
Interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na XXVIII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie 
w dniu 5 grudnia 2012 r. 

 
Radna Janina Nikitińska 
536/XXVIII/12 – w imieniu mieszkańców ulicy Mazurskiej proszę o ułożenie płyt betonowych 

na odcinku od gazowni do zakrętu, tj. do ulicy Limanowskiego. Na części tej 
ulicy od chodnika do gazowni położone są tzw. „kocie łby”. Na pozostałej 
części ok. 50 m jest piach. Tą drogą obecnie jeżdżą ciężki samochody, 
dowożące materiały budowlane, w związku z tym odcinek ten jest bardzo 
zniszczony. Ciężko tam przejechać samochodem osobowym, przejść pieszo 
czy z wózkiem dziecięcym, a chciałam poinformować, że na tej ulicy nie ma 
chodników.     

  
BMP/536/12          27.12.12 r. 

W odpowiedzi na interpelację wniesioną na sesji Rady Miejskiej informuję, że w 
pierwszym kwartale 2013 r. przy sprzyjających warunkach atmosferycznych dokonamy 
bieżącego remontu m.in. ul. Mazurskiej w Gryfinie, umożliwiając normalne funkcjonowanie i 
korzystanie mieszkańcom naszego miasta.  

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 
Henryk Piłat 

 
Radny Paweł Nikitiński 
537/XXVIII/12 – proszę o odpowiedź na pytanie kto personalnie i jaką poniósł 

odpowiedzialność za rozbiórkę komina w Daleszewie, który nadal stoi, 
a także za inne prace, w tym kwestie kruszenia betonu, nawożenia ziemi i 
za potwierdzanie nieprawdy w tych kwestiach. Jeśli Burmistrz posiada 
wiedzę, a powoływał się dzisiaj na nią, w jaki sposób te osoby zostały 
ukarane bądź dyscyplinarnie bądź karnie? To jest sprawa z poprzedniej 
kadencji, ale chciałbym, żeby te sprawy, które uczą nas, że trzeba 
zachowywać dbałość przy procesie wykonawstwa prac, muszą być też 
nauką na przyszłość, a odnoszę wrażenie, że nadal nie we wszystkich 
przypadkach są. Kwestia Daleszewa nie jest jedyna, bo bardzo podobna 
sytuacja miała miejsce w Sobieradzu. Ja chętnie posiądę wiedzę, jakie były 
konsekwencje wobec osób, które zawiniły temu stanowi. Mam na myśli te 
osoby, które potwierdzały wykonanie pewnych prac, które wykonane 
ostatecznie nie były. 

 
Radna Ewa De La Torre 
538/XXVIII/12 – w związku z odpowiedzią na moją interpelację w sprawie sprzedaży 

budynku po WKU, który 10 grudnia 2004 r. gmina Gryfino nabyła od AMW, 
sądzę, że z przeznaczeniem na cel publiczny, chciałabym zapytać czy 
ponieważ gmina zbyła tę nieruchomość przed upływem 10 lat, będzie 
musiała w tej chwili zwrócić bonifikatę? Bonifikata wynosiła 66.000 zł i jest 
waloryzowana i myślę, że ta waloryzacja będzie przeprowadzona za okres 
2005-2012. Wiem, że Agencja otrzymała informację o tym, że zbyliśmy tę 
nieruchomość. Czy Agencja wystąpiła do gminy o zwrot tej bonifikaty wraz 
z jej waloryzacją? Czy już za to zapłaciliśmy? A jeśli nie, to z czego 
zamierzamy zapłacić? 

 
BWG.0003.17.2012.TD                  27.12.2012 r. 

W związku ze sprzedażą przez Gminę Gryfino, nieruchomości zabudowanej byłym 
budynkiem WKU, położonej przy ul. 9 Maja 5 w Gryfinie, Agencja Mienia Wojskowego O/T w 
Szczecinie, w dniu 21.11.2012, wystąpiła o zwrot udzielonej bonifikaty. Jednocześnie 
przedłożono fakturę korygującą za sprzedaż nieruchomości na kwotę 82 690,76 zł. 
Należność ta została uregulowana. 



         Z up. Burmistrza 
         Z-ca Burmistrza 
         Maciej Szabałkin 
 
Radny Zenon Trzepacz 
539/XXVIII/12 – połowa boiska w Daleszewie została zniszczona przez dziki. Proszę 

o poważne potraktowanie tej sprawy, ogrodzenie boiska i naprawę płyty 
boiska, bo my jako działacz klubu nie jesteśmy w stanie zrobić tego we 
własnym zakresie. Proszę, żeby Burmistrz uprzedził dyrektora OSiR-u, że 
rozgrywki w okresie rundy wiosennej będą musiały odbywać się na stadionie 
Energetyka, żeby zaplanowano wszystkie terminy, byśmy mogli rozgrywać 
mecze, bo sytuacja jest naprawdę dramatyczna. Proszę, aby uszanować to 
zostało, żeby zwierzęta nie zniszczyły do końca naszej wieloletniej pracy.  

 
BMP/539/XXVIII/12            27.12.12 r. 

W odpowiedzi na interpelację wniesioną na Sesji Rady Miejskiej informuję, że 
przeanalizujemy możliwości finansowe wykonania ogrodzenia boiska w m. Daleszewo w 
roku 2013. 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 
Henryk Piłat 

 
540/XXVIII/12 – dzieci ze Szkoły Podstawowej w Radziszewie wygrały ogólnopolski konkurs 

opisu patrona szkoły. Nauczyciele z SP w Radziszewie zajęli drugie miejsce 
na sto szkół, które startowały z całej Polski. Rodzice pojechali za własne 
środki po odbiór wyróżnień i nagród do Łodzi, prace ukazały się w specjalnej 
książce. Proszę, żeby w jakiś uroczysty sposób podziękować tym dzieciom.  

 
BWS.003.31.2012                  21.12.2012 r. 

W odpowiedzi na zgłoszoną przez Pana na XXVIII sesji Rady Miejskiej  
w Gryfinie w dniu 5 grudnia 2012 r. interpelację Nr 539/XXVIII/12 – uprzejmie informuję, że w 
takich przypadkach istnieje możliwość nagrodzenia dzieci podczas Gali Laureatów. Zgodnie 
z przyjętym regulaminem przyznawania wyróżnień podczas Gali laureatów(zarządzenie nr 
0050.119.2012 z dnia  9 listopada 2012 r.) Burmistrz Miasta i Gminy może przyznać 
wyróżnienie osobom, które w szczególny sposób przyczyniły się do promocji gminy Gryfino 
w dziedzinie nauki bądź kultury. Jednocześnie informuję, że zarządzenie o którym mowa 
powyżej reguluje szczegółowo tryb, terminy oraz formularz składanego wniosku. 
         Z up. Burmistrza 
         Z-ca Burmistrza 
         Maciej Szabałkin 
 
541/XXVIII/12 – zgłaszałem interpelację w sprawie obecności sołtysów na sesji, są różne 

interpretacje w tej sprawie. Powstaje wiele wątpliwości na ten temat. Nie 
otrzymałem odpowiedzi, nie otrzymałem jednoznacznej informacji na ten 
temat. 

 
BOR.0003.11.2012 r.                   17.12.2012 r. 

W odpowiedzi na interpelację w sprawie obecności sołtysów na sesji, złożoną na 
ostatniej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie, uprzejmie informuje, że w dniu 6 grudnia 2012 r. 
wpłynął wniosek sołtysa sołectwa Garda, Pana Tadeusza Fellera o zmianę uchwał  
regulujących zasady otrzymywania diet przez sołtysów. Wniosek został przekazany do radcy 
prawnego celem wydania w tej sprawie opinii. Niezwłocznie po otrzymaniu odpowiedzi, 
zostanie Pan poinformowany o podjętych w sprawie działaniach. 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 
Henryk Piłat 

 



542/XXVI/12 –  rozdział IV Statutu Sołectwa Daleszewo, § 23 i 24 jednoznacznie mówi, że 
w terminie 7 dni sołtys powinien dostarczyć do Urzędu protokół z zebrania 
i wszystkie związane z tym dokumenty. Na zebraniu dwóch członków rady 
sołeckiej złożyło rezygnację z pracy w tej radzie. Te dokumenty, te 
informacje nie dotarły do gminy. Sołectwo jest jednostką pomocniczą gminy. 
Chciałbym zapytać, co w tej kwestii się dzieje i co mieszkańcy mają o tym 
myśleć?         

 
SEO.0003.01.2013                  30.01.2013 r. 
 Odpowiadając na złożoną przez Pana interpelację informuję, że do Burmistrza Miasta 
i Gminy Gryfino nie wpłynęły dokumenty dotyczące zebrania wiejskiego zwołanego w 
sołectwie Daleszewo w dniu 26 września 2012 r. W związku z powyższym zwróciłem się do 
Sołtysa sołectwa Daleszewo o wyjaśnienie powyższej sytuacji. W odpowiedzi w dniu 21 
stycznia 2013 r. Pan Arkadiusz Kostrzewa poinformował, że w dniach 26-28 września 2012 r. 
w sołectwie Daleszewo odbyło się zebranie wiejskie w sprawie podziału funduszy sołeckich 
na 2013 rok. W trakcie tego trzydniowego zebrania uchwalono w dniu 28 września podział 
funduszy sołeckich na 2013 rok. uchwała łącznie z protokołem z dnia 28 września 2012 r. 
została dostarczona do Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie w terminie. Pan Arkadiusz 
Kostrzewa wyjaśnił również, że w trakcie obrad zebrania wiejskiego dwie osoby z 
pięcioosobowego składu Rady Sołeckiej Daleszewa zrezygnowały z pracy w radzie. 
Rezygnacje złożone na piśmie w dniu 26 września 2012 r. przez Pana Michała Króla i Panią 
Dorotę Wierzejską – Sołtys Daleszewa przekazał w dniu 21 stycznia 2013 r. 

Z up. Burmistrza 
Z-ca Burmistrza 
Maciej Szabałkin 

 
Radny Tadeusz Figas 
543/XXVIII/12 – proszę o doświetlenie drogi prowadzącej od tunelu i schodów obok budynku 

GTBS na Górny Taras. Myślę, że wystarczyłoby umieścić lampę na samym 
budynku i wtedy koszty byłyby znacznie mniejsze. Jest tam w tej chwili 
bardzo ciemno. Proszę o szybkie załatwienie tej sprawy.  

 
BMP/543/12             27.12.12 r. 

W odpowiedzi na interpelację wniesioną na Sesji Rady Miejskiej informuje, że został 
opracowany projekt budowy oświetlenia pomiędzy ul. 9 Maja, a ul. Marii Konopnickiej w 
Gryfinie, który obecnie złożony został do Starostwa Powiatowego w Gryfinie celem wydania 
pozwolenia na budowę. W roku 2013 przeanalizujemy możliwości finansowe wykonania 
docelowo oświetlenia tego rejonu miasta. 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 
Henryk Piłat 

 
 
Radny Eugeniusz Kuduk 
544/XXVIII/12 – interpeluję w sprawie przejścia dla pieszych przy ulicy B. Chrobrego-

Flisacza-Grunwaldzka, są sygnały, że to przejście jest mało widoczne, gdyż 
lampa stoi między drzewami i wejście na to przejście dla pieszych z jednej 
strony jest z parkingu, nie z chodnika. Jest to przejście niebezpieczne 
i proszę, żeby oznakować to przejście.  

 
BMP/544/XXVIII/12            27.12.12 r. 

W odpowiedzi na interpelację wniesioną na sesji Rady Miejskiej informuję, że 
wystąpimy do zarządcy drogi oraz firmy zajmującej się konserwacją oświetlenia  w m. 
Gryfino celem dokonania cięć pielęgnacyjnych drzew rosnących przy przejściu dla pieszych 
na ul Bolesława Chrobrego.  

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 



       Henryk Piłat 
          
545/XXVIII/12 – jestem w trudnej sytuacji, bo nie ma Burmistrza, a nie lubię nikogo obrażać, 

ale mam nadzieję, że Burmistrz słyszy tam w gabinecie. Panie Burmistrzu, 
pan jest kłamca i oszust. Przykładów mam tyle, że mógłbym przez godzinę 
chyba mówić, kogo pan oszukał czy okłamał, ale sytuacja, z którą zetknąłem 
się w zeszłym tygodniu przyczyniła się do tego, że musze o tym powiedzieć. 
Oszukał pan 86-letnią kobietę, na początku roku obiecał jej pan wymianę 
okien, pokazała pismo, że 10 lat temu zwróciła się o wymianę tych okien. 
Prosiła mnie o przekazanie, że panie Burmistrzu, pan siebie też oszukał, bo 
ona żyje, bo mówi, że chyba pan liczył na to, że ona do końca roku umrze 
i nie trzeba będzie wymieniać tych okien - powtarzam jej słowa. Stąd moja 
interpelacja o wymianę tych okien jak najszybciej.    

 Pan w kwietniu bodajże, na sesji budżetowej, z mównicy na moje pytanie, 
odpowiedział że pan pamięta, co pan obiecał mieszkańcom Steklinka, 
chciałem powiedzieć, że zostało niewiele do końca roku i jeżeli pan tej 
obietnicy nie spełni, to również mieszkańcu Steklinka, będą mogli podobnie 
jak mieszkańcy Żabnicy używać tego epitetu, że pan jest kłamcą.          

 
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin – panie radny, czy może pan wymienić osobę, o którą 
chodzi?     
Radny Eugeniusz Kuduk – ja ją znam jako pani Dzikowska, a dzisiaj chyba nazywa się Lis. 
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin – te prace zostały zlecone, to mogę panu odpowiedzieć.  
 
Radny Ryszard Radawiec 
546/XXVIII/12 – w Wełtyniu przy ul. Niepodległości nasadzono drzewa, nikt się nie pytał, ani 

sołtys o tym nic nie wie. Wszystkie drzewa posadzono pod linią napięcia. Co 
z tym zrobić? Nie wiadomo. Mieszkańcy zadawali pytania w tej sprawie, 
minął miesiąc, a Urząd na to nie reaguje. 

 
BMK.0003.22.2012.ML         27.12.2012. 

W odpowiedzi na Pana interpelację informuję, iż drzewa zostały przesadzone. 
Konieczność wykonania nasadzeń drzew wynikała z decyzji Starosty Gryfińskiego z dnia 
10.04.2012 r., który zezwolił Gminie na usunięcie 2 sztuk głogów z pasa drogowego przy ul. 
Niepodległości w Wełtyniu, zobowiązując jednocześnie do wykonania nasadzeń zastępczych 
drzew. 
        Z up. Burmistrza 
        Zastępca Burmistrza 
        Maciej Szabałkin 
 
Radna Elżbieta Kasprzyk 
547/XXVIII/12 – ja również chciałabym zadać pytanie odnośnie obietnic, jakie składa 

Burmistrz. Mieszkańcy Pniewa przypominają, że Burmistrz obiecał, że w tym 
roku rozpocznie się inwestycja pn. kanalizacja Pniewa. Proszę o planowany 
harmonogram robót związanych z tą inwestycją.  

 
BMP/547/XVIII/12             28.12.12 r. 

W odpowiedzi na interpelację wniesioną na Sesji Rady Miejskiej informuję, że z 
przyczyn formalnych(przedłużający się proces poprzez wniesienie odwołania), dopiero 
została zawarta umowa na świadczenie usług Inżyniera Kontraktu na robotach budowlanych 
związanych z budową i przebudową kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Gryfino m.in. 
Pniewo i Żórawki. W zakresie Inżyniera Kontraktu jest również analiza dokumentacji 
projektowej wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówień oraz wszelkimi 
dokumentami niezbędnymi do ogłoszenia przetargu na roboty budowlane. 
       Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 



       Henryk Piłat 
 
548/XXVIII/12 -  ta sprawa wydawałaby się prosta, nie wymagająca zaangażowania 

finansowego, aczkolwiek z odpowiedzi, którą udzielił dyrektor Samoń 
wynika, że niekoniecznie tak jest. Pani sołtys Sobieradza zwróciła się 
z prośbą o demontaż ogrodzenia placu zabaw, w części plac ten jest 
ogrodzony zardzewiałą starą siatką. Pani sołtys poprosiła, żeby 
zdemontować ta siatkę, ponieważ zagraża bezpieczeństwu korzystających 
z placu dzieci. Otrzymała odpowiedź, że brak jest środków finansowych. 
Co za środki finansowe są wymagane, aby zdemontować starą siatkę? 

 
L.dz.0002-210/2012                27.12.2012 r. 

W odpowiedzi na Pani interpelację zgłoszoną na XXVIII sesji Rady Miejskiej w 
Gryfinie w dniu 05.12.2012 r. w sprawie ogrodzenia placu zabaw w Sobieradzu informuje, iż 
ogrodzenie placu na którym w znikomej części znajduje się plac zabaw zostało 
zdewastowane w wyniku aktów wandalizmu na przełomie miesiąca września/października. 
W związku z tym, iż przez plac mieszkańcy porobili sobie skróty, czy to do sklepu, czy do 
sąsiadów i z dewastacją ogrodzenia przez mieszkańców mamy do czynienia regularnie, 
podjąłem decyzję o wygrodzeniu  placu zabaw dla dzieci, co będzie miało miejsce wiosną 
przyszłego roku. Ośrodek ma za zadanie bieżącą konserwację placów zabaw i drobne 
naprawy, nie może corocznie ponosić kosztów naprawy ogrodzenia w wyniku bezmyślności 
niektórych mieszkańców, dotyczy to nie tylko  tej miejscowości. 

OSiR 
Z upoważnienia Dyrektora 

Halina Podkowińska 
Główny Księgowy 

 
Radny Tomasz Namieciński 
549/XXVIII/12 – interpeluję w sprawie funduszu sołeckiego. Sołtysi kilku miejscowości są 

zaniepokojeni, ponieważ fundusz sołecki w niektórych miejscowościach nie 
został wykonany w 30-40%. Do końca roku zostało niewiele czasu. Czy 
rzeczywiście wszystkie wydatki zaplanowane przez sołectwa zostaną w tym 
roku wykonane? W jakim procencie, w jakich sołectwach ten fundusz został 
wykonany? To są niewielkie środki, w niektórych miejscowościach, 
szczególnie wiejskich to są jedyne inwestycje, które mieszkańcy 
zaplanowali. Szkoda byłoby, żeby te małe rzeczy nie zostały wykonane. 
Najlepiej byłoby, żeby Burmistrz dzisiaj odpowiedział na to pytanie. 

 
550/XXVIII/12 – w naszej gminie mamy problem z dziką zwierzyną, z tzw. zwierzyną łowną. 

W imieniu użytkowników ogródków działkowych w Gardnie proszę 
Burmistrza o podjęcie działań zmierzających do powiadomienia Koła 
Łowieckiego „Dublet” ze Szczecina – z tego co ustaliłem, rejon Gardna jest 
rejonem działania tego koła – o tym fakcie i przeprowadzenie  z udziałem 
urzędników i przedstawicieli tego koła wizji lokalnej w celu oceny 
wyrządzonych przez dziką zwierzynę szkód. Proszę o interwencję w tej 
sprawie, jestem do dyspozycji zarówno ja, jak i sołtys Gardna. 

 
BMK.6150.4.2012.ML                 20.12.2012 r. 
BMK.0003.20.2012.ML 

W odpowiedzi na Pana interpelację zgłoszoną w dniu 5 grudnia 2012 r. na XXVIII 
sesji Rady Miejskiej  w Gryfinie informuje iż zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 13 października 
1995 r. Prawo Łowieckie (Dz. U.  z 2005 r. Nr 127 poz. 1066 ze zm.) w skład obwodów 
łowieckich nie wchodzą: 



* parki narodowe i rezerwaty przyrody, z wyjątkiem rezerwatów lub ich części, w których na 
obszarach wyznaczonych w planie ochrony lub zadaniach ochronnych nie zabroniono 
wykonywania polowania, 
* tereny w granicach administracyjnych miast; jeżeli jednak granice te obejmują większe 
obszary leśne lub rolne, z obszarów tych może być utworzony obwód łowiecki lub mogą być 
one włączone do innych obwodów łowieckich, 
* tereny zajęte przez miejscowości nie zaliczane do miast, w granicach obejmujących 
zabudowania mieszkalne i gospodarcze z podwórzami, placami i ulicami oraz drogami 
wewnątrz tych miejscowości, 
* budowle, zakłady i urządzenia, tereny przeznaczone na cele społeczne, kultu religijnego, 
przemysłowe, handlowe, składowe, transportowe i inne cele gospodarcze oraz obiekty  o 
charakterze zabytkowym i specjalnym, w granicach ich ogrodzeń. 
W przypadku obszarów wchodzących w skład obwodów łowieckich dzierżawca lub zarządca 
obwodu łowieckiego obowiązany jest do wynagrodzenia za szkody wyrządzone w uprawach i 
płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny. Właściciel lub posiadacz gruntu 
rolnego lub leśnego, na którym powstała szkoda, zgłasza ją w formie pisemnej osobie 
wyznaczonej przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego w terminie 3 dni od dnia jej 
stwierdzenia, a w przypadku szkód wyrządzonych w sadach – w terminie 14 dni od dnia jej 
powstania Oględzin i szacowania szkód, a także ustalenia wysokości odszkodowania 
dokonuje przedstawiciel zarządcy lub dzierżawcy obwodu łowieckiego przy udziale 
poszkodowanego albo jego pełnomocnika oraz na żądanie jednej ze stron przedstawiciela 
właściwej terytorialnie izby rolniczej. Natomiast za szkody wyrządzone w uprawach i płodach 
rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny, na obszarach nie wchodzących w skład 
obwodów łowieckich odpowiada Skarb Państwa, odszkodowania wypłaca wówczas zarząd 
województwa. Oględzin i szacowania szkód dokonują przedstawiciele podmiotów właściwych 
do wypłaty odszkodowania. Wskazany w interpelacji i w Pana piśmie teren ogrodów 
działkowych w Gardnie z podanych wyżej przyczyn nie wchodzi w skład obwodu 
łowieckiego, niemniej Gmina poinformuje Koło Łowieckie „Dublet” i Koło Łowieckie „Żubr” 
oraz Nadleśnictwo Gryfino o zaistniałym problemie i zwróci się o podjęcie działań 
zmierzających do utrzymania właściwej liczebności populacji zwierzyny. Główną przyczyną 
pojawienia się zwierząt w sąsiedztwie pól uprawnych i ogrodów jest dostępność pożywienia. 
Dziki chętnie wracają w takie miejsca, zwłaszcza w przypadkach niezabezpieczonych koszy 
na śmieci bądź, gdy uprawy są wyrzucane poza teren działek. Aby zminimalizować 
obecność dzików i innych zwierząt właściciele działek powinni zwrócić uwagę na właściwe 
zabezpieczenie posesji i ogrodów działkowych, skuteczne zabezpieczenie rejonów 
śmietników i samych śmietników, stosowanie preparatów odstraszających zwierzęta i 
unikanie prowokowania dzikich zwierząt przez niekontrolowane zachowanie się psów. 
         Z up. Burmistrza 
         Z-ca Burmistrza 
         Maciej Szabałkin 
 
Radny Kazimierz Fischbach 
551/XXVIII/12 – brak jest chodnika od ulicy Zygmunta Krasińskiego do Jana Pawła II, 

działkowicze poruszają się w tej chwili poboczem ulicy Wojska Polskiego, 
jest to bardzo niebezpieczne, nie ma tam chodnika. Proszę, żeby 
w przyszłym roku wykonać tam chodnik. 

 
BMP/551/XXVIII/12            27.12.12 r. 

Sprawę przekazano do Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich  
w Koszalinie w celu zajęcia stanowiska w powyższej sprawie. 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 
Henryk Piłat 

  
ZZDW.BO/4104/2/2013        14.01.2013r. 



W w/w sprawie informuję iż została opracowana dokumentacja techniczna na 
zadanie: „Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez  m. Gryfino ul. Wojska 
Polskiego od ul. Krasińskiego do ul. Jana Pawła II w ciągu drogi wojewódzkiej nr 
120.”Zadanie zaplanowane jest do realizacji w 2014 r w ramach programu INTERREG V. 

Zastępca dyrektora 
Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg 

w Koszalinie 
mgr inż. Waldemar Wejnerowski 

 
552/XXVIII/12 – w przejściu dla pieszych na ul. Sienkiewicza od przejazdu kolejowego jest 

dziura, która zagraża pieszym i przejeżdżającym samochodom.  
 
 
BMP/552/XXVIII/12             27.12.12 r. 

W odpowiedzi na interpelację wniesioną na sesji Rady Miejskiej informuje, że  
przedmiotowa dziura w nawierzchni ul. Sienkiewicza w Gryfinie została załatana. 
Jednocześnie proszę, aby w przyszłości tego rodzaju sytuacje zgłaszać bezpośrednio do 
Referatu inwestycji w tut. Urzędzie, celem natychmiastowego podjęcia odpowiednich kroków 
mających na celu usunięcie powstałych dla ruchu zagrożeń.     

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 
Henryk Piłat 

 
Radna Jolanta Witowska 
553/XXVIII/12 – w sprawie pani Dzikowskiej-Lis, która była w trakcie dyżuru radnych wiem, 

że Burmistrz zlecił to zadanie do realizacji, jest zrobiony kosztorys i padła 
deklaracja, że do świat ta pani będzie miała zamontowane okna.    

 
Radny Krzysztof Hładki 
554/XXVIII/12 – czy w umowie z kancelarią pana Witolda Modzelewskiego w sprawie 

odzyskania podatków z PGE jest zawarta klauzula uzależniająca wypłatę 
dla kancelarii od uzyskanych efektów wpływów podatków do gminy? 

 
Przewodniczący Mieczysław Sawaryn 
555/XXVIII/12 – czy Burmistrz ma opracowany program wymiany okien w mieszkaniach 

komunalnych, na jakiej zasadzie odbywa się wymiana tych okien? Czy robi 
się to wybiórczo, jeżeli przychodzi konkretny interesant i ma np. 86 lat, to 
Burmistrz uznaniową decyzją wymienia te okna czy jest określone 
postępowanie, które prowadzi do wypełnienia obowiązków wynajmującego 
na rzecz najemców sukcesywnej wymiany okien na terenie miasta i gminy 
Gryfino? 

 
BMP/555/XXVIII/12         27.12.12 r. 

W odpowiedzi na interpelację w sprawie programu wymiany okien, uprzejmie 
informuję, że co roku tworzony jest(wspólnie z administratorem GTBS oraz Wydziałem BMK) 
plan remontów m.in. wymiany okien w lokalach komunalnych, pod kątem konieczności i 
zasadności realizacji przy uwzględnieniu planu finansowego w budżecie Gminy. 
Każdorazowo w związku z wnioskami najemców lokalu o wymianę okien dokonywane są 
komisyjne przeglądy z udziałem przedstawiciela Gminy oraz GTBS celem stwierdzenia 
zasadności dokonania wymiany.     

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 
Henryk Piłat 

 
556/XXVIII/12 – w Gryfinie na słupach ogłoszeniowych reklamują się firmy, które 

mieszkańcom oferują kredyty tzw. „chwilówki” pod oprocentowaniem. 
Nieświadomi, często starsi ludzie zaciągają takie kredyty, konsekwencje dla 



nich są fatalne. Widziałem taką sytuację, że człowiek, który poręczył 5.000 
zł spłacił 120.000 zł. Czy z punktu widzenia interesów mieszkańców Gryfina 
Burmistrz zamierza zareagować w określony sposób, aby ta reklama 
z wysokimi odsetkami nie była prowadzona przy wykorzystaniu własności 
gminy – słupów ogłoszeniowych, które praktycznie są przez te firmy 
zaklejane na całej powierzchni słupa.  

 
Radny Janusz Skrzypiński 
557/XXVIII/12 – chciałbym nawiązać do interpelacji złożonej na poprzedniej sesji i do 

odpowiedzi, którą dostałem. Proszę, żeby Burmistrz miał wiedzę 
o dokumentach, które podpisuje, bo okazuje się, że ja interpelowałem 
w kwestii drogi, ale prosiłem również Urząd o to, żeby dokonał badania 
nośności drogi i w zależności od wyniku tych badań, ustawił na tej drodze 
odpowiednie oznakowanie. Droga jest faktycznie rozjeżdżana. Otrzymałem 
odpowiedź, że w miarę możliwości i posiadanych środków w przyszłym roku 
może uda się wzmocnić obrzeża jezdni, żeby ta droga jeszcze służyła 
mieszkańcom. Może być  taka sytuacja w przyszłym roku, że trzeba będzie 
położyć nowy dywanik asfaltowy. Bardzo proszę, aby takie 
pomiary wykonać i ustawić odpowiednie oznakowanie.  

 
BMP/557/12          27.12.12.r. 

W odpowiedzi na interpelację w sprawie badania nośności drogi gminnej do m. 
Sobiemyśl, uprzejmie informuję, że w odpowiedzi na wcześniej składane interpelacje 
wyjaśniliśmy przedmiotową sprawę. Jednakże weźmiemy pod uwagę przeprowadzenie 
przedmiotowych badań nośności w/w drogi gminnej, w miarę planowanych środków 
finansowych, po uchwaleniu budżetu na 2013 r. 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 
Henryk Piłat 

 
558/XXVIII/12 – z tego co wiem kluby sportowe desygnowały swoich przedstawicieli do 

komisji sportu, był również taki pomysł żeby w tej komisji byli też radni. Na 
jakim etapie jest powołanie komisji sportu, bo desygnowani przedstawiciele 
klubów prawdopodobnie nie brali udziału jeszcze w żadnym posiedzeniu?  

 
          20.12.2012r. 

W odpowiedzi na interpelację radnego Janusza Skrzypińskiego na XXVIII sesji Rady 
Miejskiej w Gryfinie w dniu 5 .12.12 r. przekazuję informację dotyczącą powołania komisji 
sportu: 
Spotkanie związane z funkcjonowaniem sportu w naszej gminie odbyło się 27.03.2012 r. w 
którym to spotkaniu też uczestniczyłem, z ramienia wydziału edukacji był Pan Piotr 
Romanicz. Po dyskusji na wniosek radnego Pawła NIkitińskiego podjęto następujące 
ustalenia w sprawie składu rady sportu. W okresie tygodnia od spotkania Kluby Radnych 
miały wytypować nazwiska i podać do radnego Pawła Nikitińskiego swoich przedstawicieli, 
natomiast Burmistrz wyznaczył jako  swego przedstawiciela Jana Podleśnego. W radzie mieli 
się znaleźć przedstawiciele klubów sportowych wg następującego klucza: 
- przedstawiciel sportów zespołowych 
- przedstawiciel sportów indywidualnych 
- przedstawiciel sportu wiejskiego. 
Dwukrotnie próbowałem  z radnym Pawłem Nikitińskim uzgodnić termin spotkania, ale nie 
udało się znaleźć terminu, w którym mogli się spotkać przedstawiciele rady. Z posiadanych 
informacji wiem,  że nie ma oficjalnej listy w biurze rady, kto z radnych jest wytypowany do 
rady sportu, natomiast w wydziale edukacji też nie posiadają oficjalnej listy przedstawicieli 
klubów do rady sportu.  
         Dyrektor MOS 

        Jan Podleśny  



 
Radny Rafał Guga 
559/XXVIII/12 – dużo ostatnio mówi się o oszczędnościach w naszej gminie, w Szczecinie 

przeprowadzono wspólny przetarg na dostarczanie energii elektrycznej 
i zaoszczędzono ponad 1 mln zł. Proszę, żeby na takie rzeczy, na które 
można zrobić przetarg razem, jak artykuły biurowe, robić razem. 

 
SEO.003.05/2012                  18.12.2012 r. 

Odpowiadając na Pana interpelację Nr 559/XXVIII/12 zgłoszoną na XXVIII sesji Rady 
Miejskiej w Gryfinie w dniu 5 grudnia 2012 r. w sprawie przeprowadzania wspólnych 
zamówień publicznych dla wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino informuję, 
że takie postępowania są przeprowadzane. Po dokonaniu analizy Gmina Gryfino 
przeprowadziła postępowania o udzielenie zamówień publicznych, w których uwzględniła 
potrzeby jednostek organizacyjnych w następujących zakresach: 
1)usługi doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej; 
2)zakup energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej 
3)świadczenie usług telefonicznych w zakresie telefonii komórkowej 
4)ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej. 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino 
Henryk Piłat 

 
560/XXVIII/12 – instalacja grzewcza w szkołach, w budynkach użyteczności publicznej jest 

stara, działa wadliwie, nie można jej ani dokręcić ani odkręcić, co skutkuje 
tym, że np. w szkołach są otwierane okna, bo jest za gorąco, co powoduje 
potężne straty ciepła. Proszę, żeby w miarę posiadanych środków 
opracować strategię wymiany tych nośników ciepła, a później spowoduje to 
na pewno duże oszczędności.  

 
BMP/560/XXVIII/12         27.12.2012  

W odpowiedzi na  interpelację  wniesioną na Sesji Rady Miejskiej informuje, że 
systematycznie realizujemy działania związane z  wymianą instalacji grzewczych w szkołach. 
Obecnie trwają prace projektowe związane z w/w tematem w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących w Gryfinie. 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 
Henryk Piłat 

 
 
 
  
   
    
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
     


