La Torre 
729/XXXIV/13 - chciałabym podzielić się z radnymi odpowiedzią na interpelację, jaką 

uzyskałam w sprawie dworca PKP i pomieszczeń, które wynajmowane tam są 
przez gminę. Niestety stało się tak, jak przypuszczałam, że w okresie od 
stycznia do marca gmina płaciła za pustostan i za te trzy miesiące opłacanie 
pustych pomieszczeń na dworcu kosztowało Gminę ponad 20.000 zł. Jest to 
informacja dla wszystkich organizacji pozarządowych, które zostały tam 
zasiedlone od 1 kwietnia, a które w tej chwili już mają kłopoty z opłacaniem 
tych pomieszczeń, nawet, jeżeli stanowi to 50% kosztów najmu. Jestem 
zdecydowanie przeciwna płaceniu innym właścicielom za najem tego typu 
obiektów w sytuacji, w której gmina nie poradziła sobie z zagospodarowaniem 
własnych pustostanów np. w byłym hotelu pod platanem. Myślę, że jest to 
marnotrawienie publicznych pieniędzy. Mówię to z ogromną przykrością, tyle 
razy interpelowałam w tej sprawie, że uzyskanie tego typu odpowiedzi, która 
potwierdziła wszystkie moje obawy, napawa mnie zdenerwowaniem. 

 
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat (odpowiedź udzielona na XXXIV sesji) 
- część budynku byłego Hotelu Pod Platanem, która jest niezagospodarowana jest 
przekazana dla Ośrodka Pomocy Społecznej i OPS opracowuje projekt, aby wystąpić  
o środki na adaptację pomieszczeń na dzienny pobyt osób potrzebujących pomocy. Wniosek 
o dotację na ten cel został już złożony 
 
Radny Rafał Guga 
730/XXXIV/13 – nie otrzymałem odpowiedzi na interpelacje w sprawie doraźnego remontu 

ul. Dębowej w Pniewie. Proszę o odpowiedź. 
 
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat (odpowiedź udzielona na XXXIV sesji) 
- w związku z wykonywaniem kanalizacji w miejscowości Żórawki, nie będziemy przeznaczać 
znaczących środków na remonty dróg, gdyż praktycznie kanalizacja, która będzie budowana 
niebawem, biegnie po istniejących drogach. 
 
Radny Rafał Guga 
731/XXXIV/13  - nie otrzymałem odpowiedzi na interpelację w sprawie ul. Flisaczej.  

Z Komisją Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego w ubiegły 
czwartek byliśmy na tej drodze i na niektórych zrobiła ona fatalne wrażenie. 
Pani dziennikarka, która razem z nami tam była mówiła, że jest to chyba 
najgorsza ulica, jaką widziała, a byliśmy jeszcze w dosyć dogodnej sytuacji 
pogodowej, bo drogą można było się przemieszczać.  

 
   Gryfino, dnia 17.06.2013 r. 

BMP/ 661, 663/ XXXII/ 731, 733 /XXXIV/13 
Ad. 661, 731 - w sprawie remontu podwórka budynków mieszkalnych przy  

ul. Flisaczej 29-35 i 35a-d, posiadamy opracowany projekt drogowy dla tego rejonu ulic. W 
bieżącym roku z uwagi na konieczność kontynuacji innych zadań nie ma możliwości 
realizacji tego zadania. Jeżeli pozwolą na to możliwości finansowe to zadanie to zostanie 
wpisane do realizacji przy konstrukcji budżetu na 2014 rok. 

BURMISTRZ 
Miasta i Gminy Gryfino 

Henryk Piłat 
Radny Rafał Guga 
732/XXXIV/13  - w uzupełnieniu interpelacji radnej Nikitińskiej, widzę pewien pomysł na plac 

zabaw przy ul. Flisaczej. Jeżeli Przedszkole Nr 1 wygra plac zabaw 
pozostanie stara instalacja w tym przedszkolu. Po przeglądzie i remoncie tej 
instalacji, można byłoby ją ewentualnie tam przenieść. Jeżeli od kilku lat 
składane są interpelacje w sprawie placu zabaw i słyszymy, że nie ma na to 



środków, można byłoby zacząć wykorzystywać zasoby, które już w jakiś 
sposób funkcjonowały. 

 
 
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat (odpowiedź udzielona na XXXIV sesji) 
Ad. 732/XXXIV/13 – ten plac nie będzie likwidowany, tylko będzie rozbudowany. 
 
 
BWS.0003.21.2013                                                                          Gryfino, dnia 24.06.2013 r.                        
   W odpowiedzi na zgłoszoną przez Pana na sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 22 
maja 2013 roku interpelacją nr 732/XXXIV/13 uprzejmie informuję, że wykonanie placu 
zabaw przy ul. Flisaczej planujemy w trzecim kwartale bieżącego roku po weryfikacji kosztów 
wynikających z wcześniej zaplanowanych zadań w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych.  

BURMISTRZ 
Miasta i Gminy Gryfino 

Henryk Piłat 
 
 
Radny Rafał Guga 
733/XXXIV/13  - chodnik przy ul. Opolskiej woła o pomstę do nieba. W tej chwili osoby 

poruszające się pieszo, m.in. matki z wózkami nie mogą nim przejść. Stan 
nawierzchni ulicy Opolskiej jest również fatalny. 

 
                                       Gryfino, dnia 17.06.2013 r. 

BMP/ 661, 663/ XXXII/ 731, 733 /XXXIV/13 
Ad. 733 – w sprawie poprawy chodnika przy ul. Opolskiej wykonane zostaną prace  

w ramach umowy z PUK Sp. z o.o. na bieżące utrzymanie dróg gminnych. 
BURMISTRZ 

Miasta i Gminy Gryfino 
Henryk Piłat 

Radny Rafał Guga 
734/XXXIV/13  - na poprzednich sesjach składałem interpelacje, na które otrzymałem 

odpowiedź, była ona jednak enigmatyczna, że kiedy nastąpi czas, przystąpi 
pan do działania. W związku z tym pytam, czy już nadszedł taki czas, czy 
podjął pan już decyzję w sprawie opracowania nowego regulaminu 
przyznawania dotacji dla klubów sportowych, bo ten stary sposób jest 
konsekwentnie od jakiegoś czasu krytykowany? 

 
BWS. 0003.20.2013                                                                                 Gryfino, 2013-06-17 
  Uprzejmie informuję, że przyznawanie dotacji następuje zgodnie z Ustawą o Pożytku 
Publicznym i o Wolontariacie. 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. 
 Jednocześnie informuję, że próby powołania zespołu, który miał stworzyć regulamin, 
nie uzyskały akceptacji w formie deklaracji czynnego uczestnictwa w pracach tego zespołu. 

BURMISTRZ 
Miasta i Gminy Gryfino 

Henryk Piłat 
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn 
735/XXXIV/13 - czy w związku z dziurami na drogach, nie tylko gminnych, dokonuje pan 

przeglądu dróg na terenie Gminy Gryfino? Na ul. Reymonta od dwóch 
miesięcy jest wielka dziura przy sklepie spożywczym. Na ul. Mickiewicza jest 
fatalny stan chodników. Czy zamierza pan wykonać porozumienie, które 
kiedyś pan podpisał za zgodą Rady z Powiatem Gryfińskim? Chciałbym 



dowiedzieć się w jaki sposób monitoruje pan stan dróg? Czy straż miejska 
składa panu raporty, poruszając się po mieście? W mojej ocenie stan dróg jest 
fatalny. 

 
Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn 
736/XXXIV/13 – czy w ostatnim czasie zmienił się operator utrzymania zieleni i porządku  

w mieście? Od tej wiosny obserwuję radykalne pogorszenie się stanu zieleni 
na terenach gminnych, w miejscowościach wiejskich, jak i w mieście Gryfinie. 

 
BMK.0003.2.2013                                                                            Gryfino, dnia 10.06.2013 r. 
   Odpowiadając na interpelację nr 736/XXXIV/13 informuję, iż utrzymaniem czystości  
i porządku na terenie gminy Gryfino zajmuje się Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp.  
z o.o. zgodnie z Porozumieniem Wykonawczym nr BMK.7002.2.2013 z dnia 21.01.2013r. 
Spółka dostarcza harmonogram oczyszczania terenów gminnych na każdy kolejny miesiąc 
wraz z wyznaczonymi terminami do uprzątnięcia. Na tej podstawie weryfikuje się 
poprawność wykonanych zadań i wzywa do usunięcia usterek w wyznaczonym terminie.  
W przypadku niewłaściwego lub nieterminowego wykonania prac, Gmina ma prawo nałożyć 
na Spółkę karę w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki, począwszy od wyznaczonego 
przez Gminę terminu na usunięcie naruszeń. 
 Jednocześnie informuję, iż utrzymaniem zieleni niskiej i wysokiej na terenie miasta  
i gminy Gryfino zajmuje się Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie na 
podstawie umowy z dnia 29.04.2013 r. znak BMK.272.1.2013.MT. Umowa podlega kontroli i 
weryfikacji podczas jej realizacji. Stąd też na bieżąco pracownicy Urzędu dokonują kontroli i 
drogą emaliową wskazują Spółce tereny, na których usługi nie zostały wykonane.  

Z up. BURMISTRZA 
Z-ca Burmistrza 

 Maciej Szabałkin 
 
Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński 
737/XXXIV/13 – w nawiązaniu do spotkania, które miało miejsce, w Pniewie chciałbym 

zapytać, co stało się podstawą wyboru przedsiębiorcy, który będzie realizował 
budowę kanalizacji? Czy była to cena, czy były to inne kryteria, a jeśli tak, to, 
jakie? Kiedy nastąpi doprojektowanie części ul. Przemysłowej, która nie jest 
objęta projektem skanalizowania? Odnoszę się do wypowiedzi Pana 
Naczelnika na spotkaniu z mieszkańcami w Pniewie. Kiedy nastąpi 
doprojektowanie tych, którzy zostali objęci projektem? W pierwszym względzie 
mam na myśli mieszkańców Pniewa, Żórawek i tych miejscowości, dla których 
projekt jest przygotowywany.  

 
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat (odpowiedź udzielona na XXXIV sesji) 
 - informuję, że przetarg na budowę kanalizacji w miejscowości Pniewo  
i Żórawki nie został rozstrzygnięty. Najniższa oferta opiewa na 6 mln zł, najwyższa opiewa 
na 13 mln zł, kosztorys inwestorski był na 24 mln zł, a dofinansowanie mamy na poziomie 
8.200.000 zł. Jeżeli będzie niższa cena, to będzie niższe dofinansowanie, proporcjonalne,  
bo wynosi ono 60%. 
Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji 
Krzysztof Czosnowski (odpowiedź udzielona na XXXIV sesji) - wartość robót na 
podstawie umowy z WFOŚiGW jest wyceniona na 18 mln zł, koszty kwalifikowane na 
9.200.000 mln zł, a dofinansowanie 8.200.000 zł. 
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat (odpowiedź udzielona na XXXIV sesji) – 
te projekty są już częściowo zlecone, częściowo będą zlecane, bo nigdy nie skończylibyśmy 
projektu podstawowego, ciągle budują się ludzie i są nowe tereny do podłączenia. 
Zakładamy, że w ramach tej inwestycji, zostaną zwiększone koszty, bo mamy zapewnione w 
specyfikacji przetargowej, że w ramach 30% wykonamy te odcinki kanalizacji, które nie 
zostały zaprojektowane. 



 
Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński 
738/XXXIV/13 - jakie są przyczyny nieprzelania do tej pory środków finansowych na 

realizację podpisanych przez Gminę Gryfino umów ze stowarzyszeniami? 
 
BWS.0003.19.2013                                                                                    Gryfino, 2013-06-17 
     W odpowiedzi na zgłoszoną przez Pana na sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 
22maja 2013 roku interpelację nr 738/XXXIV/13 uprzejmie informuję, że przekazanie 
środków finansowych dla stowarzyszeń nastąpiło zgodnie z § 3 podpisanych umów tj.  
w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy.  

BURMISTRZ 
Miasta i Gminy Gryfino 

Henryk Piłat 
 
 
 
 
Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński 
739/XXXIV/13 – chciałbym, aby na dzisiejszej sesji pan Burmistrz przekazał mi informację na 

temat kosztów obsługi prawnej gryfińskich spółek komunalnych. Nie będę 
pytał o reprezentację prawną, interesuje mnie tylko koszt. 

 
L.dz.1838/GTBS/2013                                                                              Gryfino, 10.06.2013r. 

W odpowiedzi na Pańską interpelację 739/XXXIV/13 zgłoszoną na sesji Rady 
Miejskiej w dniu 22 maja 2013 informuję: Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 
Sp. z o.o. w Gryfinie posiada umowę z Kancelarią Adwokacką na świadczenie usług 
prawnych. Koszty obsługi prawnej wynoszą 3.078 zł brutto miesięcznie. 

 PREZES ZARZĄDU 
GTBS Sp. z o.o. 
Bronisław Mela 

 
 
L.dz.EFK/3218/2013                                                                         Gryfino, dnia 11.06.2013r. 
  Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Gryfinie w odpowiedzi na 
Państwa pismo nr BOR.0003.6.2013 z dnia 04.06.2013r. informuje, że koszty spółki 
związane z obsługą prawną wyniosły: 
 - w okresie 01.01.2012 – 31.12.2012r.  61.090,00 zł, 
- w okresie 01.01.2013 – 30.04.2013 r.  28.400.00 zł. 

PREZES ZARZĄDU 
PUK Sp. z o.o. 
Rafał Mucha 

 
Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn 
740/XXXIV/13 – na poprzednich sesjach pytałem o koszty sporządzenia wniosku Gminy 

Gryfino przez warszawską kancelarię prawną. Koszt wyniósł 90.000 zł. 
Prosiłem o przekazanie mi rozliczenia liczby godzin, bo wskazywał pan na to, 
że było to 300 zł za godzinę, to by znaczyło, że 300 godzin pracowano przy 
tym wniosku. Chciałbym otrzymać od pana Burmistrza wniosek, który był 
skierowany do prokuratury o skierowanie odwołania do sądu 
administracyjnego od decyzji kolegium. W jaki sposób zostało to rozliczone, 
ryczałtem, czy godzinowo? 

 
Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn 
741/XXXIV/13 – pytałem o ochronę obiektów. Wiem, że pan Burmistrz wycofał się z ochrony 

strefy. Miałem telefon z tej firmy, oburzony zarządca pytał, dlaczego śmiemy 



składać interpelacje w tej sprawie. Prosiłem o podanie listy obiektów, które są 
objęte dozorem tej firmy, nie tylko obiektów zarządzanych przez Gminę 
Gryfino, ale przez podmioty, które są podległe Gminie. Do dzisiaj takiej listy 
nie dostałem. Ta lista powinna zawierać także wskazanie, jakie koszty 
ponosimy za ten dozór? Czy takie jak za boisko w Gardnie, że miesięcznie 
jest to kwota blisko 8.000 zł. Jeśli tak jest, to poraża to nasze lokalne 
społeczeństwo marnotrawstwem środków publicznych na wspieranie podmiotu 
gospodarczego w sposób, w mojej ocenie, kompletnie pozbawiony podstaw 
gospodarczych. 

 
GDK/D/057/2013                                                                               Gryfino,12 czerwca 2013r. 
 Uprzejmie informuję, że w Gryfińskim Domu Kultury dozorem objęte są objęte dwa 
obiekty, tj. budynek przy ul. Szczecińskiej 17oraz budynek Pałacyku pod Lwami przy  
ul. Chrobrego 48. W obu, zgodnie z kodeksem pracy, zatrudnionych jest po dwóch 
dozorców. Pracownicy ci w zakresie czynności, poza nocna ochroną budynków, maja także 
dbanie o porządek na terenie obiektów, a więc także przyległych terenów. Do obowiązków 
dozorców należy codzienne ich sprzątanie, koszenie trawników, grabienie liści, odśnieżanie 
oraz ( w przypadku siedziby przy ul. Szczecińskiej 17) przeprowadzanie drobnych napraw  
i remontów. 
Koszt ponoszony przez placówkę z tytułu zatrudnienia czterech dozorców: 
- rocznie: 126.000,00 zł ( słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy złotych- brutto ) 
- miesięcznie: 10.500,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy pięćset złotych-brutto ).  

DYREKTOR GDK 
Maria Zalewska 

 
CW/WA/KN/071721/13- 526/2013                                        Gryfino, dnia 12.06.2013 r. 
 Odpowiadając na interpelację Radnej Ewy De La Torre nr 728/XXXIV/13 oraz 
interpelację Przewodniczącego Rady Mieczysława Sawaryna nr 741/ XXXIV/13 informujemy, 
iż od dnia 02.01.2013 r. Centrum Wodne Laguna nie ma zawartej umowy na świadczenie 
usług ochrony mienia z zewnętrzną firmą. 
 Do dnia 02.01.2013 r. w/w usługi na rzecz CW Laguna świadczyła firma EKOTRADE 
Sp. z o.o. Warszawa, Przedstawicielstwo w Szczecinie na podstawie umowy zawartej  
w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie 
zapytania o cenę.   

DYREKTOR 
CW Laguna 
Edyta Zart 

 
 
BP/156/2013                                                                                 Gryfino, dnia 17.06.2013 r. 
 Dotyczy: odpowiedzi na interpelację 728/XXXIV/13 – Radnej Ewy De La Torre oraz 
interpelacje 741/XXXIV/ 13 – Przewodniczącego Rady Mieczysława Sawaryna. 
Budynek Biblioteki Publicznej w Gryfinie jest dozorowany przez Agencję Ochrony, która 
działa na podstawie umowy o ochronie obiektu zawartej w dniu 19.01.1998r. 
Dozór jest sprawowany przez całą dobę, jak również w dni świąteczne i wolne od pracy.  
Roczny koszt ochrony obiektu przez Agencję Ochrony w 2012 r. wyniósł 1 180,80 zł brutto. 
Powyższa informacja została potwierdzona pismem z dnia 28.02.2013r. w sprawie 
opracowania systemu zabezpieczenia obiektów ( pismo w załączeniu ).                                                           

DYREKTOR 
Biblioteki Publicznej w Gryfinie 

Sylwia Mencel 
 
                                                                                                          Gryfino, dnia 28.02.2013r. 
                                                                                                         Roman Rataj 
                                                                                                        Komendant Straży Miejskiej 



                                                                                                        ul. 1 Maja 16 
                                                                                                       74-100 Gryfino 
Dotyczy : pisma z dnia 27.02.2013r. w sprawie opracowania systemu zabezpieczenia 

obiektów. 
1.  Czy obiekt posiada alarm przeciwwłamaniowy? 

TAK 
2.   Czy obiekt posiada monitoring wizyjny?                                                                                           

            TAK 
4. Jeżeli obiekt posiada monitoring- to czy jest to monitoring wewnętrzny czy 

zewnętrzny? 
Biblioteka posiada monitoring wewnętrzny i zewnętrzny. 

     4.    Jaki był koszt roczny koszt monitoringu w 2012r.? 
            Koszt ochrony obiektu przez Agencję Ochrony w 2012r. wyniósł 1 180,80 
     5.    Czy monitoring jest z funkcja nagrywania? 
            TAK 

15. Jakie części obiektu są nagrywane? 
• Wypożyczalnia dla Dorosłych, 
• Czytelnia dla Dorosłych, 
• Oddział Dziecięcy 
• Galeria wewnątrz budynku, 
• Hall 
• Wejście do Biblioteki od strony parkingu w zasięgu ponad 10 m oraz od strony 

wschodniej w zasięgu ponad 10 m. 
16. Czy obiekt jest dozorowany w dni robocze i w dni wolne? 

Ochrona obiektu następuje przez całą dobę; również w dni świąteczne i wolne od 
pracy. 

17. Czy obiekt jest dozorowany przez dozorcę? 
NIE 

18. Czy obiekt jest dozorowany przez Agencję Ochrony? 
TAK 

19. Od której godziny i do której godziny obiekt jest dozorowany przez dozorcę? 
NIE DOTYCZY 

20. Czy obiekt jest dozorowany w dni robocze i w dni wolne? 
Ochrona obiektu następuje przez całą dobę; również w dni świąteczne i wolne od 
pracy. 

21. Czy obiekt jest dozorowany przez dozorcę? 
NIE 

22. Czy obiekt jest dozorowany przez Agencję Ochrony? 
TAK 

23. Od której godziny i do której godziny obiekt jest dozorowany przez dozorcę? 
NIE DOTYCZY 

15.  Od której godziny i do której godziny jest dozorowany przez Agencję Ochrony? 
Ochrona obiektu następuje przez całą dobę. 

16. Jaki teren dozorca ma do zabezpieczenia? 
NIE DOTYCZY 

17.  Od której godziny i do której godziny jest dozorowany przez Agencję Ochrony? 
Ochrona obiektu następuje przez całą dobę. 

18. Jaki teren dozorca ma do zabezpieczenia? 
NIE DOTYCZY 

16. Czy prowadzona jest ewidencja interwencji? 
  TAK PRZEZ AGENCJĘ OCHRONY 



17. Jak Dyrekcja ocenia wywiązywanie się z obowiązków i umowy przez dozorcę? 
      NIE DOTYCZY 
18. Jak Dyrekcja ocenia wywiązywanie się z obowiązków i umowy przez Agencję 

Ochrony? 
 Agencja Ochrony z profesjonalną starannością wywiązuje się z umowy, bardzo 

szybko interweniuje (telefonicznie) na każdy sygnał z obiektu.  
19. Do której godziny placówka jest otwarta? 
      Biblioteka Publiczna otwarta jest w następujących godzinach: 

• od poniedziałku do piątku 800 - 1800 
• sobota 900 - 1300  

 
Gryfino, dnia 17.06.2013 r. 

BMP/ 681, 682, 683, 684, 685, 686/ XXXIII/ 741 /XXXIV/13 
Ad. 681, 741 - Na wykonywanie usługi polegającej na dozorowaniu terenu Parku 

Regionalnego w Gryfinie została zawarta dnia 17.10.2012 r. umowa z firmą TREZOR 
SYSTEM Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie. Usługa świadczona była do dnia 27.04.2013 r., 
a łączna wartość wynagrodzenia wypłaconego wykonawcy z tytułu wykonywania umowy 
wyniosła 68.911,85 zł brutto. Umowa została zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 
24 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych oraz na podstawie § 8 Zarządzenia Nr. 
120.28.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 10.06.2011 r. w sprawie zasad 
wykonywania w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie ustawy Prawo zamówień publicznych 
oraz regulaminu pracy komisji przetargowych. 

BURMISTRZ 
Miasta i Gminy w Gryfinie 

Henryk Piłat 
 

DAG.072-5/13   Gryfino, 13 czerwca 2013 r. 
 W odpowiedzi na pismo BOR.0003.6.2013 z dnia 10 czerwca 2013 r. informuję, iż 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie nie zatrudnia żadnej firmy ochroniarskiej. 

DYREKTOR OPS 
Bożena Górak 

 
 
 


