Interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na XI sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 29 września 2011 r.
Radny Tadeusz Figas
191/XI/11 – proszę o zamontowanie ławek na cmentarzu żołnierzy radzieckich, starsi ludzie
wychodząc z cmentarza często siadają na murku.
BMK. 0003.22.2011.LR
Gryfino, dnia 18.10.2011r.
Odpowiadając na Pana interpelację nr 191/IX/11 dotyczącą zamontowania ławek na
Cmentarzu Wojennym w Gryfinie informuję, iż pismo w tej sprawie zostanie wystosowane
do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie w celu zweryfikowania, czy po
wymianie ławek w Parku Miejskim zostały na terenie bazy transportowej ławki używane w
stanie pozwalającym na ich montaż.
W przypadku zaistnienia powyższej możliwości, po uzyskaniu zgody Wojewody
Zachodniopomorskiego, w najbliższym czasie ławki na Cmentarzu Wojennym w Gryfinie
zostaną zamontowane.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin
192/XI/11 – zwróciło się do mnie kilka osób korzystających z usług CW Laguna, którzy
mówią, że osoba, która chce popływać na basenie, ma ograniczone możliwości
ze względu na odbywające się na basenie zorganizowane zajęcia. Wówczas
wszystkie tory są zajęte, a ci, którzy chcą skorzystać z basenu, muszą pływać
jeden za drugim. Ja nie jestem przeciwny rozwojowi tego typu działalności, ale
chciałbym, żeby zostało to tak zorganizowane, by zostawić przynajmniej dwa
tory, żeby korzystający mogli swobodnie popływać.
CW/JG/772/2011
Gryfino, dnia 24.10.2011 r.
CW Laguna jako zakład budżetowy podległy Gminie Gryfino działa w oparciu o Statut i jest
zobowiązany do realizowania zadań własnych gminy tj. świadczenia usług w zakresie kultury
fizycznej, sportu i rekreacji. W skład realizowanych zadań przez CW Laguna
wchodzi również udostępnianie bazy sportowej i rekreacyjnej klubom i organizacjom
sportowym, szkolnym, stowarzyszeniom i innym jednostkom dla organizowania zajęć, imprez
i szkoleń sportowych i rekreacyjnych.
W praktyce zakład nasz współpracuje z trzema klubami sportowymi: GKS Delf, UKP Marlin,
MKS Hermes jak i Szkołą Nauki pływania J. Pelkniewska. Na basenie sportowym
realizowane są też treningi piłki wodnej. Zainteresowanie i zapotrzebowanie ze strony
rodziców, dzieci i młodzieży na treningi pływackie i naukę pływania z roku na rok rośnie i jest
bardzo duże. Na obiekcie obowiązuje stała zasada udostępniania torów w dniach roboczych
między godz. 16.00 a 20.00 – czterech torów na potrzeby szkoleń, treningów i dwóch torów
dla klientów indywidualnych. Kluby sportowe z roku na rok wnioskują o przyznanie im jak
największej liczby godzin motywując to zapotrzebowaniem – rosnąca liczbą uczestników,
specyfiką realizowanego procesu szkoleniowego itp. Próby i propozycje ze strony CW
zorganizowania większej liczby zajęć na basenie w godzinach wcześniejszych niż
popołudniowe kończą się argumentacją ze strony klubów, że nie jest to możliwe ze względu
na godziny zajęć szkolnych uczestników, możliwość dowozu na zajęcia przez opiekunów,
ograniczoną liczbą trenerów itp. Próby ograniczania godzin do niezbędnego minimum dla
poszczególnych klubów kończą się kolejnymi pismami i wnioskami o zmiany w przydziale
torów, protestami ze strony zarządów klubów, a bywa, że interpelacją (przykład: interpelacja
nr 118/LII/10)
Obecnie obowiązujący grafik rezerwacji przewiduje odstępstwo od zasady przydziału torów
pływackich tylko w poniedziałki i środy. Pozostałe dni pozostają bez zmian. Dyrekcja CW
Laguna dokona analizy sposobu wykorzystania przyznanych torów pływackich przez
poszczególnych użytkowników za okres połowy września i października br. W przypadkach

złego wykorzystania zarezerwowanych torów podejmiemy decyzję o zmianie przyznanych
godzin na korzyść klientów indywidualnych.
Dyrektor
Juliusz Grabowski
193/XI/11 – w parku miejskim spływająca woda porobiła niebezpieczne wyrwy w ścieżkach,
proszę aby te wyrwy zasypać jeśli nie ma możliwości, żeby to inaczej naprawić.
BMP/ 193 /XI/11
Gryfino, dnia 25.10.2011r.
W odpowiedzi na interpelację w sprawie ścieżek w Parku Miejskim, wniesioną na Sesji Rady
Miejskiej informuję, że z uwagi na brak wolnych środków nie ma możliwości w bieżącym roku
budżetowym na wykonanie gruntownego remontu ścieżek. Niezbędne działania w zakresie
poprawy nawierzchni ścieżek parkowych zostaną podjęte w roku 2012 w ramach środków
zabezpieczonych w planie budżetu.
Burmistrz Miasta i Gminy
Henryk Piłat
Radna Magdalena Chmura-Nycz
194/XI/11 – proszę o interwencję u zarządcy drogi w Pniewie o zamontowanie świateł
pulsacyjnych na wysokości sklepu „Pik”. Znajduje się tam przystanek, na którym
zatrzymuje się autobus szkolny, samochody, które omijają ten autobus
zagrażają bezpieczeństwu wysiadających dzieci. Rodzice proszą o podjęcie
działań w tej sprawie.
BMP/194/XI/11
Przesłano do ZZDW w Chojnie.

Gryfino, dnia 25.10.2011 r.

195/XI/11 – proszę o zabezpieczenie w przyszłorocznym budżecie środków na odświeżenie
świetlicy wiejskiej w Czepinie.
BMP/195,196,198/XI/11
Gryfino, dnia 25.10.2011r.
W odpowiedzi na interpelacje złożone na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
uprzejmie wyjaśniam co następuje:
a) w sprawie świetlicy wiejskiej w m. Czepino uprzejmie informuję, że niniejsze
zadanie zostało włączone do wniosków budżetowych i będzie rozpatrywane przy
konstruowaniu projektu budżetu na 2012 rok.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin
196/XI/11 – rolnicy, którzy mają pola położone za ul. Topolową w Czepinie mają problem
z dojazdem maszynami, bo na tej ulicy zostały postawione płoty i droga zrobiła
się węższa. W planach droga ta ma 9 m szerokości, proszę o sprawdzenie, czy
prawidłowo stoją ogrodzenia właścicieli.
BMP/195,196,198/XI/11
Gryfino, dnia 25.10.2011r.
W odpowiedzi na interpelacje złożone na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
uprzejmie wyjaśniam co następuje:
b) ul. Topolowa w m. Czepino w granicach istniejącej działki nr 448 ma szerokość
zmienną od 6 m do 9 m, w pasie tej działki jest wyjeżdżona część jezdni wraz ze skarpą,
celem sprawdzenia prawidłowości w posadowieniu okolicznych ogrodzeń, dokonamy
pomiarów geodezyjnych celem wskazania i wznowienia granic działki .
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

197/XI/11 – rozmawiałam ze Starostą na temat budowy chodnika prowadzącego do świetlicy
wiejskiej w Chwarstnicy, Starosta kazał złożyć pani sołtys wniosek w tej
sprawie. Ja również proszę Burmistrza, żeby taki wniosek został złożony.
W imieniu mieszkańców, a przede wszystkim rodziców dzieci klas zerowych
bardzo dziękuję za utworzenie świetlicy, ponieważ szkoła w Chwarstnicy nie
przyjmowała już tylu dzieci, dlatego w tej świetlicy będzie mieściła się zerówka.
Proszę, żeby taki wniosek został złożony, żeby dzieci mogły bezpiecznie
uczęszczać na swoje zajęcia.
BMP/197, 208, 212, 213, 221/XI/11
Gryfino, dnia 25.10.2011 r.
Przesłano do Starostwa Powiatowego w Gryfinie do Wydziału Zarządzania Drogami.
198/XI/11 – odczytam wniosek rady sołeckiej Steklna, która wraz z panią sołtys
i mieszkańcami zwraca się do Burmistrza i radnych o: uwzględnienie
w przyszłym budżecie niezbędnych środków na rzecz naszej wsi. Mamy pełną
świadomość obecnych trudności finansowych gminy, staramy się patrzeć
z dużym zrozumieniem, czego przykładem jest m.in przeznaczenie naszego
funduszu sołeckiego na 2011 rok na projekt świetlicy. Jednak w obliczu naszych
wielkich problemów, których nie jesteśmy w stanie sami rozwiązać, uznajemy
za niezbędne uwzględnienie w przyszłorocznym budżecie gminy środków, które
przynajmniej w części zaspokoją nasze potrzeby. Prosimy o zabezpieczenie
środków na wykonanie pełnego projektu naszej świetlicy. Rozumiemy, że
budżet gminy nie jest dziś w stanie pokryć kosztów budowy, jednak sam projekt
będzie dużym krokiem do zrealizowania naszych marzeń. Drugą niezmiernie
ważną kwestią jest podjęcie działań na rzecz zagospodarowania terenów wokół
jeziora. Nasze jezioro stało się miejscem wypoczynku nie tylko dla nas, ale dla
mieszkańców Gryfina a nawet mieszkańców bardziej odległych rejonów. Dziś
niektóre atrakcyjne miejsca nad jeziorem są niedostępne z racji braku ich
zagospodarowania”.
BMP/195,196,198/XI/11
Gryfino, dnia 25.10.2011r.
W odpowiedzi na interpelacje złożone na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
uprzejmie wyjaśniam co następuje:
c) w sprawie wniosku Rady Sołeckiej Steklno uprzejmie informuję, że niniejsze
zadanie zostało włączone do wniosków budżetowych i będzie rozpatrywane przy
konstruowaniu projektu budżetu na 2012 rok.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin
Radny Zenon Trzepacz
199/XI/11 – w nawiązaniu do mojej interpelacji złożonej na poprzedniej sesji w sprawie
jednej ze spółdzielni mieszkaniowych w naszej gminie, osoba rozmawiająca ze
mną stwierdziła, że nie zna mnie w ogóle i ze mną nie rozmawiała. Czuję się
z tym źle, bo rozmówca wyraźnie prosił mnie o złożenie interpelacji w tych
sprawach, zadzwonił do mnie, powiedział, że ma problemy w swojej firmie, ale
to nie jest mój problem, tylko jego. Napisał oświadczenie i wygląda na to, że ja
sobie tą interpelację wymyśliłem – chodziło o korespondencję z Urzędem.
Prośba do koleżanek i kolegów radnych – jeśli rozmawiamy z osobami niezbyt
wiarygodnymi, to żeby może nosić ze sobą dyktafon i nagrywać, bo później
można wyjść na taką osobę, na jaką ja wyszedłem.
200/XI/11 – interpelowałem w sprawie regulacji przez PUK studzienek, zasuw i nic się w tej
sprawie nie dzieje, nie otrzymałem odpowiedzi. Mieszkańcy czekają na
odpowiedź.

201/XI/11 – w Radziszewie i Daleszewie trwa przebudowa linii kolejowej, jest wzmożony
ruch samochodów ciężarowych po bocznych drogach i dochodzi ze strony
kierowców tych samochodów do konfliktów z mieszkańcami. Oni najchętniej
wjechaliby na podwórko, zniszczyliby zabudowania, prosiłbym Burmistrza, żeby
porozmawiać z inwestorem czy wykonawcą tego zadania, żeby kierowcy tych
ciężarówek uważali jednak, bo tam mieszkają ludzie. Między posesją nr 45 a 47
jest duże zagłębienie, ono się powiększyło przez przejeżdżające ciężarówki
i tam doszło ostatnio do incydentu.
BMP/201/XI/11
Gryfino, dnia 25.10.2011r.
W odpowiedzi na interpelacje w sprawie wzmożonego ruchu samochodów ciężarowych
związanego z przebudową linii kolejowych w m. Radziszewo i Daleszewo informuję, że
przeprowadziliśmy rozmowę z firmą realizująca przedmiotowe zadania tj. MINEX
Budownictwo i Wyburzenia Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie. Jednocześnie pragnę
nadmienić, że po zakończeniu w/w prac dokonany zostanie odbiór robót realizowanych w
pasach drogowych i na terenach stanowiących własność Gminy Gryfino, a ewentualne
wykazane usterki zostaną usunięte przez Wykonawcę.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin
202/XI/11 – chciałbym podziękować policji gryfińskiej za akcję, która miała miejsce
w poniedziałek - cztery patrole na tej drodze, mieszkańcy chcieliby, żeby takie
akcje były częściej. Uważamy, że to jest jedyna droga do tego, żeby zmusić
kierowców do bezpiecznej jazdy. Mieszkańcy też chcą pomóc policji
i zaproponowałem takie rozwiązanie, że będziemy dezinformować kierowców
przez CB radio, że stoją patrole. Nasza wytrzymałość już się skończyła.
203/XI/11 – chciałbym podziękować za dzwon, który wczoraj dotarł do Radziszewa, jest na
plebanii, jest wspaniały.
204/XI/11 – chciałbym powiedzieć, że książka, którą dzisiaj otrzymaliście, to jest praca
wykonana przez kolegę Andrzeja Szczapaniaka, który nie otrzymał za to
żadnego wynagrodzenia, wręcz przeciwnie, zainwestował własne środki. Znamy
historie, że ludzie, którzy robili różne opracowania, otrzymywali jakieś wsparcie
finansowe, gratyfikacje. Uważam, że należałoby może przy jakiejś okazji
w formie wymiernej podziękować mu za tą pracę, którą stworzył.
205/XI/11 – mamy podpisane umowy o współpracy z różnymi gminami. Oprócz spotkania,
w którym uczestniczyliśmy w Bersenbruck, nie wiem, czy utrzymujemy kontakty
jako Rada Miejska, jako samorząd z tymi gminami, z którymi mamy podpisane
umowy.
SEP. 0003.2.2011
Gryfino, dn. 25.10.2011 r.
W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną przez Pana na XI sesji Rady Miejskiej w dniu
29 września 2011 r. uprzejmie informuję, że kontakty w ramach umów partnerskich
z miastem Gartz oraz Schwedt prowadzone są, dzięki bliskiemu położeniu, na bieżąco
w dziedzinach kultury (współpraca z teatrem Uckermärkische Bühnen), sportu (biegi
transgraniczne) oraz gospodarki (realizacja wspólnego projektu – nabrzeża w Gryfinie oraz
Centrum Sportów Wodnych w Schwedt, udział w targach). Kontakty z miastem Sambor
polegają na organizowaniu pobytu dzieci i młodzieży mniejszości polskiej w mieście Gryfino.
Podczas majowej wizyty radnych w Bersenbrück radni tamtejszej Rady Miejskiej
zaproszeni zostali na rewizytę do Gryfina na dzień 11.11.2011 r. Termin ten został jednak
przełożony ze względu na jesienne wybory u naszych partnerów na wiosnę przyszłego roku.
Na to spotkanie zostaną również zaproszone delegacje z pozostałych miast partnerskich. W

tej chwili przygotowywany jest program pobytu gości oraz pisany jest wniosek o finansowe
wsparcie tej wizyty z europejskiego funduszu INTERREG IVA.
Współpraca z gminami partnerskimi to również relacje na płaszczyźnie wspólnej
pomocy. Podczas powodzi w 2010 roku gmina Raciechowice otrzymała wsparcie w postaci
sprzętu do wypompowywania wody oraz środków dezynfekujących studnie. Poza tym
zorganizowano akcje zbierania darów w tym płodów rolnych dla powodzian.
Burmistrz Miasta i Gminy
Henryk Piłat
Radny Jarosław Kardasz
206/XI/11 – w Starych Brynkach mamy taki problem z kotłownią, że ostatnio dwukrotnie
strażacy gasili gaz, który się palił w tej kotłowni. Wiem, że jest problem, żeby ją
sprzedać, bo teren kotłowni nie ma dostępu do drogi publicznej. Proszę, żeby
jak najszybciej coś zrobić z tymi terenami niczyimi, żeby przejąć je, bo ta
sytuacja stwarza problem i zagrożenie, kotłownia jest niezabezpieczona
i wchodzą tam dzieci.
BWG.0003.14.2011.TD
Gryfino, dnia 24.10.2011 r.
Odpowiadając na ww. interpelację informuję, że:
rozwiązanie problemu własnościowego dróg osiedlowych, pozostałych po zlikwidowanej
Spółdzielni Mieszkaniowej w Gardnie, która nadal figuruje jako właściciel działek nr 13/20
i 13/24, będzie możliwe po opracowaniu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla miejscowości Stare Brynki, nadającego tym drogom status dróg
publicznych gminnych. Dopiero wtedy będzie można dokonać trwałego rozdysponowania tej
nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego, zgodnie z podjętą przez Radę Miejską
w Gryfinie uchwałą.
W najbliższym czasie, po wygospodarowaniu odpowiednich środków finansowych,
podjęte staną działania mające na celu zabezpieczenie obiektu przed dostępem osób
postronnych.
Burmistrz Miasta i Gminy
Henryk Piłat
207/XI/11 – z funduszu sołeckiego przekazaliśmy w tym roku znaczną kwotę na budowę
naszej świetlicy, więc pieniędzy nie mamy za wiele, na pierwszy etap budowy
przekazaliśmy 11.500 zł, a na nowo powstającym w Starych Brynkach osiedlu
przydałyby się ze cztery lampy. Proszę, żeby to uwzględnić w przyszłorocznym
budżecie. Tam jest sprzedanych 36 działek, z tego połowa właścicieli już się
buduje i jest tam ciemno. Są tam dwie drogi gminne, jedna jest częściowo
utwardzona, druga wcale, także prosimy również o interwencję w tej sprawie.
Z pieniędzy sołeckich będziemy przeznaczać środki na rozbudowę świetlicy.
BMP/207,208/XI/11
Gryfino, dnia 25.10.2011r.
W odpowiedzi na interpelacje wniesione na Sesji Rady Miejskiej informuję jak niżej:
w sprawie budowy oświetlenia na nowo powstającym osiedlu domków jednorodzinnych w m.
Stare Brynki uprzejmie informuję, że niniejsze zadanie zostało włączone do wniosków
budżetowych i będzie rozpatrywane przy konstruowaniu projektu budżetu na 2012 rok;
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin
208/XI/11 – proszę o pomoc Starostwo Powiatowe w sprawie drogi Chlebowo-Binowo, która
jest w bardzo złym stanie, są tam takie dziury, że przy opadach deszczu
mieszkańcom jest ciężko tamtędy przejść. Proszę o utwardzenie tej drogi, jak
również naszej drogi Stare Brynki-Raczki, która praktycznie nie istnieje.

BMP/197, 208, 212, 213, 221/XI/11
Gryfino, dnia 25.10.2011 r.
Przesłano do Starostwa Powiatowego w Gryfinie do Wydziału Zarządzania Drogami.
BMP/207,208/XI/11
Gryfino, dnia 25.10.2011r.
W odpowiedzi na interpelacje wniesione na Sesji Rady Miejskiej informuję jak niżej:
w sprawie drogi gminnej relacji Stare Brynki –Raczki informuję, że dokonamy w najbliższym
czasie przeglądu drogi i w miarę posiadanych środków finansowych dokonamy niezbędnych
prac remontowych.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin
Radna Jolanta Witowska
209/XI/11 – moja interpelacja dotyczy jakości usług, jakie świadczy przewoźnik na trasie
Szczecin-Dolna Odra. Coraz częściej i coraz dłużej oczekujemy na autobus,
zdarza się nierzadko, że nie przyjeżdża wcale, a nie zachodzą żadne
okoliczności usprawiedliwiający ten stan. Sprawa nie jest nowa, w Urzędzie jest
ona znana, niejednokrotnie pisemne i ustne monity nie poprawiają tego stanu.
Jako że współfinansujemy ten środek transportu, mamy prawo oczekiwać
rzetelnej usługi. Bardzo proszę, aby Burmistrz interweniował w sprawie, by te
wielkie niedogodności dla dużej liczby mieszkańców zostały usunięte.
BMK.0003.23.2011.MT
Gryfino, dnia 25.10.2011 r.
Odpowiadając na interpelację 209/XI/11, złożoną przez Panią na sesji Rady Miejskiej
w Gryfinie w dniu 29 września 2011 r. w sprawie komunikacji autobusowej na linii nr 1 Dolna
Odra – Gryfino – Szczecin informuję, iż warunki świadczenia usług przewozowych na
wspomnianej linii określa umowa zawarta pomiędzy Gminą Gryfino, a Przedsiębiorstwem
Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Szczecinie. Umowa ta ustala zasady wykonywania
przez Przedsiębiorstwo wspomnianej komunikacji oraz zakres odpowiedzialności
przewoźnika za realizację usług niezgodnie z postanowieniami umowy. Z odpowiedzialności
tej zostały wyłączone sytuacje niezawinione przez przewoźnika, tj. spowodowane złymi
warunkami atmosferycznymi, zablokowaniem drogi przez pojazdy w wyniku awarii lub kolizji,
wstrzymaniem ruchu na polecenie uprawnionych podmiotów oraz wystąpieniem utrudnień w
ruchu na skutek prowadzenia remontów dróg lub zablokowania dróg.
Wskazywane przez Panią problemy z zachowaniem przez przewoźnika punktualności
w kursach realizowanych w ramach linii nr 1 wynikają głównie z prowadzenia intensywnych
robót drogowych na trasach przejazdu, o czym świadczy otrzymane przez Gminę pismo
Przedsiębiorstwa z dnia 21 września 2011 r. (kopia pisma w załączeniu). Jednocześnie
nadmieniam, iż wszelkie informacje i zgłoszenia otrzymywane od mieszkańców dotyczące
nieprawidłowego świadczenia usług przewozowych są przekazywane przewoźnikowi z
automatyczną egzekucją zapisów umowy dotyczących ustanowionych kar umownych, co ma
w efekcie poprawić jakość świadczonych usług przewozowych.
Burmistrz Miasta i Gminy
Henryk Piłat
210/XI/11 – popieram interpelację radnego Figasa w sprawie parku miejskiego, pogłębiające
się koleiny w ścieżkach są utrudnieniem nie tylko dla matek z wózkami, ale
także dla spacerowiczów. Od miesiąca do wczoraj leżało mnóstwo
wiatrołomów. Ja dwukrotnie zgłaszałam w Wydziale tę sprawę, bez reakcji. Czy
nie zmierzamy do przekształcenia naszego parku w rezerwat przyrody? To
perturbacje na linii urzędnicy Wydziału a PUK, mianowicie nie było spisanej
umowy i te usługi nie mogły być wykonane. W alejce tuż przy torach kolejowych
na poziomie małych schodów, na klonie wisi ogromna złamana gałąź, konar,
który zagraża bezpieczeństwu. Należałoby się także przyjrzeć drzewostanowi
w parku i dokonać oceny i usunąć te zagrożenia, które występują.

BMK.0003.21.2011.ML
Gryfino, dnia 21.10.2011 r.
W odpowiedzi na Pani interpelację zgłoszoną na wrześniowej Sesji Rady Miejskiej
w Gryfinie, która dotyczy zieleni w Parku Miejskim w Gryfinie informuję, iż Gmina wykonuje
i zleca szereg zadań, które mają na celu właściwe utrzymanie i kształtowanie zieleni niskiej
i wysokiej na terenie Gminy Gryfino.
W Parku Miejskim w Gryfinie na wiosnę zlecane są prace polegające na usuwaniu
odrostów drzew do wysokości 2,5 m, prace polegające na podcinaniu krzewów oraz
formowaniu żywopłotów. Od miesiąca maja do września raz w miesiącu podcinana jest
trawa, natomiast każdego dnia Park jest sprzątany. Od miesiąca listopada Gmina zleca
grabienie liści.
W przypadku połamanych, leżących na ziemi gałęzi drzew, Gmina stara się zlecać
kompleksowe ich uprzątniecie, unikając ponoszenia zbędnych kosztów na jednorazowe
zlecenie polegające na uprzątnięciu pojedynczych gałęzi. Niemniej w/w zadania
wykonywane są bez zbędnej zwłoki. Natychmiastowo usuwane i uprzątane są konary i
gałęzie, jeżeli występuje ich kolizja z ciągiem komunikacyjnym, bądź stanowią one
zagrożenie.
W zakresie zieleni wysokiej systematycznie dokonywany jest przegląd drzew.
Do grudnia 2011 r. Gmina zamierza wystąpić do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew z Parku Miejskiego.
Jednocześnie informuję, iż co roku na wiosnę bądź jesień dokonywane są nasadzenia
nowych drzew. W najbliższym czasie zostanie nasadzonych około 40 sztuk z rodzaju lipa i
dąb.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin
Radny Jerzy Piasecki
211/XI/11 – interpeluję w sprawie braku odpowiedzi na pismo mieszkańców m. Dębce
o bezpłatne dostarczenie przez Gminę kamieni na zabezpieczenie brzegu
Regalicy. Zimową porą podczas kruszenia lodu jest co roku zabierany kawałek
brzegu.
BMP/201/XI/11
Gryfino, dnia 25.10.2011r.
W odpowiedzi na interpelacje w sprawie wzmożonego ruchu samochodów ciężarowych
związanego z przebudową linii kolejowych w m. Radziszewo i Daleszewo informuję, że
przeprowadziliśmy rozmowę z firmą realizująca przedmiotowe zadania tj. MINEX
Budownictwo i Wyburzenia Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie. Jednocześnie pragnę
nadmienić, że po zakończeniu w/w prac dokonany zostanie odbiór robót realizowanych w
pasach drogowych i na terenach stanowiących własność Gminy Gryfino, a ewentualne
wykazane usterki zostaną usunięte przez Wykonawcę.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin
212/XI/11 – proszę o wystąpienie do Starostwa w sprawie postawienia lustra na
skrzyżowaniu ulic Zielnej i Długiej w Żabnicy. Jest tam duży ruch samochodów
ciężarowych i osobowych, chodzą tamtędy dzieci do szkoły.
BMP/197, 208, 212, 213, 221/XI/11
Gryfino, dnia 25.10.2011 r.
Przesłano do Starostwa Powiatowego w Gryfinie do Wydziału Zarządzania Drogami.
Radny Kazimierz Fischbach
213/XI/11 – kiosk, który stoi przy ul. Asnyka z każdym dniem wygląda coraz bardziej
nieestetycznie, w tej chwili są powybijane wszystkie szyby, proszę
o wystąpienie do Powiatu, aby ten kiosk został zlikwidowany, jest tam
możliwość utworzenia trzech miejsc parkingowych.

BMP/197, 208, 212, 213, 221/XI/11
Gryfino, dnia 25.10.2011 r.
Przesłano do Starostwa Powiatowego w Gryfinie do Wydziału Zarządzania Drogami.
214/XI/11 – zwrócili się do mnie rodzice uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w sprawie
związanej z tym, że od pewnego czasu w szkole dokonywane są kradzieże,
uszkodzenia kamer, dewastacja budynku. Rodzice proszą o to, aby uzgodnić ze
Spółdzielnią Mieszkaniową „Regalica”, bo droga koło szkoły jest drogą
Spółdzielni, by na czas nocny teren szkoły był zamykany, by nie można było
tam wchodzić osobom postronnym.
Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn
215/XI/11 – mieszkańcy sygnalizują problem z poruszaniem się ulicą Łużycką w związku
z prowadzonymi tam remontami, malowaniem pasów. Czy istnieje możliwość,
aby władze Gryfina wystąpiły do GDDKiA o organizowanie tych prac poza
godzinami szczytu?
BMP/215/XI/11
Gryfino, dnia 25.10.2011r.
W odpowiedzi na interpelację w sprawie utrudnień w ruchu kołowym spowodowanych
remontem, malowaniem oznakowania poziomego na ul. Łużyckiej informuję, że wystąpiłem
do zarządcy drogi krajowej z pismem w tej sprawie. W załączeniu przekazuję kopię mojego
wystąpienia.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin
216/XI/11 – kilka miesięcy temu w CW Laguna miały miejsce wypadki dwojga dzieci, pisała
o tym prasa gryfińska. Wiele osób ze Szczecina pyta, czy ten problem, który
występował w CW Laguna został już usunięty? Czy dzieci zyskały stosowne
zadośćuczynienie i jakie środki są podjęte na przyszłość, aby do takich zdarzeń
nie dochodziło?
CW/JG/773/2011
Gryfino, dnia 04.10.2011
W związku z wydarzeniami dotyczącymi wypadków zaistniałych w dniu 15 sierpnia 2011 r.
na obiekcie CW laguna dyrekcja zakładu przeprowadziła analizę przyczyn zaistniałych
zdarzeń, powołując do działania wewnętrzny zespół badający przyczyny wypadków.
W wyniku przeprowadzonej analizy podjęto decyzję o nałożeniu kar porządkowych
w stosunku do czterech pracowników przedsiębiorstwa. Celem zwiększenia bezpieczeństwa
klientów na obiekcie dokonano zakupu dodatkowych kamer zwiększających liczbę punktów
obserwacyjnych systemu monitoringu w pokoju ratowników. Zakupiono również stanowiska
ratownicze o podwyższonym punkcie obserwacji, zwiększające możliwości obserwacyjne
toni wodnej w nieckach basenowych zarówno na potrzeby basenu sportowego jak i basenów
rekreacyjnych. Poddano analizie i modyfikacji dokumenty i zapisy regulujące postępowania
pracowników odpowiednich wydziałów w sytuacjach zaistnienia awarii urządzeń i wypadków
z udziałem klientów.
CW Laguna realizuje procedurę wypłaty odszkodowania wspólnie z ubezpieczycielem
w ramach wykupionej polisy ubezpieczeniowej z tyt. odpowiedzialności cywilnej.
Po skontaktowaniu się z rodzicami poszkodowanych dzieci poproszono o przekazanie przez
rodziców niezbędnych dokumentów potrzebnych do realizacji odszkodowania. Wszelkie
informacje i dokumentację własną zakład przekazał towarzystwu ubezpieczeniowemu.
W obu przypadkach towarzystwo ubezpieczeniowe jest w trakcie realizacji odszkodowań.
Czas realizacji odszkodowań w jednym przypadku wynika z oczekiwania na właściwe
pełnomocnictwo do zawarcia ugody z rodzicem poszkodowanej przebywającym za granicą,
w drugim przypadku otrzymaniem przez ubezpieczyciela kompletu dokumentów od rodziców
dopiero w zeszłym tygodniu. Jesteśmy w stałym kontakcie z towarzystwem
ubezpieczeniowym celem jak najszybszego zakończenia ww spraw.

Dyrektor CW Laguna
Juliusz Grabowski
Radny Rafał Guga
217/XI/11 – chciałbym zgłosić tą interpelację wspólnie z radną Witowską, kiedy Komisja
Spraw Społecznych wizytowała placówki przed rozpoczęciem roku szkolnego,
w Przedszkolu Nr 1 zostało nam zaprezentowane zabezpieczenie
przeciwpożarowe, nowe drzwi antydymowe. Nauczyciele i rodzice dzieci
wyrażają zaniepokojenie, że w przypadku zamknięcia się tych drzwi jedno piętro
zostaje pozbawione możliwości ewakuacji. Ponieważ na zewnątrz są schody
przeciwpożarowe, brakuje utworzenia drzwi ewakuacyjnych do tych schodów.
Proszę o zajęcie się tą sprawą.
BMP/ 217 /XI/11
Gryfino, dnia 25.10.2011r.
W odpowiedzi na interpelacje w sprawie zabezpieczeń przeciwpożarowych zamontowanych
w przedszkolu nr 1 wyjaśniam, drzwi ppoż. w Przedszkolach Nr 1 i Nr 2 zostały
zamontowane zgodnie z ekspertyzą i projektem budowlanym wykonanym i zaopiniowanym
przez rzeczoznawcę ds. przeciwpożarowych. Ewakuacja w Przedszkolu Nr 1 i Nr 2 odbywać
się będzie wewnętrznymi klatkami schodowymi, które po przebudowie zostały wydzielone
od zadymienia drzwiami ppoż. oraz oddymione klapami oddymiającymi. Zamontowane
drzwi, ścianki oraz klapy spełniają wszystkie wymogi i posiadają niezbędne atesty oraz
certyfikaty przeciwpożarowe. Drzwi metalowe zewnętrzne w Przedszkolu Nr 1 ze względów
technicznych nie zostały zakwalifikowane przez rzeczoznawcę jako droga ewakuacji w
czasie pożaru. Drzwi zewnętrzne w Przedszkolu Nr 1 zostały zabezpieczone odpowiednimi
stopkami, nie umożliwiającymi zamykanie się ich w czasie pożaru oraz szybę odporną na
uderzenia, która niezbędna jest w celu dobrej widoczności.. Przedszkola dostosowują nowe
instrukcje ewakuacji do wykonanej przebudowy.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin
218/XI/11 – kilka dni temu zauważyłem pod szkołą, w której pracuję, oznakowany autobus,
prowadzący kampanię wyborczą. Kto wydał zgodę na to, żeby taki autobus pod
szkołą stał? O ile się orientuję, w placówkach oświatowych, w placówkach
publicznych jest zakaz prowadzenia kampanii wyborczej.
BWS.0003.19.2011
Gryfino, dnia 18 października 2011 r.
W odpowiedzi na zgłoszoną przez Pana interpelację uprzejmie informuję, że zgodnie
z art. 108 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz.U z 2011 r. Nr 21, poz.
112 ze zm.) faktycznie zabroniona jest agitacja wyborcza na terenie szkół wobec uczniów.
Powyższa interpelacja nie wskazuje dokładnie miejsca postoju przedmiotowego
autobusu ani komitetu wyborczego, który reprezentował. W związku z tym trudno określić
czy
stał
on
na
terenie
będącym
w
zarządzie
szkoły
czy
na drodze publicznej. Dlatego też nie można dokładnie odpowiedzieć na zadane
w interpelacji pytanie. Jeżeli stał na drodze dojazdowej do szkoły, czyli na drodze publicznej
nie musiał mieć na to zgody. Natomiast, jeśli zaparkowany był na terenie będącym
w zarządzie szkoły to taką zgodę musiał otrzymać od dyrektora placówki.
Burmistrz Miasta i Gminy
Henryk Piłat
Radna Elżbieta Kasprzyk
219/XI/11 – mieszkańcy miejscowości Pastuszki w sołectwie Krzypnica zwrócili się do mnie
z prośbą o zgłoszenie interpelacji, w trosce o bezpieczeństwo swoich dzieci,
aby wzdłuż drogi krajowej nr 31 na terenie miejscowości wykonać chodnik, by
dzieci mogły bezpiecznie dojść do przystanku, na którym zatrzymuje się
autobus szkolny. Proszę, aby taki wniosek skierować do GDDKiA i w pasie
drogi krajowej wykonać chodnik.

BMP/219/XI/11
Przesłano do GDDKiA o/ Szczecin

Gryfino, dnia 25.10.2011 r.

220/XI/11 – wielokrotnie był zgłaszany problem ulicy Polnej w m. Wirówek. W poprzedniej
kadencji wielokrotnie zgłaszałam konieczność remontu tej drogi, zgłaszały ten
problem również była i obecna pani sołtys. W miesiącu listopadzie 2010 r.
dostałam odpowiedź na interpelację, że do 17 listopada remont drogi zostanie
wykonany. Droga w dalszym ciągu jest w katastrofalnym stanie, dzieci nie mogą
dojść do autobusu, w okresie opadów deszczu droga jest zalana, dodatkowo
bobry narobiły tam dziur. Ja pokazywałam odpowiedź Burmistrza mieszkańcom
i oni czują się oszukani. Dostali odpowiedź, że remont zostanie wykonany,
droga w dalszym ciągu jest nie naprawiona.
221/XI/11 – zwracałam się za pośrednictwem Burmistrza do Zarządu Powiatu, aby na terenie
miejscowości Wirówek wprowadzić ograniczenie do 40 km na godzinę. Jest to
droga, która nie posiadała chodnika z żadnej strony, w tej chwili po wykonaniu
drogi Bartkowo-Gajki ruch trochę się zwiększył, dlatego jeszcze raz proszę
o zwrócenie się do Zarządu Powiatu, aby te znaki ustawić.
BMP/197, 208, 212, 213, 221/XI/11
Gryfino, dnia 25.10.2011 r.
Przesłano do Starostwa Powiatowego w Gryfinie do Wydziału Zarządzania Drogami.
BMP/221/XI/11
Gryfino, dnia 25.10.2011r.
W odpowiedzi na interpelacje wniesioną na Sesji Rady Miejskiej informuję, że przystąpiliśmy
do naprawy ul. Polnej w m. Wirówek. Jednocześnie pragnę nadmienić, że w roku bieżącym
dokonaliśmy już drobnych napraw nawierzchni tej drogi spowodowanych ingerencją bobrów.
Staramy się na bieżąco, w miarę posiadanych środków finansowych realizować niezbędne
remonty lub naprawy dróg gruntowych lub nieutwardzonych.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin
Radny Paweł Nikitiński
222/XI/11 – ta sprawa była już poruszana przez mieszkańców Wełtynia, była podejmowana
w interpelacji przez radnego Ryszarda Radawca. Chciałbym, aby tej sprawie
poświęcono należytą uwagę i staranność, ponieważ dotyczy rzeczy dla tych
mieszkańców podstawowych, a mianowicie dopływu wody do ich mieszkań.
Sprawa dotyczy mieszkańców ul. Leśnej. Istnieje tam sieć wodociągowa, której
właścicielem jest Nadleśnictwo Gryfino, mieszkańcy spotkali się z odpowiedzią
Urzędu co do możliwości przejęcia tej sieci, co do możliwości dostarczania
skutecznie wody do ich mieszkań, ale sprawa w dalszym ciągu nie znalazła
rozwiązania. Proszę Burmistrza o udzielenie na piśmie odpowiedzi, jakie kroki
zamierza Gmina podjąć w tym względzie, czy będą one zmierzały do przejęcia
sieci od Nadleśnictwa Gryfino czy też wybudowania nowej sieci wodociągowej
do tych posesji.
BMP/222/XI/11
Przesłano do PUK Sp. z o.o. w Gryfinie.

Gryfino, dnia 25.10.2011 r.

223/XI/11 – jeśli będzie wola Spółdzielni Mieszkaniowej Dolna Odra to proszę, by wspólnie
na Osiedlu Południe wybudować plac zabaw, który będzie spełniał standardy
bezpieczeństwa i będzie wychodził naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców.
Myślę, że władze Spółdzielni Dolna Odra chętnie konieczność tej modernizacji
zauważą, tym bardziej, że inwestycje do tej pory prowadzone na osiedlu są dla

mieszkańców znaczące, zmieniają wygląd, myślę, że czas abyśmy jako gmina
zrobili także ukłon w kierunku mieszkańców tej części miasta.
BWS.0003.20.2011
Gryfino, 2011-10-26
W odpowiedzi na interpelację uprzejmie informuję, że z uwagi na to, że w bieżącym roku
wszystkie środki w budżecie przeznaczone na place zabaw zostały już zaangażowane i nie
ma możliwości wydatkowania ich na Osiedlu Południe. Jednocześnie nadmieniam, że na
Osiedlu Południe został wybudowany plac zabaw przez SM Dolna Odra, która jest
właścicielem tego terenu, a do UMiG w Gryfinie nie wpłynął żaden wniosek, w którym ww
Spółdzielnia wyraziłaby chęć współpracy w tym zakresie poprzez podpisanie stosownej
umowy.
Burmistrz Miasta i Gminy
Henryk Piłat
Radny Rafał Guga
224/XI/11 – chciałbym przypomnieć, że zapotrzebowanie na place zabaw jest w wielu innych
miejscach, ja wielokrotnie zgłaszałem interpelacje w tej sprawie odnośnie ulicy
Flisaczej czy Opolskiej, gdzie mieszka bardzo dużo rodzin z małymi dziećmi.
Proszę, aby w przyszłym roku wyznaczyć miejsca na kilka placów zabaw,
bo jest taka potrzeba.

