
Interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na XLVII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie 
w dniu 24 maja 2018 r. 

 
Radny Rafał Guga 
1175/XLVII/18 – podejmowaliśmy jakiś czas temu uchwałę w sprawie odpłatności za wjazd 

Cmentarz Komunalny w Gryfinie. Wprowadzono pewne zmiany, m.in. taką, 
że za każdorazowy wjazd pojazdu na cmentarz będzie naliczona opłata 
50 zł, wyjątkiem jest wwożenie ciała zmarłego. Spotkałem się taką opinią 
szczególnie firm pogrzebowych, które poddają w wątpliwość takie 
rozwiązanie. Organizacja pogrzebu oznacza wielokrotne wjazdy na teren 
cmentarza i niestety, te koszty są później przerzucane na rodzinę 
w rachunkach. Chciałbym się w związku z tym zapytać, czy wszyscy 
użytkownicy płacą tak samo? Czy jest możliwość sprawdzenia, 
czy te wszystkie podmioty traktowane są równo? Czy jest rozpatrywana 
możliwość wprowadzenia miesięcznych karnetów abonamentowych 
dla firm funeralnych, przewidujących stałą opłatę długoterminową? 
Wiadomo, że te firmy muszą wielokrotnie wjeżdżać na cmentarz 
komunalny? Chciałbym przypomnieć, że te firmy także płacą podatki na 
terenie naszej gminy, zatrudniają naszych mieszkańców, świadczą usługi 
dla mieszkańców naszej gminy, a przede wszystkim cmentarz jest 
komunalny, czyli  wszystkich mieszkańców gminy. Chciałbym, żeby głosy, 
które mówią, że nie wszyscy traktowani są równo, okazały się tylko plotką. 

 
BMK.0003.12.2018       Gryfino, dnia 11.06.2018 r. 
Odpowiadając na Pana interpelację zgłoszoną na majowej sesji Rady Miejskiej w sprawie 
wprowadzenia opłat za wjazd na teren cmentarza komunalnego w Gryfinie informuję, iż 
opłaty te zostały wprowadzone uchwałą nr XLIII/441/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 
stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych 
i urządzeń komunalnych na terenie Gminy Gryfino. 
Wspomnianą uchwałą wprowadzono opłaty za wjazd na teren cmentarza komunalnego, 
odnoszące się do trzech grup użytkowników: 
1) zakładów kamieniarskich – w wysokości 100,00 zł za wjazd samochodem dostawczym, 
2) zakładów funeralnych – w wysokości 50,00 zł za wjazd samochodem dostawczym, 
3) pozostałych – w wysokości 10,00 zł za wjazd samochodem osobowym; 
W przedmiotowej uchwale ustalono również, iż wjazd na teren cmentarza komunalnego 
dla osób niepełnosprawnych jest nieodpłatny. 
Wprowadzenie powyższego cennika w przytoczonej postaci miało na celu zapewnienie 
równego traktowania wszystkich podmiotów z danej grupy użytkowników, prowadzących 
określoną działalność. Spowodowało to, że działalność prowadzona przez poszczególnych 
przedsiębiorców w danym zakresie podlega dokładnie jednolitym prawom konkurencji 
rynkowej, niezależnie od rodzaju, czy struktury właścicielskiej prowadzącego ją podmiotu. 
Informuję jednocześnie, iż powyższe opłaty odnoszą się do każdego wjazdu danego środka 
transportowego i nie przewiduje się jednocześnie wprowadzenia opłat o charakterze 
karnetowym. Spowodowane jest to dążeniem do ograniczenia pogarszania się stanu alejek 
cmentarnych poprzez racjonalne wykorzystanie poszczególnych pojazdów.  
         Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
1176/XLVII/18 – dwie sesje temu składałem interpelację w sprawie sytuacji w CW Laguna, 

przy ówczesnym problemie, jaki się tam pojawił. Przy mojej interpelacji 
zrobiło się głośno na sali, zostałem tutaj właściwie odsądzony od czci 
i wiary, interpelacje składałem do burmistrza, a tutaj niektórzy radni mnie 
zaatakowali. Ja rozumiem, że każdy nosi buławę w plecaku, albo jak 



to ostatnio jest bardzo popularne w odniesieniu do polityki 
ogólnokrajowej, czasami delfiny atakują, ale niestety, po sesji, gdzie niby 
okazało się, że szkodzę wizerunkowi Centrum, ukazała się audycja w Radiu 
Szczecin, która dla mnie, powiem delikatnie, była bardzo dziwna. Był 
to wywiad z panią dyrektor. Na stronie Radia Szczecin ten wywiad jest 
zatytułowany w taki sposób, że od tamtej pory otrzymałem multum 
telefonów z pytaniem o co chodzi, czy to jest jakaś nowa sztuczka 
promocyjna, mająca pozyskać klientów, ponieważ na stronie Radia 
Szczecin widnieje taki oto tytuł: „Jedziesz do gryfińskiej Laguny, weź 
wcześniej kąpiel”. Wizerunkowo jest to dla mnie problematyczne, 
natomiast faktycznie padają takie stwierdzenia, że prosi się klientów o to, 
żeby przed przyjazdem na basen wcześniej wzięli w domu kąpiel. 
Chciałbym, żeby do takich sytuacji więcej nie dochodziło. Komunikat 
powinien być spójny, jasny, stwierdzający rzeczywiście prawdę: doszło do 
krytycznej sytuacji, ale mamy wszystko opanowane, niedługo wszystko 
będzie w porządku. A bez takich haseł, które później wzbudzają 
wątpliwości czy zdziwienie ludzie, którzy mogliby czy chcą korzystać 
z naszej, jednej z niewielu atrakcji na terenie gminy.        

 
1177/XLVII/18 – można zaobserwować ostatnio problem z utrzymaniem, powiem 

delikatnie, higieny roślin, które występują na terenie gminy, chodzi przede 
wszystkich o koszenie różnych miejsc. Odwiedzam często ostatnio 
cmentarz, panie Burmistrzu, cmentarz żołnierzy radzieckich – trawa po 
kolana. Jest to następna wizytówka naszej gminy, można się spierać 
ideologicznie czy popieramy czy nie, natomiast po śmierci wszyscy 
są równi, zebrane są tam ciała ponad 7.000 żołnierzy radzieckich. 
Zmieniono wygląd poprzez pewne nakłady, także środki zewnętrzne, 
zmieniono wygląd roślinności, zrezygnowano z róż, posiano trawę, 
co do estetyki, to można się akurat spierać, ale jest to praktyczne i ładnie 
wygląda, pod warunkiem, że jest to skoszone. W tej chwili niestety 
wygląda to fatalnie. 

 
1178/XLVII/18 – ulica Żołnierzy Wyklętych w Gryfinie jest w stanie katastrofalnym. 

W tej chwili przejazd tym krótkim odcinkiem, a jest to odcinek dosyć 
często uczęszczany jest po prostu drogą przez mękę. Proszę, żeby jak 
najszybciej podjąć działania, dziury są takie, że ich po prostu wyminąć się 
nie da.   

 
BMI.RI/1178/XLVII/18      Gryfino, dnia 15.06.2018 r. 
W nawiązaniu do interpelacji zgłoszonej na ostatniej sesji Rady miejskiej w Gryfinie 
informuję, że trwają prace związane z bieżącymi remontami cząstkowymi nawierzchni 
bitumicznych dróg gminnych na terenie miasta i gminy Gryfino, w ramach których ujęta 
jest również ul. Żołnierzy Wyklętych w Gryfinie. 
         Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler  
 
Radny Zenon Trzepacz 
1179/XLVII/18 – w ubiegłym miesiącu miało miejsce w moim rejonie zdarzenie dosyć 

niekorzystne dla środowiska, mieszkańcy wykazali wielką determinację 
w znalezieniu tego śmieciarza, który wywiózł prawie 15 ton śmieci. 
Chciałbym podziękować funkcjonariuszom Straży Miejskiej, ich praca była 
bezcenna, Gazecie Gryfińskiej, dzięki której poszukiwania tego przestępcy, 
bo ja się boje tego użyć, trwały tylko dobę, teren został posprzątany. Chylę 



czoła także przed mobilnością pracowników powiatu, którzy błyskawicznie 
przyjechali, także udało nam się wyeliminować, podejrzewamy, jednego 
z większych bałaganiarzy na terenie naszej gminy. Przepraszam, 
że zmieniłem formułę interpelacji, ale mój elektorat i suweren mnie prosił, 
mieszkańcy naprawdę wykazali się wielką determinacją w poszukiwaniu 
tego łobuza.  

 
Radny Piotr Zwoliński 
1180/XLVII/18 – konsekwentnie od 3 lat burmistrz realizuje założenia dotyczące 

oświetlenia gryfińskich ulic, mieszkańcy ulic Pogodnej, Letniej, Wiosennej 
proszą, aby zapisać i zabezpieczyć takie środki w przyszłorocznym 
budżecie i również w tym rejonie, w tej części Gryfina postawić punkty 
oświetleniowe. Ilość ok. 30 lamp, koszt ok. 50.000 zł.  

 
BMI.RI/1180/XLVII/18      Gryfino, dnia 15.06.2018 r. 
W nawiązaniu do interpelacji zgłoszonych na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie 
informuję, co następuje:  
W projekcie budżetu Gminy Gryfino na rok 2019 zostanie zaplanowana kwota na budowę 
nowych punktów oświetleniowych na ternie miasta i gminy Gryfino. Przedstawione przez 
Pana propozycje doświetlenia ulic: Pogodna. Letnia, Wiosenna w Gryfinie będą brane 
również pod uwagę, jednakże dopiero po geodezyjnym wydzieleniu, zgodnie z miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego dróg i ciągów komunikacyjnych na tym terenie 
wraz z przejęciem tych działek na mienie Gminy, co do nam prawo do dysponowania 
terenem umożliwiając opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem 
pozwolenia na budowę oświetlenia ulicznego. 

Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
1181/XLVII/18 – proszę o zabezpieczenie środków w przyszłorocznym budżecie na remont 

chodników przy ul. Okrężnej i ul. Prusa.  
 
1182/XLVII/18 – otrzymałem ostatnimi czasy dość sporo zapytań od mieszkańców 

ul. Krasińskiego, zarówno tej pierwszej części, od ul. Mickiewicza 
do ul. Asnyka, jak również pozostałej części ul. Krasińskiego. Czy potrafi 
pan burmistrz w jakiś logiczny sposób przedstawić, dlaczego projekt 
remontu ul. Krasińskiego został zamrożony? Rozumiem, że współpraca na 
linii Gmina Gryfino – Starostwo Powiatowe przebiega w miarę należycie. 
Chciałbym uzyskać taką informację, dlaczego nie będzie realizowany ten 
odcinek, ta ulica?   

 
BMI.RI/1180/XLVII/18      Gryfino, dnia 15.06.2018 r. 
W nawiązaniu do interpelacji zgłoszonych na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie 
informuję, co następuje:  ul. Krasińskiego w Gryfinie jak wiadomo jest w zarządzie Starosty 
Gryfińskiego, który opracowując dokumentację projektową na jej przebudowę na pewno 
robił to celem realizacji przedmiotowej inwestycji w ramach ewentualnych programów 
dofinansowujących przebudowy/budowy/remonty dróg lokalnych. Współpraca pomiędzy 
Gminą Gryfino a Starostwem Powiatowym od wielu lat układa się należycie, o czym 
świadczy realizacja szeregu wspólnych inwestycji na drogach gminnych i powiatowych. 
Pragnę również Pana zapewnić, że będę wspierał i angażował się również w realizację ww. 
danego zadania realizowanego przez Starostę Gryfińskiego.  

       Z up. Burmistrza  
               Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 



ZD.7134.3.31.2018.AD       Gryfino, dnia 16.07.2018 r. 
Odnosząc się do pisma z dnia 15.06.2018 r. w sprawie modernizacji ciągów pieszych na ul. 
Krasińskiego w Gryfinie informuję, że w bieżącym roku Powiat przeprowadzi inwestycję 
związaną z przebudową chodnika na odcinku od ul. Mickiewicza do Asnyka (strona prawa).  
         Z up. Zarządu Powiatu 
       Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami 
              Arkadiusz Durma 
 
Radny Krzysztof Hładki 
1183/XLVII/18 – mieszkańcy ul. Sprzymierzonych przy torach kolejowych i ul. Pionierów 

proszą o wyciszenie głośników zewnętrznych w kaplicy na cmentarzu. 
Mówią, że jako mieszkańcy mieszkający przy cmentarzu nie musimy 
aktywnie uczestniczyć we wszystkich uroczystościach pogrzebowych. Jest 
tak głośno, że nawet siedząc przy grillu, niestety, niezbyt to jest przyjemne 
słuchać wszystkich uroczystości pogrzebowych. Proszę o interwencję.  

 
L.dz./ZUK/1253/2018       Gryfino, dnia 8.06.2018 r. 
W odpowiedzi na interpelację uprzejmie informujemy, że umieszczony na kaplicy 
cmentarza głośnik został maksymalnie wyciszony. W chwili obecnej jego głośność zależy 
tylko od ustawień mikrofonu w kaplicy, z którego korzystają tylko kapłani lub mistrzowie 
ceremonii.  
         PUK Sp. z o.o. 
       Dyrektor Zarządzający Robert Kulawiec 
 
Radny Zdzisław Kmieciak 
1184/XLVII/18  - w związku ze zbliżającym się terminem realizacji remontu drogi 

powiatowej w Żabnicy ul. Szkolnej, mam pytanie do pana Starosty, czy pan 
Starosta przygotowuje już procedury do wykonania tego zadania? 

 
1185/XLVII/18 – zgłaszam ponowną interpelację dotyczącą wykonania zadania budowy 

chodnika dla pieszych na odcinku Czepino Piekarnia ul. Gryfińska 
do Gryfina ujęcie wody, ul. Pomorska, jest to droga krajowa. Powyższą 
interpelację kieruję do GDDKiA. 

 
Radny Tomasz Namieciński 
1186/XLVII/18 – moja interpelacja dotyczy wykaszania traw na działkach gminnych. 

Ostatnio w Gazecie Gryfińskiej ukazał się artykuł, że rzekomo Gmina nie 
wykasza swoich działek, natomiast ja wiem, jak to jest, bo miałem też takie 
zgłoszenie z sołectwa Drzenin, że nie było wykoszone boisko, oczywiście to 
boisko zostało wykoszone. Naczelnik tłumaczył w gazecie, że jest 
harmonogram, to samo mówił dyrektor, że jest określony harmonogram 
i w określonym czasie te działki są wykaszane. Mam propozycję, żeby nie 
trzymać się tego harmonogramu, bo później dochodzi do takiej sytuacji, że 
to już nie jest koszenie trawy, tylko to są sianokosy. Mówię o działkach 
gminnych i obiektach sportowych, za koszenie których odpowiedzialny 
jest OSiR oraz PUK, bo z tego co zrozumiałem, zostało to zlecone PUK-owi. 
Proszę, żebyśmy nie trzymali się sztywno harmonogramu, tylko jeśli jest 
taka potrzeba, są zgłoszenia od mieszkańców, żeby po prostu reagować  
natychmiast. 

 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk 
1187/XLVII/18 – chciałabym się dołączyć do tematu koszenia traw, mam prośbę 

do Starosty, bo obserwuję, że przy naszych drogach gminnych te prace 



toczą się, bądź są trawy wykoszone, tak przy drogach powiatowych ta 
trawa faktycznie sięga do kolan. Proszę o przekazanie mojej interpelacji 
Staroście, bo wszyscy odbierają to, że to gmina nie wywiązuje się 
z zadania, a obserwuję, że to gównie przy drogach powiatowych jest 
problem z koszeniem traw.  

 
Radny Janusz Skrzypiński  
1188/XLVII/18 – chciałbym złożyć interpelację dotyczącą wczorajszego zebrania Żabnicy 

odnośnie drogi, która służy do transportu drewna do Gryfskandu. Jest 
prośba, nie tylko moja, ale też mieszkańców żabnicy, żeby doprowadzić do 
takiego spotkania, w którym też by uczestniczył Gryfskand, bo to jest 
jedyny zakład, który funkcjonuje na terenie Żabnicy i na spotkaniach, 
które się odbywają odnośnie tego problemu bezpieczeństwa w tej 
miejscowości, ci panowie nie uczestniczą w żadnym zebraniu. Mieszkańcy 
byli wczoraj oburzeni, był Burmistrz Miler na tym spotkaniu. Jest prośba 
moja i mieszkańców, żeby w następnym zebraniu, które się odbędzie 
prawdopodobnie w czerwcu, przedstawiciele Gryfskandu uczestniczyli, 
żeby zaproponowali jakieś rozwiązania, które będą gwarantowały 
bezpieczeństwo dla mieszkańców. Znając pana zaangażowanie 
i operatywność myślę, że do takiego spotkania pan doprowadzi.   

 
BMI.RI/1188/XLVII/18      Gryfino, dnia 15.06.2018 r. 
W odpowiedzi na interpelację wniesioną na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie 
informuję, że bardzo ważny jest dla nas problem bezpieczeństwa na drodze powiatowej w 
m. Żabnica, dlatego bardzo czynnie staramy się uczestniczyć i doprowadzić do 
wypracowania wspólnego, najbardziej kompromisowego rozwiązania mającego wpływ na 
poprawę warunków ruchu drogowego w przedmiotowej miejscowości. Oczywiście 
konieczne będą w tym temacie spotkania m.in. z firmą Gryfskand jak również Powiatem 
Gryfińskim, o czym będziemy się starali poinformować wszystkie zainteresowane strony.  

  Z up. Burmistrza  
           Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
 
 


