Interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na X sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 25 sierpnia 2011 r.
Radny Zenon Trzepacz
173/X/11 – dziś otrzymałem odpowiedzi na interpelacje. To są interpelacje, które dotyczą
mieszkańców i przytoczę tylko dwie odpowiedzi. Pierwsza odnośnie ziemi,
o której mówiłem: „wykonawca nie wykorzystywał ziemi z posesji prywatnych
a dowoził ją własnym transportem z zewnątrz”. Podpisał się Z-ca Burmistrza
Maciej Szabałkin. Ja bym się pod tym nie podpisał. Druga sprawa dotyczy
odprowadzenia wód opadowych z drogi krajowej nr 31w m. Daleszewo. Walczę
z tym tematem od dawna i pisząc, że „ponownie skierujemy sprawę do
zarządcy drogi celem zorganizowania spotkania i rozwiązania poruszanego
problemu”. Nie można dłużej czekać. Trzeba zobaczyć, jak to wygląda.
Podejdźcie do sprawy odpowiedzialnie i poważnie.
174/X/11 – przy drodze wojewódzkiej w Chlebowie jest zarośnięte pobocze i chodnik.
Proponuję, żeby zarządca drogi pojechał i zobaczył, jaki tam jest bałagan.
BSM.0003.174.X.2011
Gryfino, dnia 12.09.2011 r.
W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną podczas X sesji Rady Miejskiej w Gryfinie uprzejmie
informuję, że w m-cu sierpniu 2011 r. Straż Miejska zgłosiła pismem do Rejonu Dróg
Wojewódzkich w Chojnie uwagi dotyczące m.in. porośniętych chodników oraz przycięcia
krzaków w poboczach dróg zasłaniających znaki drogowe w m. Chlebowo, Radziszewo
i Gardno.
Burmistrz Miasta i Gminy
Henryk Piłat
175/X/11 – wiceprezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Dolna Odra” poprosił mnie o złożenie
interpelacji w następującej sprawie. Spółdzielnia prowadzi rejestr pism, na które
nie otrzymuje odpowiedzi z Urzędu Miasta i Gminy. Proponuję, żeby Burmistrz
wszedł w kontakt ze Spółdzielnią i ustalił, jaki to jest zakres.
SEO.0003.5.2011
Gryfino, dnia 21 września 2011 r.
Odpowiadając na interpelację w sprawie braku odpowiedzi na pisma kierowane przez
Spółdzielnię Mieszkaniową „Dolna Odra” w Gryfinie do UMiG w Gryfinie uprzejmie
wyjaśniam:
W dniu 12 września 2011 r. zwróciłem się do Z-cy Prezesa Spółdzielni z prośbą
o wyjaśnienie sprawy. W odpowiedzi z dnia 15 września 2011 r. znak: D/2209/ uzyskałem
informację, z której wynika, że ani Prezes, ani Wiceprezes Spółdzielni Mieszkaniowej nie
potwierdzają zdarzenia będącego przedmiotem interpelacji.
Jednocześnie chciałbym poinformować, że w UMiG w Gryfinie sprawy załatwiane są zgodnie
z terminami wyznaczonymi przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
postępowania administracyjnego oraz przepisami szczególnymi. W celu weryfikacji sposobu i
terminu załatwiania spraw wdrożono w Urzędzie System Zarządzania Jakością, który
pozwala na m.in. monitoring terminowości załatwianych spraw.
Burmistrz Miasta i Gminy
Henryk Piłat
176/X/11 – przy dużej ilości opadów są zalewane piwnice. Spółdzielnie mieszkaniowe cierpią
na tym, Sanepid przeprowadza kontrolę, że wody opadowe są wymieszane ze
ściekami. Informacja, niesprawdzona przeze mnie, jest taka, że jest problem
z rozdziałem kanalizacji deszczowej i sanitarnej na Górnym Tarasie.

177/X/11 – w ostatnim czasie w Szkole Podstawowej Nr 2 nasila się ilość zdarzeń
agresywnych, łącznie z tym, że został ostrzelany z wiatrówki budynek, że
strzelano do pracownika ochrony, który był w jednym z pomieszczeń. Widok
osoby „dającej sobie w żyłę” – nie wiem, jak się to nazywa w tej chwili, nie jest
niestety rzadkim zjawiskiem. Zrobiono sobie z tego terenu miejsce do
spożywania napojów alkoholowych. Uważam, że należy ten problem rozwiązać
poprzez właściwy system wygrodzenia tego terenu. Nie mówię, żeby zamykać
ten teren, ale żeby po godz. 22.00 to miejsce było wolne od różnych dziwnych
zjawisk, jakie tam mają miejsce.
BMP/ 177,179 /X/11
Gryfino,12.09.2011r.
W odpowiedzi na interpelacje wniesione na Sesji Rady Miejskiej informuję jak niżej:
Ad.177/X/11 – Podejmiemy działania ,celem rozwiązania zaistniałego problemu między
innymi poprzez wzmożenie patroli Straży Miejskiej tego terenu. Jednocześnie
przeanalizujemy i rozważymy możliwości dodatkowego wygrodzenia tego terenu,
uniemożliwiając przebywanie na terenie szkoły osobom postronnym .
O podjętych działaniach powiadomimy zainteresowanych odrębnym pismem.
Burmistrz Miasta i Gminy
Henryk Piłat
178/X/11 – kiedy PUK przystąpi do dalszego remontu, wymiany czy naprawy zasuw
w drodze krajowej nr 31. Dysponuję wykazem, który uzgodniliśmy
z pracownikiem PUK-u, niestety prace się zatrzymały, nic się dzieje,
mieszkańcy są zdesperowani, czekają na podjęcie radykalnych działań.
179/X/11 – z problemem nanoszenia piachu na drogę nr 31 borykamy się od lat, nie mówię
o ostatnim tragicznym wypadku, ale wcześniejszym. W m. Radziszewo
naniesiona ziemia spowodowała, że samochód jadący z dużą prędkością 80
km/h zahamował, postawiło ciągnik siodłowy w poprzek i tylko cud sprawił, że
został poobijany samochód, w tym czasie nikt nie przechodził chodnikiem. Ja
wiem, że nie ma środków, ale jak najprędzej musimy coś z tym zrobić, bo
środki, jakie wydajemy na usuwanie tego piachu, czyszczenie piaskownika
i zamiatanie tych dróg, są naprawdę bardzo wysokie. Rozmawiałem z Naczelnik
Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska i ona
również prosi Burmistrza, żeby podjąć działania, które docelowo ten problem
rozwiążą.
BMP/ 177,179 /X/11
Gryfino,12.09..2011r.
Ad.179/X/11 – Gmina Gryfino podjęła działania związane z docelowym rozwiązaniem
problemu wymywania piachu z dróg bocznych wzdłuż drogi krajowej nr 31 poprzez
opracowanie projektu budowy dróg bocznych wzdłuż drogi krajowej nr 31 i realizuje to
zadanie w ramach posiadanych środków budżetowych własnych i pozyskanych z Unii
Europejskiej. Planuje się zabezpieczenie środków finansowych w planie budżetu na rok 2012
na realizację II etapu budowy dróg bocznych w Czepinie a w latach następnych
zabezpieczenie środków na opracowanie projektów dróg bocznych na pozostałe drogi w
miejscowościach leżących wzdłuż drogi krajowej nr 31.
Działania związane z doraźnym oczyszczaniem drogi krajowej nr 3 będą prowadzone wg
potrzeb, celem zagwarantowania bezpieczeństwa użytkownikom drogi krajowej nr 31.
Burmistrz Miasta i Gminy
Henryk Piłat
Radny Ryszard Radawiec
180/X/11 – interpeluję w sprawie ul. Leśnej w Weltyniu, proszę, żeby Gmina i PUK
porozumiały się z Nadleśnictwem. Jest bardzo niskie ciśnienie wody. W 2008 r.
było złożone pismo o przedłużenie tej linii, którą robiło PUK, brak jest 500

metrów. Wszystkie domy są prywatne, została leśniczówka. Nadleśnictwo nie
bardzo się „garnie” do jakiejkolwiek awarii w tej hydroforni.
BMP/ 180 /X/11
Gryfino,12.09..2011r.
W odpowiedzi na interpelacje zgłoszoną na Sesji Rady Miejskiej w sprawie poprawy dostaw
wody na ulicy Leśnej w Wełtyniu, Gmina Gryfino kilkakrotnie w latach poprzednich zwracała
się z propozycją podjęcia działań zmierzających do poprawy dostaw wody w tym rejonie
miejscowości, zważywszy na fakt iż prowadzone były w tym rejonie prace związane z
modernizacją sieci wodociągowej. W chwili obecnej przeanalizujemy zaistniałą sytuację i
wystąpimy między innymi do Nadleśnictwa, celem podjęcia współpracy i rozwiązania
zaistniałego problemu .
O podjętych działaniach poinformujemy zainteresowane strony.
Burmistrz Miasta i Gminy
Henryk Piłat
181/X/11 – w marcu interpelowałem w sprawie pojemników na odpady, otrzymałem
odpowiedź, że pojemniki zostaną rozstawione do końca kwietnia, rozważana
była również możliwość ustawienia dodatkowych pojemników w m. Wełtyń. Czy
Burmistrz złożył zapotrzebowanie do PUK na taki pojemnik? Z odpowiedzi
wynika, żeby taki pojemnik dostać, Burmistrz musi złożyć zapotrzebowanie.
BMK.0003.19.2011.LR
Gryfino, dnia 12.09.2011 r.
Odpowiadając na Pana interpelację informuję, że pismo w sprawie dostarczenia pojemników
do selektywnej zbiórki odpadów na ul. Gryfińską i Leśną w Wełtyniu zostało przesłane do
PUK Sp. z o.o. w Gryfinie pismem z dnia 17.02.2011 r. W piśmie tym wniesiono o podjęcie
stosownych czynności zmierzających do realizacji powyższej sprawy.
Nadmieniam, że ustawienie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, w tym
wnioskowanych przez Pana, pozostaje w gestii Spółki i to do niej należy kierować wszelkie
pytania dotyczące podanej kwestii.
Burmistrz Miasta i Gminy
Henryk Piłat
Radna Elżbieta Kasprzyk
182/X/11 – mieszkańcy Krajnika otrzymali informację, że w okresie wakacji zostanie
wykonany remont w świetlicy. Wakacje się kończą, nic się nie dzieje, nie
ukrywam, ze jestem zmartwiona, bo w poprzedniej kadencji Burmistrz
informował, że częściowy remont nastąpi, nie stało się to, teraz kolejna
obietnica złożona mieszkańcom a świetlica jest nie wyremontowana. Proszę
o odpowiedź na piśmie, kiedy wejdzie tam ekipa i rozpocznie remont świetlicy.
BMP/ 182 /X/11
Gryfino,12.09..2011r.
W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na Sesji Rady Miejskiej w sprawie remontu świetlicy
wiejskiej w m. Krajnik, informuję iż Gmina Gryfino uzyskała wymagane prawem uzgodnienia
i decyzje w tym m.in. decyzję pozwolenia na budowę i zamierza rozpocząć w uzgodnieniu
z użytkownikiem obiektu remont obiektu. Planowany termin realizacji robót to IV kw. roku
2011- I/II kw. 2012.
Jednocześnie informuję, że w ramach modernizacji i remontu obiektu zostanie wykonana
jego rozbudowa o dodatkowe powierzchnie z przeznaczeniem na działalność statutową.
Burmistrz Miasta i Gminy
Henryk Piłat
183/X/11 – sołtys Pniewa w ramach programu sołeckiego, po rozmowach z Burmistrzem
zdecydował wspólnie z Panem, że zakupicie kontener, który jest usytuowany na
boisku w Pniewie. Miało się to odbyć w dwóch ratach. Pierwsza rata: 10.000 zł
w jednym roku, następne sołtys miał obiecane w kolejnym roku. Okazało się –
nie kwestionując, że jest nowy sołtys – ale mam informację, że

odpowiedzialność za ta drugą ratę Burmistrz zrzucił na nowego sołtysa i radę
sołecką, a ten nie wyraził zgody. Grozi to tym, że trzeb będzie zwrócić kontener,
a 10.000 zł wydane w ramach programu soleckiego zostanie zwrócone do
Gminy. Stracą na tym mieszkańcy. Pniewo nie posiada świetlicy, jest to jedyne
miejsce, gdzie młodzi ludzie spotykają się, powstały tam dwie drużyny
trampkarzy i orlików. Oglądałam ten kontener, jest to tzw. typ skandynawski,
więc ocieplony. Proszę Burmistrza, żeby obietnica złożona poprzedniemu
sołtysowi została dotrzymana.
BWS. 0003.16.2011
Gryfino, 2011-09-13
W odpowiedzi na zgłoszoną przez Panią na sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu
25 sierpnia 2011 roku interpelację nr 183/X/11 uprzejmie informuję, że w dniu 27
października 2010 roku wpłynął do Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie wniosek o przekazanie
środków w ramach programu sołeckiego na zakup kontenera z przeznaczeniem na boisko
sportowe w m. Pniewo. Wniosek opiewał na kwotę 9.900 zł brutto. W dniu 28 października
zostało podpisane zlecenie na zakup ww. kontenera. Faktura została zapłacona w dniu 16
grudnia 2010. W 2011 roku wpłynął wniosek o zapłatę dodatkowej kwoty 8.462,40 zł jako
drugiej transzy za zakup kontenera, który został przez Gminę Gryfino zakupiony w 2010 roku
i wprowadzony na stan inwentarzowy. W związku z tym, że przedłożony wniosek z sołectwa
Pniewo z 2010 r. nie daje żadnych podstaw, do tego, by zakładać, iż chodzi wyłącznie o
zapłatę pierwszej transzy w 2010 r., a takie na skutek tego, że zlecenie na zakup całości za
kwotę 9.900 zł brutto nie zostało zakwestionowane przez zleceniodawcę – Gmina Gryfino nie
ma podstaw do zapłaty drugi raz za ten sam kontener. Dodatkowo należy stwierdzić, iż
faktura będąca podstawą do zapłaty w 2010 r. kwoty 9.900 zł nie została opisana przez
zleceniobiorcę jako zapłata za pierwszą transzę, ale jako „zakup kontenera”.
W wyniku rozmów przeprowadzonych z poprzednim sołtysem miejscowości Pniewo –
autorem wniosku na zakup kontenera w 2010 r., a także zleceniobiorcę, ustalono,
iż w przypadku potwierdzenia przez nową radę sołecką, iż standard kontenera nie daje
podstaw do dodatkowej zapłaty, a tym samym obciążania budżetu przeznaczonego dla
sołectwa Pniewo kolejną kwotę 8.462,40 zł., to dostawca kontenera po zwróceniu
należności Gminie Gryfino, będzie mógł kontener odebrać. W przeciwnym przypadku temat
uznaje się za załatwiony.
W dniu 2 września 2011 roku do Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie wpłynął protokół
Nr 6/11 z posiedzenia Rady Sołeckiej sołectwa Pniewo w którym to w uzasadnieniu Rada
Sołecka stwierdziła, że kwota pierwszej raty 9.900 zł za kontener jest adekwatna do jego
stanu technicznego.
W związku z powyższym nie ma podstaw do zapłacenia drugiej raty.
Burmistrz Miasta i Gminy
Henryk Piłat
184/X/11 – od wielu lat m. Zórawki stara się o wyznaczenie przez Gminę placu na cele
rekreacyjno-sportowe, umieszczenie placu zabaw. Jest to chyba jedyna wieś
w naszej Gminie, która nie posiada takiego miejsca. Były prowadzone rozmowy
z panem Sewerą, jednakże zaproponowana kwota nie spełniała oczekiwań
właściciela, w związku z tym wystąpił on z uwagą do miejscowego planu
zagospodarowania, który dzisiaj uchwaliliśmy. Zapis sposobu użytkowania tej
działki został zmieniony, w związku z tym ten temat został skończony, natomiast
mam informację od sołtysa Żórawek, że znalazł taki teren. Zwrócił się z prośbą
o załatwienie sprawy, należy się porozumieć z Nadleśnictwem. Wspieramy ten
pomysł jako klub radnych GIS i bardzo liczymy, że miejscowość Żórawki
otrzyma również teren, na którym będzie mogła lokować środki z funduszu
sołeckiego, bo w tej chwili to jest dość trudne zadanie dla sołectwa, które nie
posiada ani kawałka ziemi gminnej.
BWG.0003.13.2011.TD

Gryfino, dnia 12.09.2011 r.

W odpowiedzi na ww. interpelację informuję, że:
pismem z dnia 01 sierpnia 2011 r., Pan Bogumił Prostak, sołtys sołectwa Żórawki
poinformowany został, że z uwagi na fakt, że wnioskowany przez mieszkańców grunt jest
własnością Skarbu Państwa w zarządzie PGL Lasów Państwowych Nadleśnictwa Gryfino, w
związku z uchwaleniem w dniu 25 sierpnia 2011 r. przez Radę Miejską w Gryfinie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w rejonie Pniewo i
Żórawki, po jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego,
możliwe będzie wystąpienie do zarządcy z wnioskiem o przekazanie części działki nr 77/2
w dzierżawę na rzecz Gminy z przeznaczeniem na urządzenie placu zabaw.
Burmistrz Miasta i Gminy
Henryk Piłat
185/X/11 – moja interpelacja dotyczy klubu sportowego Błękit Pniewo. Mam wniosek klubu
GIS. Działacze tego stowarzyszenia zwracali się do Burmistrza z prośbami
o dofinansowanie tego klubu. Uważamy, że w związku z tym, że dostali się do A
klasy, powinni mieć pomoc w organizacji zajęć sportowych dla dzieci. Utworzyli
dwie grupy dzieciaków, w sumie 27 dzieci, dlatego zwracamy się do Burmistrza
z prośbą o przeznaczenie środków na trenera, zakup sprzętu sportowego, jak
również wspomożenie w dowożeniu dzieci na mecze. Wniosek stanowi
załącznik nr .....
BWS. 0003.15.2011
Gryfino, 2011-09-13
W odpowiedzi na zgłoszoną przez Panią na sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu
25 sierpnia 2011 roku interpelację nr 185/X/11 uprzejmie informuję, że dofinansowanie
stowarzyszeń przez jednostki samorządu terytorialnego może nastąpić wyłącznie w drodze
dotacji celowej zgodnie z przepisami ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie. W
budżecie na rok 2011 środki przeznaczone na zadania z zakresu kultury fizycznej zostały
rozdysponowane.
Burmistrz Miasta i Gminy
Henryk Piłat
Radny Tomasz Namieciński
186/X/11 – w związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym interpeluję w sprawie
doraźnej poprawy stanu drogi na odcinku Gajki - Steklinko.
BMP/ 186 /X/11
Gryfino,12.09..2011r.
W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na Sesji Rady Miejskiej w sprawie poprawy stanu
technicznego nawierzchni drogi Gajki- Steklinko informuję, że przystąpiłem do doraźnych
prac remontowych, celem poprawy nawierzchni tej drogi.
Ponadto informuję, że przygotowuję wniosek do złożenia do Instytucji Wdrażającej w
terminie do 30 września 2011 rok o dofinansowanie budowy tej drogi, zgodnie z
opracowanym projektem i uzyskanym pozwolenia na przebudowę, ze środków Narodowego
Planu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2012-2015. Po uzyskaniu dofinansowania
przebudowa drogi zostanie zrealizowana w roku 2012, tak aby wykorzystać przyznane
dofinansowanie i dokonać rozliczenia zadania z instytucją finansującą .
Burmistrz Miasta i Gminy
Henryk Piłat
187/X/11 – 20 lipca br. otrzymałem odpowiedź na moją interpelację dotyczącą dodatkowych
połączeń na liniach wiejskich. Na początku roku po konsultacjach z sołtysem
Gardna i Wysokiej Gryfińskiej złożyłem interpelację w tej sprawie, wtedy
otrzymałem odpowiedź, żeby wskazali godzinę uruchomienia połączeń.
W odpowiedzi z 20 lipca, którą przytoczę: „po otrzymaniu popieranego przez
Pana wniosku sołectw Gardno i Wysoka Gryfińska w sprawie w sprawie

uruchomienia dodatkowych kursów autobusowych 29 czerwca 2011 r.
wystąpiłem do Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Sp.
z o.o. w celu określenia przez Przedsiębiorstwo możliwości wprowadzenia
postulowanych przez wspomniane Sołectwa zmian w rozkładzie jazdy. W
odpowiedzi, 11 lipca 2011 r., otrzymałem pismo Przedsiębiorstwa informujące
o niekorzystnym wyniku finansowym kursów realizowanych wnioskowaną trasą
spowodowanym zbyt małą liczbą podróżnych, który zostałby jeszcze
pogorszony po rozszerzeniu dni kursowania poszczególnych połączeń oraz po
wprowadzeniu dodatkowego kursu. Pomimo problemów ze zbilansowaniem się
wnioskowanych kursów Przedsiębiorstwo zapewniło, że będzie starało się znaleźć
rozwiązanie satysfakcjonujące mieszkańców”. Rozmawiałem z kilkoma
sołtysami i okazuje się, że są prywatne firmy przewozowe, które są
zainteresowane uruchomieniem takich połączeń na liniach wiejskich, mało tego,
chcą to zrobić za mniejsze pieniądze czy mniejsze ceny biletów niż PKS, ale
podobno mają problemy z uzyskaniem pozwoleń na uruchomienie takich
połączeń. Chciałbym zacytować jeden z artykułów, który ukazał się 31 grudnia
2010 r. w jednej z naszych lokalnych gazet: „spokojna sesja Rady Miejskiej
w Gryfinie. Zabrali Burmistrzowi, dadzą wioskom. Czwartkowa sesja trwała dwie
godziny, przebiegała spokojnie, choć Burmistrz był krytykowany za stan
komunikacji zwłaszcza autobusowej ze Szczecina. Pisaliśmy o tym obszernie
w poprzednim numerze naszej gazety. Burmistrz ocenił, że sytuacja wymaga
rozwiązań systemowych, nie tylko trzeba sprawdzić dlaczego tyle połączeń
autobusowych wypadło, ale zapewne zmienić politykę komunikacyjną.
Burmistrz obiecał, że skoro Gryfino ma sporo połączeń, a kolej jest bardziej
regularna niż autobusy, zapewne trzeba będzie więcej pieniędzy skierować na
dopłaty do autobusów, obsługujących połączenia wiejskie”. Minęło 6 miesięcy,
chciałbym zapytać, czy Burmistrz podtrzymuje to, co powiedział wtedy na sesji
i czy poczynił jakiekolwiek starania, aby jednak te połączenia na liniach
wiejskich były? Ja nie mówię o Gardnie i o Wysokiej Gryfińskiej, ja mówię
o wszystkich połączeniach na liniach wiejskich, bo jest ich naprawdę mało. Nie
wszyscy ludzie mają samochody, są ludzie starsi, którzy nie mają czym udać
się do lekarzy. Czy cokolwiek Burmistrz zamierza w tej sprawie zrobić, czy też
nie?
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Gryfino, 12 września 2011 r.

Odpowiadając na Pańska interpelację 187/X/11, złożoną na sesji Rady Miejskiej
w Gryfinie w dniu 25 sierpnia 2011 r. w sprawie komunikacji autobusowej na terenach
wiejskich informuję, co następuje.
Komunikacja autobusowa na terenie Gminy Gryfino odbywa się na podstawie umowy
zawartej z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Sp. z o.o. w wyniku
rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego. Umowa ta, określająca warunki świadczenia przez
Przedsiębiorstwo usługi Wykonywanie autobusowych usług przewozowych w zakresie
transportu publicznego na terenie Gminy Gryfino oraz trasie Dolna Odra – Szczecin w okresie
2010 – 2012 r., obowiązuje od 15 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2012 r. We wspomnianej
umowie określono linie komunikacyjne oraz konkretne kursy wykonywane przez przewoźnika.
Poza ustalonymi w przedmiotowej umowie liniami komunikacyjnymi, Gmina może zmieniać
dotychczasowe oraz uruchamiać nowe kursy i linie, jednakże po każdorazowym
wcześniejszym określeniu przez przewoźnika możliwości realizacji danego wniosku. W
przypadku istnienia takich możliwości, Przedsiębiorstwo uruchamia nowy kurs lub linię,
przykładem czego może być uruchomienie od sierpnia br. linii Gryfino – Gryfino, przez Nowe
Czarnowo, wieś – Krajnik, czy też rozszerzenie dni kursowania dwóch kursów realizowanych
na linii Gryfino – Gryfino, przez Gardno – Stare Brynki – Żabnica – Czepino.

Reasumując, uruchomienie dodatkowych połączeń autobusowych wymaga każdorazowego
wystąpienia do Przedsiębiorstwa, jako przewoźnika związanego umową, o określenie
możliwości wprowadzenia wnioskowanych zmian. Wystąpienie takie musi zawierać
szczegółowe informacje dotyczące trasy przejazdu, godzin oraz dni kursowania
postulowanych kursów, w związku z czym zainteresowane sołectwa powinny każdorazowo
składać konkretne wnioski z podaniem powyższych informacji, kluczowych dla ewentualnego
uruchomienia kursów. Jeżeli dokonana przez Przedsiębiorstwo analiza możliwości
technicznych uruchomienia dodatkowych połączeń na terenach wiejskich nie wykaże kolizji z
realizacją innych zadań przewozowych, wnioskowane połączenia będą uruchamiane.
Burmistrz Miasta i Gminy
Henryk Piłat
Radny Paweł Nikitiński
188/X/11 – chciałbym interpelować w sprawie, nie musi mi Burmistrz odpowiadać pisemnie,
odpowie mi Pan w taki sposób, jak będą podjęte czynności, ja będę to po prostu
widział. Proszę, żeby Burmistrz wziął pod uwagę jeszcze jeden aspekt, jak
chodzi o CW Laguna, mianowicie taki, że jest tam kilkunastu pracowników,
którzy dzisiaj drżą o swoje miejsca pracy i którzy staną się najprawdopodobniej
bezrobotni. Ci ludzie rzeczywiście stracą swoje źródło utrzymania i dlatego
proszę Pana, żeby Pan wziął to pod uwagę przy podejmowanych decyzjach.

