
Interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na XXXIII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie 
w dniu 25 kwietnia 2013 r. 

 
 
Radna Ewa De La Torre 
669/XXXIII/13 – ponawiam swoją interpelację dotyczącą prezentacji wizualizacji 

zagospodarowania nabrzeża. Chciałabym wiedzieć, jak ono będzie wyglądać 
w momencie, kiedy inwestycja zostanie w całości ukończona, po prawej i po 
lewej stronie mostu. Chciałabym zobaczyć miejsce usytuowania 
projektowanej, a jeszcze niewybudowanej tawerny i dowiedzieć się, jak 
wygląda sieć ponad 3 kilometrów ciągów jezdnych i pieszych na tym 
obszarze. Jeżeli nie otrzymamy tej wizualizacji, albo pan Burmistrz będzie miał 
kłopot z jej przedstawieniem, ja przedstawię wizualizację, którą sprowadziłam 
z Niemiec. 

 
Radny Zenon Trzepacz 
670/XXXIII/13 – próbowałem we własnym zakresie rozwiązać problem dotyczący  

ul. Słonecznej w Łubnicy. Droga wymaga naprawy, nie da się tą drogą jeździć. 
Mieszkańcy proszą, aby zająć się tą sprawą. 

 
Radny Eugeniusz Kuduk 
671/XXXIII/13 – w imieniu Rady Sołeckiej Steklinka prosiłbym o informacje, jaki był koszt 

naprawy drogi w Steklinku. Proszę o odpowiedź na piśmie. 
 
BMP/ 659/ XXXII/ 671/ XXXIII/709 /XXXIV/13                                 Gryfino, dnia 17.06.2013 r. 

W odpowiedzi na interpelacje wniesione na Sesjach Rady Miejskiej informuję, że  
koszt remontu drogi gminnej od skrzyżowania z Drogą wojewódzką nr 121 do końca m. 
Steklinko obejmujący profilowanie istniejącej nawierzchni tłuczniowej drogi na całej długości 
tj. ok. 3,5 km i szerokości 3,5-5 m, zgodnie ze zleceniem wynosi 8 tys. zł netto. Powodem 
niezrealizowania w pierwszym terminie całego zakresu prac przez Wykonawcę była 
nieprzewidziana awaria sprzętu „równiarki”. Jednocześnie nadmieniam, że w pierwszym 
tygodniu czerwca zakres przedmiotowych prac remontowych został zrealizowany.  

BURMISTRZ 
Miasta i Gminy Gryfino 

Henryk Piłat 
 
Radny Tomasz Namieciński 
672/XXXIII/13 – nie otrzymałem odpowiedzi na interpelacje złożone na ostatniej sesji, 

chociaż minął 30-dniowy termin, a więc po raz kolejny interpeluję w sprawie 
polepszenia stanu dróg. Pierwsza moja interpelacja była zgłoszona  
28 stycznia 2013 r., otrzymałem odpowiedź podpisaną przez Zastępcę 
Burmistrza Macieja Szabałkina. Cyt. „Odnośnie placu przy boisku sportowym 
w m. Gardno, pragnę wyjaśnić, że w roku 2012 dokonywaliśmy przeglądu 
stanu tej drogi, jednakże stan jej nie zagrażał bezpieczeństwu kierowców. 
 W roku bieżącym po okresie  zimowym, przy udziale Pana i sołtysa m. 
Gardno, dokonamy przeglądu i podejmiemy wówczas odpowiednie kroki.” Od 
tamtej pory minęły trzy miesiące, nikt się z nami nie umawiał,  nie dokonaliśmy 
przeglądu tej drogi i gmina nie podjęła żadnych kroków w tej kwestii, a  to jest 
plac, którym codziennie zawracają autobusy, które dowożą dzieci do Zespołu 
Szkół w Gardnie. Bardzo proszę o wyznaczenie tego spotkania i dokonanie 
przeglądu drogi w obecności mojej i sołtysa Gardna. 

 
BMP/ 672/XXXIII/ 640 /XXXII/13                                                     Gryfino, dnia 17.06.2013 r. 

W odpowiedzi na interpelacje wniesioną na Sesji Rady Miejskiej w sprawie poprawy 
stanu przejezdności dróg gruntowych: ul. Słonecznej i przy boisku w Gardnie potwierdzam, 



że dokonaliśmy przeglądu tych dróg podczas realizowania zadania z Funduszu Sołeckiego 
przy boisku sportowym w czerwcu br. i informujemy, że dokonamy ich wyrównania przez 
rozpoczęciem roku szkolnego i tym samym kursowania autobusów szkolnych. 

BURMISTRZ 
Miasta i Gminy Gryfino 

Henryk Piłat 
Radny Tomasz Namieciński 
673/XXXIII/13 – na ul. Niepodległości w Gardnie, przy garażach osuwa się płyta drogowa.  

Z relacji, którą przekazali mi mieszkańcy Gardna wiem, że ciężki samochód 
PUK-u odbierający odpady uszkodził tą płytę. Zgłaszałem ten problem do 
straży miejskiej, zgłaszałem go również do PUK-u i każdy chce ten problem 
pominąć. W chwili obecnej ta płyta wisi, najprawdopodobniej spadnie na 
prywatne garaże, nie chciałbym, aby komuś przytrafiło się nieszczęście. 
Sprawa jest prosta, wystarczy ta płytę drogową podnieść, podsypać pod nią 
trochę gruzu i położyć na swoim miejscu. Jest to sprawa pilna, proszę  
o interwencję w tej sprawie. 

 
Radny Tomasz Namieciński 
674/XXXIII/13 - wspólnie z sołtysem Gardna złożyliśmy interpelację i propozycję dotyczącą 

świetlicy w Gardnie. Zaproponowaliśmy, aby rozważyć możliwość utworzenia 
świetlicy w Zespole Szkół w Gardnie. Na poprzedniej sesji otrzymałem 
odpowiedź, że musimy ustalić termin spotkania. Minął miesiąc czasu, to 
spotkanie nie doszło do skutku. Nie wiem, czy nie jest to gra na czas. Na 
początku była koncepcja, przez trzy lata rozmawialiśmy, że nie ma zgody 
stron. Teraz jest zgoda stron, proszę żeby pan wyznaczył spotkanie  
w określonym terminie, tylko żeby nie było ono za pół roku. Ja, Rada Sołecka, 
Sołtys Gardna dysponujemy wolnym czasem, jesteśmy do pana dyspozycji, 
tylko niech pan powie, kiedy. 

 
Radny Ryszard Radawiec 
675/XXXIII/13 – mieszkańcy ul. Łużyckiej w Wełtyniu proszą o przedłużenie oświetlenia na 

tej drodze. Ostatni dom został wybudowany dziesięć lat temu i nie ma za nim 
oświetlenia. Wystarczy postawić tam jeden słup. 

 
BMP/ 675, 676/XXXIII/ 706/XXXIV/13                                             Gryfino, dnia 17.06.2013 r. 

Ad. 675 – wykonanie oświetlenia na ul. Łużyckiej w Wełtyniu wymaga opracowania 
projektu budowlanego oraz uzyskania pozwolenia na budowę. W chwili obecnej trwają prace 
wiązane z wykonaniem kompleksowego projektu budowlanego m.in. dla dróg gminnych w 
Wełtyniu. W ramach opracowania zostanie wykonany również projekt oświetlenia ulic. 
Termin opracowania projektu został określony na 30.11.2013 r. Po opracowaniu 
dokumentacji projektowej możliwe będzie ustalenie harmonogramu prac na lata kolejne. 

BURMISTRZ 
Miasta i Gminy Gryfino 

Henryk Piłat 
 
Radny Ryszard Radawiec 
676/XXXIII/13 – mieszkańcy ul. Zacisznej w Wełtyniu chcą wpisania do budżetu Gminy 

Gryfino na rok 2014 remontu tej ulicy. Droga ta ma długość ok. 200 metrów. 
 

                                       Gryfino, dnia 17.06.2013 r. 
BMP/ 675, 676/XXXIII/ 706/XXXIV/13 

Ad. 676 – Corocznie w budżecie gminy gwarantowane są środki na remonty dróg 
gminnych, a o kolejności remontów decyduje ich stan przejezdności oraz znaczenie jakie 
pełni dana droga dla mieszkańców gminy. Na etapie konstrukcji budżetu na 2014 rok 



przeanalizujemy możliwości finansowe zagwarantowania środków na remont wnioskowanej 
drogi.   

BURMISTRZ 
Miasta i Gminy Gryfino 

Henryk Piłat 
 
Radny Ryszard Radawiec 
677/XXXIII/13 – mieszkańcy ul. Gryfińskiej 2 w Wełtyniu otrzymali podwyżkę czynszu  

lokalu mieszkalnego z 1 zł/m2 do 3 zł/m2. Mieszkańcy nie mają szamba, nie 
podnosi im się warunków zamieszkania, rozumiałby, gdyby podwyżka 
wynosiła do 1,50 zł/m2,  a nie 3 zł/m2. 

 
BMK.0057.1.2013                                                                          Gryfino, dnia 04.06.2013r. 

Odpowiadając na interpelacje Pana Radnego w przedmiocie podwyżek czynszu za 
najem lokali komunalnych w mieszkaniowym zasobie gminy Gryfino pragnę poinformować, iż 
podwyżki wynikają z dyspozycji Zarządzenia Nr 0050.136.2012 Burmistrza Miasta i Gminy w 
Gryfinie z 28 grudnia 2012r. i dotyczą całego zasobu mieszkaniowego gminy Gryfino. W 
kwestii podnoszonego przez Pana Stanu technicznego budynku komunalnego w Wełtyniu 
przy ul. Gryfińskiej 2 oraz wysokości stawki czynszu przypadającego na wyżej wymieniony 
budynek i mieszczące się w nim lokale, zaproponowałem najemcom zawarcie umów najmu 
na lokale socjalne, gdyż tylko taka forma umożliwia zmianę naliczonego czynszu z 2,95zł na 
1,48 zł m². Jednocześnie stan budynku kwalifikuje go do rangi budynku z lokalami 
socjalnymi. Z przeprowadzonych rozmów z najemcami zadeklarowali oni gotowość zmian 
umów najmu zamieszkiwanych lokali.  

Z up. BURMISTRZA 
Z-ca Burmistrza 
Maciej Szabałkin 

 
Radny Jerzy Piasecki 
678/XXXIII/13 – w imieniu mieszkańców miejscowości Dębce chciałbym prosić o naprawę 

drogi gminnej. Jednocześnie proszę o naprawę ul. Polnej w Żabnicy i ulic: 
Wodnej, Rybackiej i Łącznej w Gryfinie 

 
BMP/ 678 /XXXIII/13 

W odpowiedzi na interpelacje w sprawie remontu drogi gminnej w Dębcach 
wniesionej na Sesji Rady Miejskiej informuję, że dokonamy jej przeglądu i w sytuacji braku 
przejezdności dokonamy poprawy jej stanu technicznego. Sprawy remontu dróg 
powiatowych w Żabnicy już wielokrotnie zgłaszaliśmy (pisemnie i telefonicznie) do zarządcy 
dróg tj. Starostwa Powiatowego w Gryfinie. 

BURMISTRZ 
Miasta i Gminy Gryfino 

Henryk Piłat 
 
Radny Krzysztof Hładki 
679/XXXIII/13 – proszę o udzielenie odpowiedzi na piśmie w sprawie kosztów 

egzekucyjnych, kosztów wykonania opinii biegłych z aktualnych spraw  
i przyszłych spraw sądowych związanych z zaległymi podatkami od ZEDO, 
aktualnie PGE. 

 
Radna Jolanta Witowska 
680/XXXIII/13 – w związku z faktem wyprowadzenia stowarzyszeń z budynku przy  

ul. 1 Maja 10 oraz notorycznym brakiem miejsc parkingowych w tej okolicy 
mieszkańcy pytają, słysząc obiegowa opinię, że prawdopodobnie teren będzie 
przeznaczony pod miejsca parkingowe, czy faktycznie ten plac ma być 
zagospodarowany na miejsca parkingowe? Jeżeli tak, kiedy to się stanie? 



 
Gryfino, dnia 17.06.2013 r. 

BMP/ 653/XXXII/ 680/XXXIII/ 709/XXXIV/13 
W odpowiedzi na interpelacje wniesione na Sesjach Rady Miejskiej informuję, 
Ad. 680 – Po całkowitym wysiedleniu budynku przy ul. 1 Maja 10, możliwe będzie 

dokonanie jego rozbiórki i urządzenie na terenie nieruchomości zajmowanej przez budynek 
urządzenie terenu postojowego. Wymaga to opracowania dokumentacji technicznej i 
uzyskania pozwolenia na rozbiórkę oraz zgłoszenia zamiaru przystąpienia do realizacji robót. 
W miarę posiadanych możliwości finansowych zadanie to zostanie przewidziane do realizacji 
w przyszłym roku. 

BURMISTRZ 
Miasta i Gminy Gryfino 

Henryk Piłat 
Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn 
681/XXXIII/13 – Panie Burmistrzu, od wielu miesięcy, może nawet lat, przedmiotem 

bulwersującym radnych jest dozór boiska sportowego w Gardnie przez firmę 
ochroniarską za kilka tysięcy złotych miesięcznie. Chciałbym otrzymać 
odpowiedź na piśmie, ile obiektów dozorowanych jest na terenie Gminy 
Gryfino przez tą firmę i jakie miesięczne koszty za poszczególne obiekty 
opłaca Gmina Gryfino? Czy inne firmy ochroniarskie są wynajmowane przez 
Gminę Gryfino do ochrony innych obiektów? W jaki sposób nastąpił wybór 
firmy ochroniarskiej, czy było to zamówienie publiczne, czy był przetarg, czy 
zapytanie ofertowe? 

 
OA.0717-6/13                                    Gryfino, dnia  21 maja  2013r.
 W odpowiedzi na złożoną na XXXIII sesji Rady Miejskiej interpelację nr 
681/XXXIII/13, dotyczącą ochrony mienia, Zakład Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w 
Gryfinie przekazuje w załączeniu wykaz placówek oświatowych dozorowanych przez firmy 
ochroniarskie oraz roczny koszt ich utrzymania (dane za rok 2012). Jednocześnie  
informujemy, że  w roku  bieżącym Zespół Szkół w Gryfinie obsługuje firma FORMACJA 
SPÓŁKA CYWILNA Wojciech Nosek, Ireneusz Krzyżanowski, ul. Klimasa 2, 41-800 Zabrze; 
miesięczny koszt  - 5042,02zł (faktura za miesiąc kwiecień b.r.).  

W zależności od szacowanej wartości wybór firmy następuje w drodze przetargu 
nieograniczonego, zapytania ofertowego lub procedur zawartych w wewnętrznych 
regulaminach placówek. 

 
KOSZTY OCHRONY MIENIA W ROKU 2012 

   
Jednostka Kontrahent Kwota 

Szkoła Podstawowa Nr 2 w 
Gryfinie 

TREZOR SP. Z O.O., ul. Bronowicka 27,  
71-012 Szczecin 39 993,27

Zespół Szkół w Gardnie TREZOR SP. Z O.O., ul. Bronowicka 27,  
71-012 Szczecin 71 290,80

Zespół Szkół w Gryfinie TREZOR SP. Z O.O., ul. Bronowicka 27, 
 71-012 Szczecin 69 399,34

Zespół Szkół Ogólnokształcących 
w Gryfinie 

TREZOR SP. Z O.O., ul. Bronowicka 27,  
71-012 Szczecin 24 684,07



Zakład Ekonomiczno-
Administracyjny Szkół w Gryfinie 

SOLID GROUP sp. z o.o. sp. k., ul. 
Postępu 17, 02-676 Warszawa 1 918,80

Przedszkole Nr 1 w Gryfinie Gustaw Securitas System Sp. z o.o.,  
ul. Łysakowskiego 18, 71-641 Szczecin 1 771,20

Przedszkole Nr 2 w Gryfinie SOLID GROUP sp. z o.o. sp. k., ul. 
Postępu 17, 02-676 Warszawa 1 180,80

Przedszkole Nr 3 w Gryfinie SOLID GROUP sp. z o.o. sp. k., ul. 
Postępu 17, 02-676 Warszawa 1 273,05

Przedszkole Nr 4 w Gryfinie SOLID GROUP sp. z o.o. sp. k., ul. 
Postępu 17, 02-676 Warszawa 1 082,40

Przedszkole Nr 5 w Gryfinie SOLID GROUP sp. z o.o. sp. k., ul. 
Postępu 17, 02-676 Warszawa 1 180,80

Razem 213 774,53
 

Dyrektor ZEAS w Gryfinie 
Olga Woś 

        
 
     L.dz.0002-86/2013                                                                        Gryfino, dn.20.05.2013r. 

 W odpowiedzi na Pana interpelację nr 681/XXXIII/13 zgłoszoną na XXXIII sesji Rady 
Miejskiej w Gryfinie w dniu 25 kwietnia 2013r. w sprawie ochrony obiektów sportowych OSiR 
w Gryfinie, informuję, iż 17 września 2012 r. został rozstrzygnięty kolejny przetarg 
nieograniczony na zadanie „ Ochrona obiektów sportowych i zespołu domków hotelowych 
OSiR w Gryfinie”.  
         Przetarg został przeprowadzony w trybie ustawy PZP, zamówienia udzielono na okres 
trzyletni firmie Trezor system sp. z o.o. 71-012 Szczecin, ul. Bronowicka 27, która 
zaproponowała najniższą cenę w kwocie 135 860 zł. 

DYREKTOR OSiR 
Tadeusz Samoń 

 
 
BMP/ 681, 682, 683, 684, 685, 686/ XXXIII/741/XXXIV/13  Gryfino, dnia 17.06.2013 r. 

Ad. 681, 741 - Na wykonywanie usługi polegającej na dozorowaniu terenu Parku 
Regionalnego w Gryfinie została zawarta dnia 17.10.2012 r. umowa z firmą TREZOR 
SYSTEM Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie. Usługa świadczona była do dnia 27.04.2013 r., 
a łączna wartość wynagrodzenia wypłaconego wykonawcy z tytułu wykonywania umowy 
wyniosła 68.911,85 zł brutto. Umowa została zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 
24 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych oraz na podstawie § 8 Zarządzenia Nr. 
120.28.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 10.06.2011 r. w sprawie zasad 
wykonywania w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie ustawy Prawo zamówień publicznych 
oraz regulaminu pracy komisji przetargowych. 

BURMISTRZ 
Miasta i Gminy Gryfino 

Henryk Piłat 
 



 
Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn 
682/XXXIII/13 – mijają już blisko cztery lata od podjęcia przez Radę Miejską w Gryfinie na 

pana wniosek uchwały dot. porozumienia Gminy Gryfino z Powiatem 
Gryfińskim w sprawie wyremontowania chodników przy ul. Mickiewicza  
w Gryfinie. Stan tych chodników jest katastrofalny, mieszka tam wielu 
emerytów, często inwalidów, matki jeżdżą wózkami i mają utrudniony 
przejazd. Kiedy zostanie zrealizowana uchwała Rady Miejskiej w tym 
zakresie?  

 
BMP/ 681, 682, 683, 684, 685, 686/ XXXIII/741/XXXIV/13             Gryfino, dnia 17.06.2013 r. 

Ad. 682 – w sprawie remontu chodników przy ul. Mickiewicza podtrzymuję swoje 
stanowisko w tej sprawie, mianowicie z uwagi na konieczność wykonywania remontów i 
bieżącego utrzymania zapewniającego przejezdność dróg gminnych oraz w związku z 
realizacją w ostatnich latach wielu zadań inwestycyjnych, które w istotny sposób zmniejszyły 
możliwości finansowe Gminy Gryfino w chwili obecnej nie widzę możliwości na 
współfinansowanie żadnych nowych zadań należących do kompetencji innych samorządów. 
Pogląd swój prezentowałem Panu już wielokrotnie w udzielanych Panu odpowiedziach w tej 
sprawie. 

BURMISTRZ 
Miasta i Gminy Gryfino 

Henryk Piłat 
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn 
683/XXXIII/13 – w trakcie dyskusji na temat remontu ul. Mickiewicza na jednej z sesji 

oświadczył pan, że fatalny jest stan chodników przy ul. Okrężnej. Ta ulica jest 
już drogą gminną, powiedział pan, że remont chodników musi być wykonany  
w trybie pilnym. W związku z powyższym chciałbym pana zapytać, jak ten 
pilny tryb będzie realizowany i kiedy chodniki przy ul. Okrężnej zostaną 
wyremontowane? 

 
BMP/ 681, 682, 683, 684, 685, 686/ XXXIII/ 741 /XXXIV/13            Gryfino, dnia 17.06.2013 r. 

Ad. 683 – w sprawie remontu chodników na ul. Okrężnej w Gryfinie wyjaśniam, że w 
ramach środków przeznaczonych w roku bieżącym na utrzymanie dróg gminnych w 
pierwszej kolejności wykonywane są niezbędne prace remontowe zapewniające utrzymanie 
przejezdności na drogach gminnych. Jeżeli zabezpieczone środki finansowe pozwolą na 
realizację remontu chodników na ul. Okrężnej zostanie on wykonany w tym roku. W sytuacji 
braku możliwości finansowych rozważone zostanie uwzględnienie tego zadania w kolejnych 
latach. 

BURMISTRZ 
Miasta i Gminy Gryfino 

Henryk Piłat 
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn 
684/XXXIII/13 – wielu radnych interpelowało w sprawie studzienek przy ul. Jana Pawła II. Te 

studzienki z każdym dniem zaczynają coraz bardziej się obniżać i coraz 
bardziej ruszać. Wiem, że radny Nikitiński dostał odpowiedź na swoją 
interpelację, że będzie wykonywany przegląd gwarancyjny i będą te studzienki 
remontowane. Chciałbym wskazać również, że w mojej ocenie asfalt zaczyna 
się kruszyć i rozjeżdżać. Chciałbym otrzymać informację, czy asfalt na tamtej 
ulicy jest również objęty przeglądem gwarancyjnym i czy w tym zakresie Pan 
Burmistrz będzie podejmował kroki do wyegzekwowania uprawnień Gminy 
Gryfino do otrzymania produktu, który będzie odpowiadał wydanym 
pieniądzom? Kiedyś podobne interpelacje były składane w sprawie  



ul. Przemysłowej i faktycznie te wyrwy, które powstały w tej ulicy świadczą  
o tym, że najprawdopodobniej asfalt nie miał odpowiedniej grubości. 

 
BMP/ 681, 682, 683, 684, 685, 686/ XXXIII/ 741 /XXXIV/13  Gryfino, dnia 17.06.2013 r. 

Ad. 684 – Przegląd gwarancyjny m.in. ul. Jana Pawła II został wykonany w marcu br. 
W trakcie przeglądu stwierdzono kilka małoistotnych usterek, które zostały usunięte przez 
Wykonawcę na przełomie kwietnia i maja br. Związane one były głównie z odtworzeniem 
rozmytych skarp i poboczy, usunięciem nierówności na chodnikach i ścieżkach, 
odnowieniem oznakowania poziomego, nawierzchnia asfaltową. Zwrócono uwagę również 
na włazy żeliwne na studniach kanalizacyjnych w jezdni w/w ulicy. Jednakże nie stwierdzono 
rażących usterek związanych z przedmiotowymi włazami i w związku z powyższym 
zaproponowano poddaniu ich dalszej obserwacji, a następnie ponownemu dokonaniu 
przeglądu (za ok. 3-4 m-ce) i wówczas podjęciu stosownych decyzji.  

BURMISTRZ 
Miasta i Gminy Gryfino 

Henryk Piłat 
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn 
685/XXXIII/13 – corocznie po okresie zimowym na ulicy łączącej skrzyżowanie pomiędzy 

Pniewem, a przejazdem kolejowym do elektrowni Dolna Odra występują 
olbrzymie wyrwy grożące urwaniem koła samochodu. Czy jest opracowana 
procedura, która w sposób natychmiastowy usuwałaby takie wyrwy? 
Poruszam się tamtędy, co kilka dni i widzę, że liczba dziur w drodze się nie 
zmniejsza, tylko zwiększa i że nie ma podejmowanych żadnych działań 
związanych z zabezpieczeniem tej drogi. 

 
BMP/ 681, 682, 683, 684, 685, 686/ XXXIII/741/XXXIV/13             Gryfino, dnia 17.06.2013 r. 

Ad. 685 – droga pomiędzy skrzyżowaniem w Pniewie a przejazdem kolejowym 
została wyremontowana i stan jej znacząco się poprawił. Na bieżąco monitorujemy stan tej 
jak i innych dróg gminnych i w miarę posiadanych środków finansowych oraz przy 
sprzyjających warunkach pogodowych drogi te są remontowane. 

BURMISTRZ 
Miasta i Gminy Gryfino 

Henryk Piłat 
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn 
686/XXXIII/13 – Panie Burmistrzu, na terenie Gminy Gryfino występuje permanentny brak 

parkingów. Przy gryfińskim liceum wybudowane w latach 70-tych boisko 
asfaltowe praktycznie uniemożliwia młodzieży bezpieczne poruszanie się po 
nim, uprawianie tam sportu jest niemożliwe. Czy Pan Burmistrz mógłby 
rozważyć, czy polecić Dyrektorowi wynajęcie tego miejsca na parking miejski? 
Młodzież gra w piłkę na boisku trawiastym, niżej, bo na boisku asfaltowym jest 
to niebezpieczne. W centrum miasta brakuje parkingów, może sensowne 
byłoby porozumieć się z kimś i zrobić w tym miejscu parking miejski, można 
również rozważyć wykonanie parkingu na terenie dawnego ogródka 
botanicznego przy liceum, który również jest niewykorzystany. Każde miejsce 
parkingowe w centrum miasta jest potrzebne. 

 
BMP/ 681, 682, 683, 684, 685, 686/ XXXIII/741 /XXXIV/13             Gryfino, dnia 17.06.2013 r. 

Ad. 686 – Dziękuję, za przedłożoną propozycję urządzenia parkingu na terenie 
szkolnego boiska przy ul. Niepodległości w Gryfinie. Zdaje sobie Pan jednak sprawę, że taka 
propozycja wymaga głębokiej analizy z użytkownikiem terenu. Po drugie rozwianie takie, jak 
rozumiem o charakterze tymczasowym (docelowo przewidywane w tym terenie jest zupełnie 
inne zagospodarowanie – hala widowiskowo-sportowa z miejscami parkingowymi) 
wymagałaby istotnej przebudowy, organizacji wjazdu odgrodzenia od zabudowań szkoły, itp. 



Wiązałoby się to z koniecznością opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania szeregu 
uzgodnień wraz z ewentualnym pozwoleniem na budowę. Dodatkowo rozwiązanie takie musi 
być zgodne z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz 
innymi przepisami odrębnymi. Tym niemniej dogłębnie przeanalizuję taką możliwości a 
wynikach tej analizy zostanie Pan poinformowany. 

BURMISTRZ 
Miasta i Gminy Gryfino 

Henryk Piłat 
 
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński 
687/XXXIII/13 – chciałbym odnieść się do odpowiedzi na interpelację, jaką otrzymałem,  

a interpelacja dotyczyła pomiarów nośności drogi gminnej w Sobiemyślu. 
Odpisujecie państwo, że wielokrotnie wyjaśnialiście tą sprawę, nam nie chodzi 
o wyjaśnianie, tylko o zlecenie firmie, która zajmuje się pomiarem nośności 
dróg tego pomiaru i jeżeli te badania pokażą, że trzeba ustawić odpowiednie 
oznakowanie, to należałoby je postawić. Myślę, że nie jest to duży koszt,  
a unikniemy dalszej degradacji nawierzchni drogi. 

 
BMP/ 668/XXXII/ 688 /XXXIII/13                                                      Gryfino, dnia 17.06.2013 r. 

Ad. 668 - sprawa pomiarów nośności drogi gminnej w m. Sobiemyśl była już 
wielokrotnie wyjaśniana Panu w odpowiedziach na interpelacje. Jako zarządca drogi nie 
widzimy potrzeby ponoszenie dodatkowych kosztów tych badań, droga posiada 
nawierzchnię bitumiczną, po której od wielu lat jeżdżą pojazdy o dużym tonażu, nie wykazuje 
oznak radykalnych uszkodzeń zmuszających Gminę Gryfino do podejmowania kroków w 
kierunku ograniczenia ruchu a tym samym uniemożliwienia funkcjonowania podmiotów 
prowadzących działalność gospodarczą w m. Sobiemyśl. W najbliższym czasie dokonamy 
jednak ponownego przeglądu stanu przedmiotowej drogi. 

BURMISTRZ 
Miasta i Gminy Gryfino 

Henryk Piłat 
 
Radna Elżbieta Kasprzyk 
688/XXXIII/13 – Panie Burmistrzu, zapoznałam się z informacją, jaką nam pan przedstawił  

w zakresie realizacji zadań w okresie międzysesyjnym. W zakresie 
planowania przestrzennego informuje pan, że zlecił opracowanie koncepcji 
architektonicznej przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku Szkoły 
Podstawowej Nr 4 przy ul. Kościuszki 17 w Gryfinie na przedszkole. Jestem 
trochę zdumiona. Rozumiem, gdyby to było zlecenie kosztorysu. Jakie można 
mieć koncepcje, skoro pan Naczelnik Wydziału jasno mówi, co należy zrobić, 
aby dostosować szkołę na przedszkole, że trzeba wyburzyć dwie ścianki, 
trzeba zmienić toalety i zamontować windę. Jaką koncepcję pan zlecił? Proszę 
o przedstawienie informacji, ile ta koncepcja będzie kosztowała. 

 
BMP/ 688, 689 /XXXIII/13      Gryfino, dnia 17.06.2013 r. 

Ad. 688 – Informuję, że Gmina Gryfino zleciła opracowanie koncepcji 
architektonicznej przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej 
Nr 4 przy ul. Kościuszki 17 w Gryfinie na przedszkole, celem doprecyzowania niezbędnego 
zakresu formalności i prac przewidzianych do realizacji, pod kątem obowiązujących 
przepisów, warunków i norm jak również założeń przyjętych odnośnie planowanych ilości 
grup przedszkolnych, dzieci w poszczególnych grupach itp. wraz z oszacowaniem kosztów. 
Informacje przedstawione przez pana Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych 
były uproszczeniem mającym na celu opisanie w najprostszy sposób zakresu niezbędnych 
robót do realizacji, aby można było przedmiotowy budynek użytkować jako przedszkole. W 
rzeczywistości w/w prace wiążą się z szeregiem formalności i uzgodnień – zgodnie z 
obowiązującym Prawem budowlanym, które w ostateczności muszą zakończyć się 



pozwoleniem na budowę i zmianą sposobu użytkowania obiektu (inne warunki należy spełnić 
dla dzieci w wieku szkolnym a inne dla przedszkolaków). Koszt opracowania przedmiotowej 
koncepcji wyniósł 7380 zł brutto. 

BURMISTRZ 
Miasta i Gminy Gryfino 

Henryk Piłat 
 

Radna Elżbieta Kasprzyk 
689/XXXIII/13 – ponawiam swoją interpelację, dotyczącą informacji na temat kosztów 

budowy kanalizacji Pniewo-Żórawki. Radni otrzymali informację, że będzie to 
koszt ogółem w granicach 15 mln zł. Po otrzymaniu dokumentów 
przygotowanych przez panią pełnomocnik i zapoznaniu się z nimi okazało się, 
że kosztorys robót budowlanych ma wynosić 24 mln zł. Po uzyskaniu takiej 
informacji poprosiłam o przedstawienie informacji, z czego to wynika,  
o przedstawienie kosztorysu różnicowego. W odpowiedzi była informacja, że 
wzrasta zakres robót o jakieś prace na ul. Łużyckiej i że jest to koszt ponad  
18 mln zł. W związku z tym ponownie proszę o wyjaśnienie, skąd się wzięła 
kwota 24 mln zł w dokumentach pani pełnomocnik Rajkowskiej i skąd się 
wzięła kwota 18 mln zł? Proszę o kosztorys różnicowy podanych kwot. 

 
BMP/ 688, 689 /XXXIII/13               Gryfino, dnia 17.06.2013 r. 

Ad. 689 -  w sprawie kosztów budowy kanalizacji sanitarnej Pniewo-Żórawki 
udzieliłem Pani szczegółowych informacji w poprzedniej odpowiedzi na interpelację w tej 
sprawie. Dodatkowo zostały przekazane Pani kopie umów zawartych z WFOŚiGW wraz z 
aneksami. Szczegółowych informacji wielokrotnie udzielał Pani również naczelnik Wydziału 
Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji 

BURMISTRZ 
Miasta i Gminy Gryfino 

Henryk Piłat 
 
Radna Ewa De La Torre 
690/XXXIII/13 – proszę o uściślenie odpowiedzi na moją interpelację w sprawie budynku 

PKP. Uzyskałam już kilkakrotnie odpowiedź, natomiast nie uzyskałam 
odpowiedzi w kwestii, kto w okresie od stycznia do marca 2013 r. płacił za 
pustostan, zanim jeszcze zostały zasiedlone organizacje pozarządowe. Czy 
Gmina ponosiła jakieś koszty związane z realizacją porozumienia z PKP? Czy 
w okresie, kiedy te pomieszczenia stały puste Gmina ponosiła jakiekolwiek 
opłaty z tytułu czynszu lub wykorzystania tych obiektów i opłaty za media? 

 
BWG.0003.07.2013.TD                                                                  Gryfino, dnia 20.05.2013 r. 

    Odpowiadając na ww. interpelację, ponownie informuję, że: zgodnie z umową 
zawartą pomiędzy Gminą Gryfino a PKP SA, od dnia 01.01.2013r., objęto w najem lokale 
użytkowe, o łącznej powierzchni 671,76m². Czynsz najmu za ww. powierzchnię określony 
został w wysokości 9,35 zł/m² miesięcznie, co daje kwotę 6 280. 96 zł netto plus podatek 
VAT w aktualnie obowiązującej stawce. 

 W związku z tym do momentu zagospodarowania części pomieszczeń dworca przez 
organizacje działające w ramach „Centrum współpracy z organizacjami pozarządowymi” tj. 
do dnia 1 kwietnia br., wszelkie koszty związane z przedmiotem najmu poniosła Gmina 
Gryfino. 

Jednocześnie informuję, że pomieszczenia piwniczne budynku, przeznaczone są  
w części do wykorzystania na cele magazynowe dla potrzeb urzędu oraz innych jednostek 
gminy. 

BURMISTRZ 
Miasta i Gminy Gryfino 

Henryk Piłat 



 
Radna Ewa De La Torre 
691/XXXIII/13 – czy Gmina Gryfino zleciła dozór dróg w strefie przemysłowej w Gardnie? Kto 

je dozoruje, za ile i od kiedy? Odpowiedź na pytanie, czy Gmina w ogóle 
dozoruje drogi gminne w strefie przemysłowej chciałabym uzyskać dzisiaj. 

 
BMP/ 690,698,699/XXXIII/13                                                          Gryfino, dnia 12.06.2013r. 

 W odpowiedzi na interpelacje wniesione na Sesji Rady Miejskiej w sprawie dozoru 
terenów przemysłowych w rejonie Gardna informuję: 

 Na wykonanie usługi polegającej na dozorowaniu terenu Parku Regionalnego  
w Gryfinie została zawarta dnia 17.10.2012r. umowa z firmą TREZOR SYSTEM Sp. z o.o. z 
siedziba w Szczecinie. Usługa Świadczona była do dnia 27.04.2013r. Łączna wartość 
wynagrodzenia wypłaconego wykonawcy z tytułu wykonywania umowy wyniosła 68.911,85 zł 
brutto. Umowa została zawarta na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 – 
Prawo zamówień publicznych oraz na podstawie § 8 Zarządzenia Nr. 120.28.2011Burmistrza 
Miasta i Gminy Gryfino z dnia 10.06.2011r. w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie 
Miasta i Gminy w Gryfinie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz regulaminu pracy 
komisji przetargowych. 

Z up. BURMISTRZA 
Z-ca Burmistrza 
Maciej Szabałkin 

 
Radna Ewa De La Torre 
692/XXXIII/13 – jakie kancelarie prawne obsługiwały Gminę Gryfino w latach 2010-2012?  

W jakim zakresie i jakie z tego tytułu ponieśliśmy koszty? Na podstawie 
dokumentów, które otrzymujemy naliczyłam, że tych kancelarii było minimum 
sześć. Chciałabym uzyskać informację do jakich kwestii, w jakich sprawach  
i  w jakim trybie zostały wyłonione te kancelarie? 

 
Radna Ewa De La Torre 
693/XXXIII/13 – na poprzedniej sesji złożyłam wniosek, aby interpelacje i zapytania radnych 

zostały umieszczone w porządku obrad sesji na początku, po to, żeby dać 
szansę na ustosunkowanie się do tych zapytań i dać kilka godzin czasu 
podwładnym Pana Burmistrza, aby zechcieli przygotować mu materiały do 
odpowiedzi. 

 
Radny Krzysztof Hładki 
694/XXXIII/13 – mam interpelację dotyczącą w sposób pośredni Gminy. Jestem częstym 

uczestnikiem przejazdu przez ul. 9 Maja, ul. A. Krajowej i ul. H. Sienkiewicza. 
Prosiłbym Burmistrza o jakąś oficjalną interwencję w sprawie zmiany 
organizacji ruchu za przejazdem kolejowym w kierunku ul. A. Krajowej,  
ul. 9 Maja, ul. H. Sienkiewicza. W tym miejscu bardzo często dochodzi do 
dramatycznych wręcz sytuacji i wypadków drogowych. Jadący od strony 
Wirowa z dużą prędkością wymuszają pierwszeństwo przejazdu. Uważam, że 
należałoby skierować pismo do odpowiednich instytucji, aby tym tematem się 
zajęły. 

 
Interpelację pismem BMP/694/XXXIII/13 z dnia 17.06.2013 r. przekazano do 

Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie oraz do Starostwa Powiatowego w Gryfinie. 
 
Radny Krzysztof Hładki 
695/XXXIII/13 – na przejeździe kolejowym w Gryfinie wisi tablica informacyjna  

o przebudowie infrastruktury PKP z dofinansowaniem ze środków unijnych. 
Wstępne plany zakładały wiadukt albo tunel i nie szykuje się, aby  
w najbliższym, dającym się określić terminie coś powstało. W Szczecinie 



został zmodernizowany przejazd na ul. Cukrowej. Sądzę, że mieszkańcy 
Gryfina byliby z takiego rozwiązania zadowoleni, bo tamten przejazd jest jak 
marzenie. Koszty były niewielkie i modernizacja została wykonana w bardzo 
krótkim czasie. Mam prośbę, aby tym tematem się zająć, żebyśmy nie musieli 
niszczyć zawieszeń naszych samochodów. Można to bez problemu zrobić. 

 
Interpelację pismem BMP/695/XXXIII/13 z  dnia 17.06.2013 r. przekazano do PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Korzeniowskiego 1, 70-211 Szczecin. 
 
 
Nr IZDK4-5003-225/1/13      Szczecin, 13.08.2013 r. 
 PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Szczecinie w odpowiedzi na pismo  
nr BMP/695/XXXIII/13 z dnia 17.06.2013 r. informuje, że w chwili obecnej PKP PLK S.A. 
Centrum Realizacji Inwestycji oddział w Szczecinie prowadzi procedurę przetargową 
związaną z wyłonieniem wykonawcy robót dla zadania pn.: „Modernizacja linii kolejowej nr 
273 na odcinku Dolna Odra  - Szczecin Podjuchy, tor nr 2”. 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.08.2013 r. 
 W ramach powyższej modernizacji na przejeździe kolejowym leżącym w ciągu  
ul. Armii Krajowej w Gryfinie (km 333,937 linii nr 273) zostanie naprawiona nawierzchnia 
kolejowo-drogowa. Planowany termin wykonania robót (zgodnie z zamknięciami torowymi): 
02.09 – 16.10.2013 r. 

Z-ca Dyrektora Zakładu ds. Technicznych 
Włodzimierz Wiatr 

 
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn 
696/XXXIII/13 – ile podwyżek czynszu za wynajem lokali użytkowych dla osób prowadzących 

działalność gospodarczą na mieniu gminnym nastąpiło w ostatnich miesiącach 
i o jaka kwotę, jeżeli zostały zwiększone te opłaty, te czynsze wzrosły? 

 
Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat (odpowiedź udzielona na XXXIII sesji) – od 2004 
roku nastąpiła jedna podwyżka czynszu za lokale użytkowe, handlowe.  
 
 
BWG.003.08.2013.TD                                                                      Gryfino, dnia 20.05.2013r. 

Odpowiadając na ww. interpelację informuję, że w bieżącym roku nie dokonano 
podwyżki stawek czynszów dla osób prowadzących działalność gospodarczą na terenie 
Gminy Gryfino. Jedynym przepisem dotyczącym czynszów należnych za komunalne lokale 
oraz grunty przeznaczone do wykorzystania w formie najmu i dzierżawy, jest Zarządzenie 
Burmistrza Nr 0050.20.2013 z dnia 04 marca 2013., określające między innymi, obowiązek 
corocznej waloryzacji czynszów, średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług 
konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego.  

Wprowadzenie corocznej waloryzacji czynszów o wskaźnik cen, zabezpiecza finanse 
gminy przed zmianą wartości pieniądza a jednocześnie jasno określa zasady regulacji 
czynszów dla najemców, celem uniknięcia sytuacji z roku 2011, gdy po siedmioletnim 
okresie braku regulacji stawek, aby nie narazić się na naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych, koniecznym było podniesienie stawek czynszu o minimum 20%. 
Jednocześnie informuję, że zgodnie z obowiązującymi w Gminie Gryfino uregulowaniami, 
każdy przedsiębiorca prowadzący na jej terenie działalność gospodarczą może wystąpić  
o ulgi i zwolnienia na mocy odrębnych aktów prawnych. 

BURMISTRZ 
Miasta i Gminy Gryfino 

Henryk Piłat 
 



Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn 
697/XXXIII/13 – na poprzedniej sesji mówiłem, że do Gryfina dotarł kryzys, wielu 

przedsiębiorców płacących olbrzymie podatki od nieruchomości mówi, że 
będą musieli zwalniać pracowników, jeśli gmina nie podejdzie do spraw 
podatków w sposób umożliwiający im przetrwanie kryzysu gospodarczego. 
Czy będziemy zwiększać obciążenia przedsiębiorców na terenie Gminy 
Gryfino? Czy Pan Burmistrz ze swoimi służbami przystąpi do opracowania 
planu dającego szansę ludziom prowadzącym działalność gospodarczą do 
utrzymania swoich stanowisk pracy i do utrzymania miejsc pracy osób, które 
są u nich zatrudnione? Z taką sprawą zwrócił się do mnie przedsiębiorca, 
który kupił od GS dawną rozlewnię wody, człowiek który robi części do 
jachtów, mówi, że wystąpi do Gminy Gryfino o obniżenie podatków z uwagi 
ma to, że rynek jachtów się załamał. Ma pracowników i mówi, że dla niego 
warunkiem związanym z utrzymaniem załogi jest obniżenie opłat od 
nieruchomości. Czy Pan Burmistrz dostrzega wagę problemu i czy Pan 
Burmistrz w tym zakresie będzie chciał pomóc przedsiębiorcom gryfińskim? 

 
Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat  (odpowiedź udzielona na XXXIII sesji) – 
Odpowiadając na interpelację Pana Przewodniczącego, mało która gmina stwarza taką 
pomoc dla przedsiębiorców, jak Gmina Gryfino poprzez podpisane umowy z Cechem 
Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców. Są to szkolenia i utrzymywanie kasy pożyczkowej i 
Każdy przedsiębiorca może skorzystać z pomocy i zawrotu zainwestowanych pieniędzy w 
postaci obniżenia podatków do 50% wartości inwestycji.  
Od 2004 roku nastąpiła jedna podwyżka czynszu za lokale użytkowe, handlowe. Każdemu 
przedsiębiorcy, który zwróci się do nas i wykaże, że ma trudną sytuację finansową, 
przedstawi odpowiednie dokumenty, które są wymagane przy udzielaniu ulg podatkowych, 
jest taka ulga lub umorzenie udzielane. Przedsiębiorca, o którym mówił Pan Przewodniczący 
zwrócił się do SKO, SKO utrzymało decyzję UMiG w Gryfinie w mocy .  
 
Radna Ewa De La Torre  
698/XXXIII/13 – jest raczej ewenement w gminie, żebyśmy pilnowali dróg gminnych. Nie 

przypominam sobie, aby jakakolwiek inna droga gminna była dozorowana. 
Czego tam pilnujemy na koszt Gminy i jaka firma dozoruje strefę?  
Z rekomendacji umieszczonej na stronie internetowej firmy Trezor wynika, że 
w okresie realizacji inwestycji firma Trezor pilnowała strefę przemysłową. Jaka 
firma dzisiaj wykonuje usługi dozoru, a przede wszystkim, dlaczego pilnujemy 
dróg publicznych? 

 
Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat  (odpowiedź udzielona na XXXIII sesji) – w ciągu 
2-3 dni od momentu oddania strefy Przemysłowej lokalna społeczność przystąpiła do 
rozbiórki polbruku, dróg, płyt. Ponadto w strefie jest wiele urządzeń z żelaza: są to 
studzienki, kable, rozdzielnie elektryczne. Od oddania strefy do dnia dzisiejszego 
przepędzono 30 złodziei, którzy próbowali grabić majątek, który zainwestowaliśmy w strefie. 
 
BMP/ 690,698,699/XXXIII/13                                                          Gryfino, dnia 12.06. 2013 r. 

W odpowiedzi na interpelacje wniesione na Sesji Rady Miejskiej w sprawie dozoru 
terenów przemysłowych w rejonie Gardna informuję: 
  Na wykonanie usługi polegającej na dozorowaniu terenu Parku Regionalnego w 
Gryfinie została zawarta dnia 17.10.2012r. umowa z firmą TREZOR SYSTEM Sp. z o.o. z 
siedziba w Szczecinie. Usługa Świadczona była do dnia 27.04.2013r. Łączna wartość 
wynagrodzenia wypłaconego wykonawcy z tytułu wykonywania umowy wyniosła 68.911,85 zł 
brutto. Umowa została zawarta na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 – 
Prawo zamówień publicznych oraz na podstawie § 8 Zarządzenia Nr. 120.28.2011Burmistrza 
Miasta i Gminy Gryfino z dnia 10.06.2011r. w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie 



Miasta i Gminy w Gryfinie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz regulaminu pracy 
komisji przetargowych. 

Z up. BURMISTRZA 
Z-ca Burmistrza 
Maciej Szabałkin 

 
Radna Ewa De La Torre  
699/XXXIII/13 – wiem, że jest podmiot zarządzający obecną, czy też przyszłą strefą 

przemysłową. Czy nie uważa pan, że to właściciel nieruchomości, które będą 
przedmiotem sprzedaży w strefie przemysłowej, a my nim nie jesteśmy, a jest 
nim Agencja Nieruchomości Rolnych, powinna partycypować w kosztach 
dozoru infrastruktury, która służy tym nieruchomościom, po to, aby mogły być 
sprzedane na cel, jaki wyznaczyła sobie strefa przemysłowa? Czy pan  
w ogóle rozmawiał z zarządem strefy albo z właścicielem nieruchomości, 
jakim jest Agencja Nieruchomości Rolnych, aby to oni pokrywali koszty dozoru  
i również pilnowali mienia, które gmina wybudowała za ogromne pieniądze  
i zapłaciła 2 mln zł za przejęcie działek od Skarbu Państwa? Strefa miała być 
dla nas powodem do zachwytu i dochodów, a przynajmniej do stworzenia 
miejsc pracy, a nie do tego, żeby nadal finansować już po zakończeniu 
inwestycji to, że ona tam po prostu stoi. Ta infrastruktura służy tym działkom. 
Czy pan się o to zwracał,? Jeżeli tak to proszę o kopie dokumentów, które pan 
wysyłał z wnioskiem w tej sprawie. Czytałam w prasie, że jedna z działek  
w strefie została sprzedana. Czy ściągnęliśmy już od Agencji Nieruchomości 
Rolnych z tytułu wybudowanej infrastruktury opłatę adiacencką? Ta informacja 
być może powinna być nam dostarczona. Jaka firma i w jakim trybie wyłoniona 
dozoruje ten teren? 
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