
Interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na XII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie 
w dniu 27 października 2011 r. 

 
Radny Jacek Kawka 
225/XII/11 – zgłosili się do mnie mieszkańcy posesji nr 11, 13, 21, 15, 17a i 25 przy  ul. Jana 

Pawła II z prośbą o zgłoszenie interpelacji. Ci państwo mieszkają w odnodze 
ul. Jana Pawła II za szkołą od roku 2002, okazało się,  że ich droga nie została 
ujęta w pierwotnym planie modernizacji ul. Jana Pawła II. Przy opadach 
deszczu mają bardzo utrudniony dostęp do swoich posesji. Mieszkańcy zwracali 
się już do Burmistrza z prośbą o załatwienie tej sprawy. Proszę o pisemną 
informację o możliwościach i terminach wykonania tej drogi.  

 
BMP/225, 226/XII/11       Gryfino, dnia 17.11.2011 r. 
Wewnętrzna droga dojazdowa do posesji nr 11, 13, 15, 17a, 21 i 25 przy ul. Jana Pawła II w 
Gryfinie nie była ujęta w planie realizacji przedmiotowej inwestycji związanej z budową drogi 
gminnej ul. Jana Pawła II m.in. z uwagi na brak możliwości dofinansowania tego zakresu 
robót. Jednakże pragnę poinformować, że wykonawca generalny robót po zakończeniu 
inwestycji dokona napraw dróg gruntowych (zniszczonych i uszkodzonych w trakcie 
prowadzenia robót) przyległych do ww ulicy. 

Burmistrz Miasta i Gminy 
         Henryk Piłat 
 
226/XII/11 – interpeluję w sprawie mieszkańców ul. Jana Pawła II tj. działki nr 215, 

nr 10,11,12,8. Ci państwo mieli wykonaną drogę o nawierzchni bitumicznej 
i w trakcie prac polegających na przenoszeniu infrastruktury drogowej wzdłuż 
ul. Jana Pawła II ich droga została zniszczona. Mieszkańcy proszą 
o przywrócenie tej drogi do stanu pierwotnego, ja proszę o informację 
o możliwościach i terminach wykonania tej drogi.      

 
BMP/225, 226/XII/11       Gryfino, dnia 17.11.2011 r. 
Wewnętrzna droga dojazdowa do posesji nr 8, 10, 11 i 12 przy ul. Jana Pawła II w Gryfinie tj. 
działka nr 215 nie posiadała nawierzchni bitumicznej, była i jest to droga o nawierzchni 
tłuczniowo-gruntowej. Pragnę poinformować, że wykonawca generalny robót po zakończeniu 
inwestycji dokona napraw dróg gruntowych (zniszczonych i uszkodzonych w trakcie 
prowadzenia robót) przyległych do ww ulicy.  

Burmistrz Miasta i Gminy 
         Henryk Piłat 
Radny Zenon Trzepacz 
227/XII/11 – w Daleszewie obok sklepu spożywczego stoją pojemniki na odpady 

segregowane, panuje tam bałagan, próbowałem zainterweniować rozmawiając 
z urzędnikami, niestety bezskutecznie, proszę, aby ten problem rozwiązać, bo 
sprawa jest poważana, pojawiły się tam już gryzonie.  

 
BMK.0003.24.2011.LR      Gryfino, dnia 08.11.2011 r.  
Odpowiadając na Pana interpelację nr: 227/XII/11 w sprawie nieporządku przy pojemnikach 
do selektywnej zbiórki odpadów w miejscowości Daleszewo informuję, iż dnia 19 września 
2011 r. zlecono Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie „stałe 
oczyszczanie z zalegających odpadów terenu wokół pojemników do zbiórki selektywnej na 
terenie gminy Gryfino na zgłoszenie Straży Miejskiej lub właściwego sołtysa”. 
       W związku z powyższym w przypadku zaistnienia nieporządku przy pojemnikach na 
odpady segregowane, jest możliwość bezpośredniego zgłaszania telefonicznego 
Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Sp, z o.o. w Gryfinie konieczność uporządkowania 
danego terenu. 
        Burmistrz Miasta i Gminy 
         Henryk Piłat 



228/XII/11 – zbliża się zima i proponuję, żeby Burmistrz zorganizował spotkanie z szefami 
jednostek gminnych w sprawie odśnieżania, żeby nie było takiej paniki, jak 
w ubiegłym roku, gdzie usuwano śnieg razem z papą i później trzeba było 
remontować dachy.  

 
BZK.5544.2.2011       Gryfino, dnia 16.11.2011 r. 
Informuję, że 28 listopada 2011 r. planowane jest posiedzenie Gminnego Zespołu 
Zarządzania Kryzysowego w Gryfinie. Na posiedzeniu zostaną omówione następujące 
tematy: 
 
Lp. Temat Referuje Czas 

1 Otwarcie posiedzenia i zapoznanie  uczestników  z jego
 przebiegiem 

Burmistrz 5’ 

2 Zapewnienie odśnieżania dróg powiatowych 
(szczególnie w okresie dużych opadów śniegu) 

Przedstawiciel 
Starostwa 
Powiatowego 

5’ 

 Odśnieżanie dróg gminnych, zapewnienie 
komunikacji zbiorowej na terenie gminy 

Naczelnik   
Wydziału GKMiOŚ

5’ 

 Zapewnienie komunikacji szkolnej na terenie gminy Dyrektor ZEAS 5’ 

2 System udzielania pomocy na wypadek 
unieruchomienia pojazdów na drogach w wyniku 
dużych opadów śniegu 

Dowódca JRG 
Gryfino 

5’ 

3 Gotowość do działań jednostek OSP na terenie gminy Komendant 
Gminny OSP 

5’ 

4 Przygotowanie infrastruktury krytycznej – ciągłość 
pracy ujęć wody, sieci wodociągowych 
i kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków 

Prezes PUK Sp. z 
o.o. 

5’ 

 Przygotowanie infrastruktury krytycznej – 
przygotowanie do usuwania ewentualnych awarii sieci 
ciepłowniczej 

Przedstawiciel PGE 
Górnictwo i 
Energetyka 
Konwencjonalna S.A. 
Oddział Zespół 
Elektrowni Dolna Odra

5’ 

 Przygotowanie infrastruktury krytycznej – zapewnienie 
ciągłości dostawy energii elektrycznej 

Kierownik 
Posterunku 
Energetycznego 

5’ 

 Przygotowanie jednostek organizacyjnych gminy 
(szkoły, przedszkola) do usuwania nadmiernych ilości 
śniegu z dużych powierzchni dachowych 

Naczelnik 
Wydziału Edukacji 
i Spraw 
Społecznych 

5’ 

5 Organizacja niesienia pomocy osobom 
poszkodowanym i potrzebującym oraz bezdomnym 

Dyrektor OPS, 
Komendant Straży 
Miejskiej 

5’ 

         
Burmistrz Miasta i Gminy 

                 Henryk Piłat 
 
229/XII/11 – proszę o przedstawienie koncepcji budowy remizy w Weltyniu.  
 
BMP/229/XII/11       Gryfino, dnia 17.11.2011 r. 
W odpowiedzi przekzuję wyciąg z projektu budowlanego rozbudowy remizy w Wełtyniu. 



        Burmistrz Miasta i Gminy 
                 Henryk Piłat 
 
230/XII/11 – wczoraj oglądałem wybudowane wały dla Gryfina, wyglądają one imponująco. 
 
Radna Ewa De La Torre 
231/XII/11 – w związku z tym, że Burmistrz wziął udział w dyskusji prasowej, proszę, 

by zechciał przedstawić publicznie problem budowy garaży jednopoziomowych  
i wielopoziomowych, miejsc parkingowych na Górnym tarasie za tzw. 
„czternastoklatkowcem” w okolicy Gimnazjum. Bardzo mnie zaintrygowały 
wypowiedzi Burmistrza, że stowarzyszenie, które ma pomysł, aby rozwiązać 
problem wybudowania garaży za własne pieniądze, oczekuje od Gminy 
wsparcia. Nie zostało wyrażone, na czym to wsparcie ma polegać, ale 
chciałabym, żeby zanim padną jakiekolwiek deklaracje na wniosek o wsparcie, 
żebyśmy się wszyscy dowiedzieli, ale nie z prasy, jakie są koncepcje 
zagospodarowania Górnego Tarasu w zakresie miejsc parkingowych i garaży. 
Nie chciałabym się dowiedzieć, że za jakiś czas Gmina będzie chciała np. 
nieodpłatnie przekazywać komuś grunty pod garaże, ponieważ jest to w mojej 
opinii absolutnie sprzeczne z zasadami sprawiedliwości społecznej, bo 
pamiętajmy, że część mieszkańców naszego miasta problem garażowania 
samochodów w garażach murowanych musiała rozwiązać w ten sposób, że są 
dzierżawcami albo właścicielami gruntu, albo kupili od dewelopera garaże, albo 
je wybudowali jako inwestorzy ponosząc określone koszty. Jeżeli padają nawet 
hipotetyczne deklaracje o udziale Gminy w przedsięwzięciu budowy garaży 
przez osoby prywatne, nawet jeśli będą one zrzeszone w jakimś 
stowarzyszeniu, to uważam, że jako radni powinniśmy wiedzieć, na czym ma 
polegać udział Gminy i to dużo wcześniej, zanim Burmistrz złoży publicznie 
deklaracje. Chciałabym, żebyśmy sobie przypomnieli, bo przyznaję, że sama 
nie pamiętam, jakie są zapisy w obowiązującym miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu, na którym obecnie stoją 
blaszane garaże i czy przypadkiem ta dyskusja z potencjalnymi inwestorami nie 
będzie znowu generować kolejnych kosztów związanych ze zmianą planu 
miejscowego. Uważam, że ten fragment planu i to, co jest tam wpisane, 
powinno dojść do świadomości wszystkich radnych i powinniśmy nad tym 
podyskutować. Jest to duża grupa ludzi, którzy prowadzą w tej chwili rozmowy  
i negocjacje z Burmistrzem i nie powinno się to dziać z pominięciem Rady. 

 
Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – prasa napisała prawdę, że przyszła grupa 
mieszkańców Górnego Tarasu, którzy są zainteresowani budową garaży na tych działkach 
i chcą założyć stowarzyszenie. Podczas rozmowy uświadomiłem tej grupie, że oczywiście 
stowarzyszenie mogą założyć. Zgodnie z obowiązującym na dzień dzisiejszy miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego na tych działkach, które wymienili, nie jest 
przewidziana budowa garaży, są to tereny pod usługi, pod budowę garażu 
wielopoziomowego. Taką informację od Burmistrza otrzymali, nie było mowy o przekazaniu 
tego terenu nieodpłatnie, bo nawet jeśliby złożyli wniosek, że chcą takie garaże budować, to 
jest to minimum trzy albo cztery lata, bo najpierw trzeba by zmienić studium, jeżeli Rada by 
się przychyliła, a później dopiero plan miejscowy. Natomiast bardzo dobrze, że takie 
stowarzyszenie powstało, bo będziemy wiedzieli o zapotrzebowaniu na konkretną ilość 
garaży w tym miejscu i wtedy może się okazać, że możemy razem wspólnie podołać, żeby 
wybudować garaż wielopoziomowy w miejscu, które jest na to przeznaczone. Odbyło się 
jedno spotkanie w tej sprawie. Dzisiaj otrzymałem powiadomienie ze Starostwa, że takie 
stowarzyszenie budowy garaży na Górnym Tarasie zarejestrowało się w Powiecie i jeśli 
przyjdą na rozmowę, będziemy rozmawiać. Burmistrz będzie rozmawiał z każdym, kto ma 
pomysł na rozwój tej Gminy. Jeśli wspólnie – Burmistrzowi, Stowarzyszeniu i Radzie udałoby 
się rozwiązać problem garaży na Górnym Tarasie, to bardzo dobrze. 



Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – nie prowadzę dyskusji w tej sprawie, tylko 
wskazuję, że stowarzyszenie zgłoszone do Starostwa nie ma osobowości prawnej, więc jeśli 
mają się sformalizować, to w sądzie.          
 
Radny Tomasz Namieciński 
232/XII/11 – w Gardnie w miejscu, gdzie zawracają autobusy szkolne dowożące dzieci do 

Zespołu Szkół w Gardnie, jest droga gruntowa i autobusy zniszczyły ten teren, 
pojawiło się tam mnóstwo dziur i nierówności. Proszę w imieniu mieszkańców, 
żeby wyrównać ten teren. 

 
BMP/232, 233/XII/11       Gryfino, dnia 17.11.2011 r. 
W najbliższym czasie przeprowadzimy przegląd przedmiotowej drogi, gdzie zawracają 
autobusy szkolne przy boisku sportowym w m. Gardno i w przypadku stwierdzenia złego 
stanu technicznego, uniemożliwiającego przejazd jakiegokolwiek pojazdu, dokonamy 
niezbędnego wyrównania nawierzchni drogi.  

Burmistrz Miasta i Gminy 
         Henryk Piłat 
 
233/XII/11 – droga w Gardnie, na której wiosną tego roku PUK prowadził inwestycje, została 

częściowo przez PUK zniszczona. Została zlecona przez Gminę naprawa tej 
drogi, byłem zapewniany przez Prezesa PUK, że prace rozpoczną się lada 
dzień, niestety, nie zaczęły się. Po opadach deszczu robi się tam błoto, ludzie 
muszą chodzić w gumowcach. W imieniu mieszkańców Gardna pytam, czy ta 
inwestycja w tym roku się rozpocznie? 

 
BMP/232, 233/XII/11       Gryfino, dnia 17.11.2011 r. 
Uprzejmie informuję, że PUK Sp. z o.o. wykonując zadanie związane z utwardzeniem 
płytami betonowymi nawierzchni ul. Krótkiej w m. Gardno (działka nr 19/2), zrealizuje 
przedmiotowy zakres robót max. do połowy grudnia 2011 r.   

Burmistrz Miasta i Gminy 
         Henryk Piłat 
                                     
234/XII/11 – składam tą interpelację na prośbę mieszkańców nie tylko Gardna, ale także 

trzech innych miejscowości. Ostatnio mieszkańcy otrzymali pismo następującej 
treści: „PUK – dot. zmiany stawki opłat za wywóz odpadów komunalnych. Na 
podstawie postanowień umowy o odbiór odpadów komunalnych z dniem 
1 listopada ulegnie zmianie stawka za wywóz 1 m 3 odpadów komunalnych. 
Zmiana cen podyktowana jest wzrostem kosztów usług wywozu odpadów, 
w szczególności paliwa, ponoszonych przez PUK. Nowa stawka opłaty 
za wywóz 1 m 3 na terenie miasta i gminy Gryfino dotyczy miejscowości Gardno, 
Dołgie, Sobiemyśl, Stare Brynki – będzie wynosić 6,45 plus obowiązując VAT 
czyli 6,97 zł.” Pod pismem podpisała się starszy referent pani Magdalena 
Malinowska. Mieszkańcy oczekiwaliby wyjaśnień, bo porównując odległość od 
wysypiska śmieci do Gardna – 8 km, a do Starych Brynek, Sobieradza czy 
Dołgich – odległość wynosi ponad 20 km, a stawki są takie same, dlatego 
proszę o wyjaśnienie w tej sprawie.   

 
L.dz./ZUK/7085/2011      Gryfino, dnia 17 listopada 2011 r. 
Stawki opłat za wywóz odpadów komunalnych są jednakowe dla mieszkańców miasta 
i gminy Gryfino, niezależnie od odległości od gminnego składowiska odpadów. Wyższe 
stawki obowiązują dla mieszkańców spoza terenu gminy Gryfino. 
Z uwagi na różny sposób rozliczania usługi odbioru odpadów od osób fizycznych Spółka 
przygotowała dwie informacje: 
1) dla mieszkańców zabudowy wielorodzinnej w miejscowościach Gardno, Dołgie, Sobiemyśl 
i Stare Brynki, uwzględniając rozliczenie od osoby, 



2) dla pozostałych mieszkańców miasta i gminy Gryfino, rozliczanych w m3 odpadów 
w zależności od wielkości posiadanego pojemnika. 
Pani Magdalena Malinowska jest umocowana przez Zarząd Spółki do zawierania umów na 
odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości oraz korespondowania w przedmiotowej 
sprawie. Nadmieniam, że informacja o podwyżkach została rozesłana w ilości powyżej 5 tys., 
podpisanie więc każdej z nich przez jedną tylko osobę byłoby utrudnione. 
         PUK Sp. z o.o. 
        Prezes Zarządu Rafał Mucha   
 
Radny Krzysztof Hładki 
235/XII/11 – w trakcie dyżuru radnych w dniu 17 października 2011 r. zgłosił się pan Stefan 

Kocelak, od roku mieszkaniec Gryfina, amator-rzeźbiarz, prosił o pomoc 
w znalezieniu jakiegoś pomieszczenia na pracownię rzeźbiarską oraz 
w ekspozycji swoich wielu ciekawych rzeźb. Prosiłbym o zainteresowanie się tą 
sprawą przez Biuro Promocji lub GDK, bo może to służyć promocji miasta. Po 
szczegóły odsyłam do Gazety Gryfińskiej.  

 
SEP. 0003.3.2011       Gryfino, dn. 21.11.2011 r. 
W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną przez Pana na XII sesji Rady Miejskiej  
w dniu 3 listopada 2011 r., uprzejmie informuję, że do momentu ostatecznego 
umiejscowienia przyszłej galerii powstałej z inicjatywy Biblioteki Publicznej w Gryfinie, Biuro 
Informacji i Promocji deklaruje pomoc i współpracę w ramach promocji rękodzieła Pana 
Stefana Kocelaka na targach, kiermaszach organizowanych przez podmioty współpracujące 
z gminą. Podobną formą wsparcia otoczone są gryfińskie pracownie rękodzieła „Glimart”, 
„Mamofaktura” oraz pracownia Józefa Moczuły.  

Możliwości lokalowe Gryfińskiego Domu Kultury mogą być dobrą propozycją na 
zorganizowanie wystawy twórczości Pana Stefana Kocelaka. Majowe Dni Gryfina mogą być 
miejscem wystawy plenerowej w zależności od kształtu i tematyki imprezy w roku 2012. 
Biuro Informacji i Promocji jest na otwarte na współpracę z twórcami rękodzieła na terenie 
gmin. 

Burmistrz Miasta i Gminy 
         Henryk Piłat 
Radna Janina Nikitińska 
236/XII/11 – mieszkańcy Górnego Tarasu proszą o postawienie pojemników na psie 

odchody w miejscu w okolicach Gimnazjum. Nie wiem, czy w innych miejscach 
pojemniki są, czy ich nie ma, ale uważam, że należy je ustawić, bo ludzie 
zaczynają sprzątać po swoich zwierzętach.  

 
BMK.0003.26.2011.LR      Gryfino, dnia 08.11.2011 r.  
Odpowiadając na Pani interpelację nr 236/XII/11 w sprawie ustawienia pojemników na psie 
odchody  w okolicach Gimnazjum w Gryfinie informuję, iż Gmina Gryfino po zdewastowaniu 
zakupionych pojemników przeznaczonych na psie odchody, odstąpiła od kolejnych zakupów, 
a jednocześnie wskazała możliwość pozbywania się zebranych psich odchodów do 
ogólnodostępnych pojemników na odpady. Tego typu informacja podana była na łamach 
tygodnika „7 Dni Gryfina” na przełomie sierpnia i września 2011 r.  
      Ponadto informuję, iż Gmina zakupiła dystrybutory na woreczki służące do sprzątania 
przez właścicieli po swoich psach i umieściła je w supermarketach na terenie miasta. 
Znajdują się one w trzech „Biedronkach”, „ Intermarche”, „ Netto” i „ Plusie”. Dystrybutory są 
uzupełniane w worki na bieżąco. 
        Burmistrz Miasta i Gminy 
         Henryk Piłat 
 
237/XII/11 - Przewodniczący Rady skierował do Komisji Spraw Społecznych 

i Bezpieczeństwa Publicznego pismo złożone przez pana Tadeusza Huskę 
w sprawie parkingu przed Urzędem, w którym zawarta jest propozycja 



utworzenia parkingu o ograniczonym czasie postoju, przekształcenia parkingu 
na parking płatny. Pan Huska skarży się, że został wprowadzony w błąd przez 
Burmistrza, który informował go, że parking podlega Starostwu. 
Prawdopodobnie Pan Huska był w Starostwie i okazało się, że tak nie jest. 
Bardzo proszę Burmistrza o rozwiązanie tego problemu, ponieważ takie skargi 
zdarzają się często i często radni składają interpelacje w podobnych sprawach.  

 
BSM.0003.237.XII.2011      Gryfino, dnia 10.11.2011 r. 
W odpowiedzi na interpelację uprzejmie informuję, że Gmina Gryfino do prac nad realizacją 
strefy płatnego parkowania przystąpi w 2012 r. po zaakceptowaniu i przyjęciu stosownej 
uchwały przez Radę Miejską w Gryfinie. W chwili obecnej trwają prace nad przygotowaniem 
stosownej uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, która po 
przeanalizowaniu i zatwierdzeniu zostanie poddana pod obrady komisji w Radzie Miejskiej. 
        Burmistrz Miasta i Gminy 
                  Henryk Piłat 
 
238/XII/11 – do Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego wpłynęło pismo 

mieszkańców miejscowości Żórawie dotyczące dowozu dzieci do szkół 
z sołectwa Żórawie, w którym proszą o przywrócenie dotychczasowego środka 
transportu, ponieważ było to dla nich lepsze i bezpieczniejsze rozwiązanie. 
Przystanek znajdował się w centrum miejscowości, a teraz jest odległy 
od miejsca zamieszkania i niektóre dzieci muszą chodzić do przystanku ponad 
dwa kilometry. Bardzo proszę o rozważenie prośby mieszkańców. 

 
Radna Ewa De La Torre 
239/XII/11 – w uzupełnieniu tego, co powiedział Burmistrz odnośnie garaży na Górnym 

Tarasie, że prasa napisała prawdę. Chciałam Państwu powiedzieć, że prasa 
napisała, że inicjatywa tego stowarzyszenia znalazła poparcie wśród władz 
Gminy i Burmistrz przychylił się do tego pomysłu, stąd moje pytanie. Popieram 
uwagę złożoną przez Przewodniczącego Sawaryna, by prowadzić poważne 
rozmowy z poważnym partnerem, a poważny partner to taki, który ma 
osobowość prawną. Jeżeli to stowarzyszenie mówi o tym, że chce być 
inwestorem, który działa przy udziale Gminy, musi mieć możliwość we własnym 
imieniu i na własną odpowiedzialność zaciągania zobowiązań i w tym celu musi 
mieć osobowość prawną, jeżeli ma być dla Gminy partnerem.  

 
240/XII/11 – zbliża się dzień Wszystkich Świętych, Święta Bożego Narodzenia, zbliża się 

zima, która nie jest dobrym czasem na robienie porządków, proszę więc, aby 
spowodować, by wszystkie tablice informacyjne, kierunkowe, wszystkie 
przystanki w mieście, że o koszach nie wspomnę, zostały umyte. 

 
BMK.0003.25.2011.LR      Gryfino, dnia 08.11.2011 r. 
Odpowiadając na Pani interpelacje nr 240/XII/11 informuję, iż Gmina Gryfino zawarła dnia 15 
stycznia 2010 r. umowę Nr BMK.342-1/10 z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. 
z o.o. w Gryfinie na „oczyszczanie i zimowe utrzymanie dróg i innych terenów oraz 
wykonywanie pozostałych usług komunalnych na terenie miasta i gminy Gryfino”. 
          W powyższej umowie zawarte jest utrzymanie przystanków autobusowych na terenie 
gminy, które obejmuje mycie wiat autobusowych, sprzątanie ich wnętrza i opróżniania koszy 
na odpady. Częstotliwość mycia wiat: 6 razy w roku. Częstotliwość sprzątania i opróżniania 
koszy: codziennie na terenie miasta i 2 razy w miesiącu na terenach wiejskich. W okresie 
zimowym oczyszczanie zamiennie obejmuje zwalczanie gołoledzi. 
        Burmistrz Miasta i Gminy 
         Henryk Piłat 
 
 



Radny Paweł Nikitiński 
241/XII/11 – rozmawiałem z Burmistrzem i Prezydium Rady o szczegółach w związku 

z wydarzeniami, które mają miejsce w mieście od pewnego czasu i uważam, 
że powinniśmy się coraz mocniej zastanowić nad bezpośrednią ochroną parafii 
rzym.-kat. Na Dolnym Tarasie ze względu na powtarzające się incydenty na jej 
terenie. Mam nadzieję, że wypracujemy stanowisko bez zbędnego 
eksponowania tego na zewnątrz, bo sprawa wymaga delikatności i zgody 
wszystkich środowisk w tym zakresie. Proszę, abyśmy uwzględnili niezbędne 
zabezpieczenie w planie finansowym na rok 2012. 

 
BWS.0003.22.2011      Gryfino, dnia 23 listopada 2011 r. 

W odpowiedzi na zgłoszoną interpelację uprzejmie informuję, że aktualnie Gmina 
Gryfino jako jednostka samorządu terytorialnego nie może włączyć się bezpośrednio w 
ochronę terenu parafii, natomiast w przyszłości konstruując system monitoringu miejskiego 
teren wokół kościoła pw. Narodzenia NNMP, będący jednocześnie ścisłym centrum miasta, 
winien być objęty taką formą prewencji. 

Jednocześnie informuję, że w związku z prowadzonymi aktualnie przez Gminę 
dużymi inwestycjami, monitoring nie jest sprawą priorytetową w planowaniu środków 
w budżecie na 2012 rok.  

 Burmistrz Miasta i Gminy 
                   Henryk Piłat 
 
242/XII/11 – będziemy gościli w dniach 10-12 listopada partnerów z Raciechowic, Burmistrz 

będzie współorganizatorem tego spotkania, zachęcam radnych, abyśmy 
pogłębiali tą współpracę, jak myślę, będzie ona z korzyścią dla nas wszystkich. 

 
Radny Jarosław Kardasz 
243/XII/11 – w imieniu mieszkańców miejscowości Stare Brynki, Chlebowo, Raczki proszę 

o zmianę rozkładu jazdy autobusu PKS. Mieszkańcy nie mogą dojechać do 
Szczecina na godz. 6.00 rano. Autobus, który jedzie, można by było 
skomunikować z PKS nr 1, natomiast jest on zbyt późno i mieszkańcy nie 
zdarzają się przesiąść i muszą iść pieszo. Nie wszyscy posiadają własne środki 
transportu, a bardzo dużo osób dojeżdża do pracy na godz. 6.00. Autobus 
jedzie pusty, a ludzie idą pieszo. Autobus jedzie o godz. 5.30, a autobus linii 
nr 1 jedzie też o 5.30.  

 
BMK.0003.27.2011.MT 
Interpelacja przesłana do PKS Sp. z o.o. w Szczecinie. 
 
244/XII/11 – proszę o pomoc w sprawie drogi przez miejscowość Stare Brynki, mieszkańcy 

w okresie grzybowym jeździli drogą Bartkowo-Gajki i widzieli jaka ona jest 
piękna. Radna Kasprzyk interpelowała, że droga Bartkowo-Wirówek jest 
niebezpieczna, ale jest ona szeroka. Nasza droga jest o połowę węższa, nie ma 
poboczy i stwarza ona duże zagrożenie. Jeśli zdarza się jakieś zdarzenie na 
drodze krajowej nr 31, policja kieruje ruch przez naszą miejscowość i dochodzi 
do sytuacji, że z jednej strony jedzie autobus nr 1, a z drugiej TIR i nie ma 
szansy, żeby one się minęły, a dodatkowo jeszcze chodzą piesi. Ta droga jest 
w bardzo złym stanie, powstaje duże osiedle i wiąże się to z tym, że wzmaga 
się ruch kołowy, a droga jest bardzo wąska. Proszę Burmistrza o pomoc, żeby 
Starostwo przeznaczyło naszą drogę do remontu kapitalnego.  

 
BMP/244/XII/11       Gryfino, dnia 17.11.2011 r. 
Interpelacja przesłana do Starostwa Powiatowego w Gryfinie. 
 
 



Radny Ryszard Radawiec 
245/XII/11 – w budynku GTBS przy ul. Wirowskiej w Wełtyniu jest problem z wodą. 

Korzystanie z wody na piętrze powoduje, że na parterze woda przestaje lecieć 
z kranu. Problem byłby rozwiązany, gdyby wymienić rurę na grubszą. 

 
BMP/245, 246/XII/11       Gryfino, dnia 17.11.2011 r. 
Informacja związana z pojawiającym się problemem z korzystania z instalacji wodociągowej 
w budynku komunalnym w Wełtyniu przy ul. Wirowskiej zostanie niezwłocznie sprawdzona, 
gdyż do tej pory żaden taki sygnał nie dotarł ani do GTBS ani do Gminy Gryfino. Po ustaleniu 
przyczyny dokonana zostanie niezwłocznie naprawa powstałej usterki. 

Burmistrz Miasta i Gminy 
                   Henryk Piłat 
 
246/XII/11 – odczytam list mieszkańców ulicy Zacisznej: „Zwracamy się z prośbą 

o wykonanie oświetlenia przy ul. Zacisznej w Wełtyniu. Przy szybko 
zapadającym zmroku dojście do naszych posesji jest utrudnione i może być 
niebezpieczne. W tej sprawie jako mieszkańcy składaliśmy wniosek w 2007 r., 
w 2008 r., w 2009 r. przez radnego Tomasza Namiecińskiego i w 2011 r. przez 
radnego Ryszarda Radawca. Wiemy, że Gmina posiada projekt wraz 
z pozwoleniem na budowę, ponieważ roboty nie zostały wykonane w 2010 r. 
jako pierwotnie zakładanym, wnosimy o realizację zadania jeszcze w tym roku. 
Prosimy także o remont drogi, wyrównanie i utwardzenie, ponieważ po opadach 
deszczu trudno z niej korzystać”. Proszę o odpowiedź na piśmie w tej sprawie. 

 
BMP/245, 246/XII/11       Gryfino, dnia 17.11.2011 r. 
Gmina Gryfino opracowała projekt budowlany i uzyskała pozwolenie na budowę oświetlenia 
ul. Zacisznej w Wełtyniu, jednakże z uwagi na ograniczone środki finansowe jak również 
szereg zadań własnych realizowanych przez Gminę, nie rozpoczęto realizacji tego zadania. 
Planowane jest zrealizowanie tego zadania łącznie z przebudową drogi wojewódzkiej nr 120 
i dróg gminnych w m. Wełtyń, obejmujących zakres: jezdnia, chodniki, ścieżki rowerowe, 
kanalizacja deszczowa i oświetlenie, w latach następnych. 

Burmistrz Miasta i Gminy 
                   Henryk Piłat 
Radny Jacek Kawka 
247/XII/11 – ja jestem członkiem założycielem stowarzyszenia, o którym była wcześniej 

mowa, członkowie stowarzyszenia wiedzą, czy mają osobowość prawną czy 
nie, czy będzie im potrzebna. Nie chcą być inwestorem, bo nie mogą być 
inwestorem. Oczekują tylko przedłużenia stanu, który jest w tej chwili, tzn. 
możliwości dzierżawienia gruntu od Gminy. Cieszą się wszyscy, że Burmistrz 
przychylnie ustosunkował się do tej propozycji i oczekują takiego 
ustosunkowania się od Rady Miejskiej.  

 
Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn 
248/XII/11 – w kwestii garaży nie można prezentować takiego stanowiska, że 

stowarzyszenie rozwiąże problem garaży i pozwoli nam ustalić, jakie mamy 
potrzeby. O tym, że są potrzeby budowy garaży i miejsc parkingowych 
w Gryfinie, mówimy od dawna. Garażowiec na Górnym Tarasie, o którym mówi 
Burmistrz, obiecywał jeszcze Wojciech Długoborski jako koncepcję. Parking 
przy parku gryfińskim – w 2002 r., kiedy Burmistrz obejmował urząd, ten 
problem był rozwiązany, Straż Miejska wydawała wszystkim użytkownikom 
parkingu bilety parkingowe, które upoważniały do parkowania tam dwie godziny. 
Niestety, Burmistrz odszedł od tej koncepcji, mija dziewięć lat, nie mamy innej, 
a jest to problem i trzeba coś z nim zrobić. Czy jest szansa na to, żeby 
w najbliższych miesiącach Burmistrz przedstawił koncepcję rozwoju miejsc 
parkingowych i garaży na terenie Gminy Gryfino?  



 
BMP/ 248, 250, 251 /XII/11      Gryfino, dnia 17.11.2011r. 
W odpowiedzi na interpelacje wniesione na Sesji Rady Miejskiej informuję jak 
niżej: 
ad. 248 – Problem miejsc parkingowych oraz garaży na terenie miasta Gryfino, muszą być 
rozpatrywane w oparciu o obowiązujące dokumenty planistyczne regulujące te kwestie oraz 
realne możliwości finansowe gminy. Istnieje potrzeba rozwiązań systemowych i stosowne 
działania zostaną przeprowadzone w 2012 roku, których podstawą będą opracowania 
koncepcyjne dotyczące organizacji miejsc postojowych i garażowych na terenie Gryfina. 

 
Burmistrz Miasta i Gminy 

                   Henryk Piłat 
 
249/XII/11 – Gmina sprzedała działkę za stacją paliw Orlen, przez którą biegnie droga 

gminna. Właścicielem tej działki jest podmiot prywatny. Czy Gmina 
zagwarantowała sobie w umowie sprzedaży, że ta droga będzie dostępna 
bezpłatnie dla mieszkańców Gryfina i czy się nie wydarzy na tej drodze jakaś 
sytuacja, która utrudni mieszkańcom poruszanie się tą drogą? Za ile sprzedano 
tą działkę i Jaki będzie koszt wybudowania nowej drogi w zastępstwie drogi, 
która będzie likwidowana? 

 
BWG.0003.15.2011.TD      Gryfino, dnia 14.11.2011 r. 
W odpowiedzi na ww. interpelację informuję, że: 
w dniu 21 lipca 2011 r., Gmina Gryfino w konsekwencji przeprowadzanego przetargu 
ustnego nieograniczonego, zbyła na rzecz INVEST 700 Spółki z o.o. z siedzibą w 
Inowrocławiu, nieruchomość niezabudowaną, oznaczoną nr ewidencyjnym 285 o 
powierzchni 0,3160 ha, położoną w obrębie 3  miasta Gryfino, za cenę netto 2 055.000,00 zł 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino – rejon 
Stare Miasto 1, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie nr XXXVI/491/01 z dnia 15 
listopada 2001 r., ww nieruchomość  przeznaczona jest  pod usługi komercyjne natomiast 
część istniejącej ulicy Targowej zmienia swój przebieg. 
Obsługa komunikacyjna działki 285   jak również wszystkich nieruchomości położonych 
wzdłuż istniejącej ulicy Targowej odbywać się będzie przez nowo projektowane drogi 
oznaczone symbolami:02 KUL – ulica lokalna na odcinku 820 m ( planowana oraz istniejąca  
w ciagu ulicy Energetyków, częściowo Słowiańskiej i Targowej) oraz 06 Kud – ulica 
dojazdowa na odcinku 80 m ( planowana).  
W związku z powyższym, opracowano projekt  budowlany i uzyskano pozwolenie na 
przebudowę części ulicy Targowej na odcinku oznaczonym na kserokopii planu 
stanowiącego załącznik do niniejszego pisma. Koszt realizacji inwestycji   wynosi wg 
kosztorysu inwestorskiego 292.820.82 zł brutto.  W dniu 12 września 2011 r., Spółka 
INVEST 700 , wystąpiła  o wstrzymanie przebudowy drogi do czasu uzgodnienia  projektu 
zagospodarowania   i przebudowy infrastruktury w działce 285.  Z chwilą zakończenia tych 
procedur, przystąpimy niezwłocznie do zapewnienia  mieszkańcom Gryfina niezbędnej 
komunikacji. 
        Burmistrz Miasta i Gminy 
                   Henryk Piłat 
 
250/XII/11 – w dyskusji przy zmianie planu miejscowego ulicy Łużyckiej padła deklaracja, 

że właściciel tego terenu wybuduje wjazd do swojej działki, ale koncepcja mówi 
również o drodze równoległej do ulicy Łużyckiej, łączącej dwa wyjazdy w terenie 
w kierunku Laguny. Jaki to będzie koszt? Jakie wydatki będzie musiała ponieść 
Gmina, żeby zrealizować ten odcinek drogi? Może jest tak, że już jest 
podpisane wstępne porozumienie czy list intencyjny z inwestorem, który będzie 
budował centrum handlowe, że wybuduje tą drogę zamiast Gminy i udostępni 
mieszkańcom?  



BMP/ 248, 250, 251 /XII/11      Gryfino, dnia 17.11.2011r. 
W odpowiedzi na interpelacje wniesione na Sesji Rady Miejskiej informuję jak 
niżej: 
ad. 250 –  Przebieg drogi publicznej biegnącej równolegle do ul. Łużyckiej został określony 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w rejonie C.W. 
Laguna (Uchwała Nr XL/456/98 Rady Miejskiej w Gryfinie z dn. 31.05.2007 r.). Zgodnie z 
ustaleniami ww. planu droga ta stanowić będzie dodatkową obsługę komunikacyjną CW 
Laguna jak również terenów sportowych z włączeniem w ul. Sportową. Aby określić koszt 
budowy tej drogi należy wykonać projekt budowlany. Ponieważ jest to droga publiczna koszt 
jej budowy leży po stronie gminy i nie są zawarte żadne porozumienia w sprawie budowy 
drogi publicznej przez prywatnego inwestora.  

Burmistrz Miasta i Gminy 
                   Henryk Piłat 
 
251/XII/11 – prasa gryfińska pisze o problemach z korzystaniem z hal sportowych w Gryfinie, 

o trudnym dostępie do nich. Na jakim etapie jest realizacja dwa lata temu 
szumnie zapowiadanej budowy hali sportowej przy szkole przy ul. 
Niepodległości? Kiedy rozpoczniemy inwestycję? Z jakich środków będzie ona 
budowana? Czy będziemy ubiegać się o dofinansowanie? Jest to problem 
obiecany do rozwiązania mieszkańcom Gminy Gryfino. Z tego co pamiętam, 
projekt kosztował kilkaset tysięcy złotych. Warto byłoby dać mieszkańcom 
Gryfina czytelny komunikat, tak jak potencjalnym użytkownikom garaży, złożyć 
konkretne deklaracje, jak te problemy w Gryfinie zostaną rozwiązane.  

 
BMP/ 248, 250, 251 /XII/11      Gryfino, dnia 17.11.2011r. 
W odpowiedzi na interpelacje wniesione na Sesji Rady Miejskiej informuję jak 
niżej: 
ad. 251 – Aby zrealizować halę widowiskowo-sportową niezbędne jest pozyskanie 
zewnętrznych środków na budowę, gdyż w sytuacji znacznych wydatków  budżetowych 
wynikających z realizacji kluczowych dla rozwoju gminy inwestycji, przy  ich dofinansowaniu 
ze środków z UE , nie ma możliwości budowy hali wyłącznie ze środków budżetowych. 
Budowa hali możliwa będzie dopiero po zapewnieniu pełnego montażu finansowego w tym z 
wykorzystaniem pozabudżetowych środków finansowych i środków z UE.. Na bieżąco 
analizowane są możliwości ubiegania się o środki zewnętrzne na realizację tego zadania. 
 

Burmistrz Miasta i Gminy 
                   Henryk Piłat 
Radny Rafał Guga 
252/XII/11 – niedawno reaktywował się klub sportowy Polonia Gryfino. Zgłosili się do mnie 

zawodnicy Polonii, że obiekty, które użytkują przy ulicy Sportowej nie są im 
udostępniane niedopłatnie, muszą za nie płacić. Czy byłoby możliwe zwolnienie 
klubu sportowego Polonia, tak jak innych podmiotów sportowych z opłaty za 
korzystanie i za mecze, które rozgrywają? 

 
BWS.0003.22.2011      Gryfino, dnia 22 listopada 2011 r. 
W odpowiedzi na zgłoszoną interpelację uprzejmie informuję, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 
0151-15/07 z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie nieodpłatnego korzystania z sal 
gimnastycznych i obiektów sportowych zwolnione z opłat za wynajem są wyłącznie kluby 
sportowe realizujące zadania zlecone przez gminę i otrzymujące na ten cel dotację celową 
z budżetu Gminy Gryfino. 

Burmistrz Miasta i Gminy 
                   Henryk Piłat 
 
253/XII/11 – 14 października odbyły się obchody Dnia Edukacji Narodowej. Po uroczystości 

wielu nauczycieli pytało mnie, dlaczego nie szanujemy nauczycieli, dlaczego nie 



było radnych? Dlaczego jako radni nie zostaliśmy zaproszeni na tą 
uroczystość? 

 
BWS.0003.21.2011                       Gryfino, dnia 04 listopada 2011 r. 
W odpowiedzi na zgłoszoną przez Pana interpelację uprzejmie informuję, że na uroczystości 
gminnych obchodów Dnia Edukacji Narodowej w dniu 14 października 2011 r. zostało 
zaproszone Prezydium Rady Miejskiej w Gryfinie w osobach: p. 
Mieczysława Sawaryna, p. Pawła Nikitińskiego i p. Janusza Skrzypińskiego.  

Jednocześnie chciałbym nadmienić, iż miejsce i termin uroczystości były 
powszechnie znane zwłaszcza dla gryfińskiego środowiska nauczycielskiego. Obecność 
każdego radnego na tym spotkaniu była mile widziana. 

Burmistrz Miasta i Gminy 
                   Henryk Piłat 
 
Przewodniczący Mieczysław Sawaryn 
254/XII/11 – wielu radnych jest zainteresowanych uroczystościami szkolnymi, ostatnio 

w Gardnie odbyła się uroczystość szkoły, chyba tylko radny Namieciński dostał 
zaproszenie, a radni chcą uczestniczyć w życiu gryfińskiej oświaty. 

 
Radny Tadeusz Figas 
255/XII/11 – otrzymałem odpowiedź na interpelację w sprawie remontu ścieżek w parku 

miejskim. Nie chodziło mi o gruntowny remont ścieżek, bo uważam, że on nie 
jest tam potrzebny. Chodzi mi o drobną naprawę krótkich odcinków, które 
powodują, że ludzie, którzy tam chodzą, mogą skręcić nogę.  

 
      
 
 
 
 


