
Interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na XLV sesji Rady Miejskiej w Gryfinie 
w dniu 29 marca 2018 r. 

 
Radny Jacek Kawka 
1109/XLV/18 – około dwa tygodnie temu tu, w tym miejscu, odbyło się spotkanie 

z mieszkańcami w sprawie odoru z kanalizacji ściekowej, w trakcie tego 
spotkania padła propozycja ze strony z-cy burmistrza Milera jak rozwiązać 
ten problem i kiedy. Byłem też na tym spotkaniu i dowiedzieliśmy się, 
że rozwiązanie tego problemu będzie kosztowało ogromne pieniądze, 
a najbliższy termin to prawdopodobnie przyszły rok. Chciałem w swojej 
interpelacji zapytać, czy został rozważony następujący sposób rozwiązania 
tego problemu, który wymagałby nakładu kilku tysięcy, a czas to nie 
więcej jak kwartał. Rozwiązanie to polegałoby na tym, że należałoby 
zastosować włazy gazoszczelne, biofiltry oraz zawory zwrotne. Proszę 
o odpowiedź, czy było to rozważane, jeżeli tak to, dlaczego nie zostało 
wzięte pod uwagę do wdrożenia? 

 
1110/XLV/18 –  mieszkańcy ul. Jana Pawła II zwrócili się do mnie z prośbą, żeby uzyskać 

odpowiedź na pytanie, czy gmina wykonywała ostatnio wzdłuż tego ciągu 
wykonywała jakieś prace polegające na układaniu linii zasilających, kabli? 
Czy gmina to robiła, ile to kosztowało i w jakim trybie został wyłoniony 
wykonawca?  

 
BMI.RI/1110, 1112/XLV/18      Gryfino, dnia 24.04.2018 r. 
W nawiązaniu do interpelacji zgłoszonych na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie 
informuję, co następuje:  
Ad. 1 – prace związane z układaniem elektroenergetycznej linii kablowej w pasie drogi 
gminnej ul. Jana Pawła II w Gryfinie realizowane na zlecenie i przez ENEA Operator Sp. 
z o.o. z siedzibą w Szczecinie. 
         Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler  
 
1111/XLV/18 – interpelacja dotyczy planowanego uruchomienia parkingu przed urzędem 

miasta, mieszkańcy chcieliby się dowiedzieć, ile kosztowałoby 
uruchomienie infrastruktury obsługującej tą instalację i jaki byłby 
ewentualny koszt eksploatacji?     

 
1112/XLV/18 – interpelacja dotyczy ul. Łużyckiej, mieszkańcy chcieliby się dowiedzieć, 

kiedy gmina przystąpi do wykonania zadania, którego się podjęła 
w ramach współpracy z GDDKiA i PGE? Z tego, co pamiętam, w tym roku 
miała wykonać swoją część tego zadania.  

 Proszę o odpowiedzi pisemne.  
 
BMI.RI/1110, 1112/XLV/18      Gryfino, dnia 24.04.2018 r. 
W nawiązaniu do interpelacji zgłoszonych na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie 
informuję, co następuje:  
Ad. 2 – Gmina Gryfino wspólnie z pozostałymi uczestnikami inwestycji związanej 
z przebudową infrastruktury technicznej w pasie drogowym ul. łużyckiej w Gryfinie jest na 
etapie aktualizacji harmonogramu realizacji tej inwestycji, uwzględniając możliwości 
finansowe stron porozumienia, opóźnienia projektowe poszczególnych gestorów mediów, 
realizację szeregu zadań na drogach przez zarządców dróg na ulicach Gryfina mogące 
przyczynić się do zablokowania jedynego wyjazdu/wjazdu od strony południowej miasta. 



Po szczegółowym ustaleniu kolejnych etapów i terminów realizacji przebudowy tej ulicy, 
niezwłocznie poinformujemy o tym radnych.   

Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler  
 
Radny Zbigniew Kozakiewicz 
1113/XLV/18 – wracam do interpelacji sprzed roku, chodnik po lewej stronie ul. Piastów 

w kierunku mostu kończy się przejściem dla pieszych przy ul. Energetyków. 
Zaraz za przejściem wpadamy w dużą dziurę przy studzience, która 
stanowi zagrożenie dla zdrowia pieszych, osób starszych, osób z wózkami. 
Dalej w kierunku Odry, wielki plac, w tej chwili jest to dziki parking, ale 
wygląda tragicznie, jest to niechlubna wizytówka naszego miasta, dziury, 
nierówny teren, wystające kamienie, cegłówki, wygląda to nieładnie, jest 
sporym zagrożeniem, do tego przy ładnym nabrzeżu. Proszę 
o zagospodarowanie terenu, proponuję, żeby zrobić tam tymczasowy 
parking do momentu, aż nie zrealizujemy koncepcji nabrzeża, tego pasa 
nadodrzańskiego. Na pewno poprawi to wizerunek i bezpieczeństwo.  

 
 
BMI.RI/1113/XLV/18       Gryfino, dnia 24.04.2018 r. 
W nawiązaniu do interpelacji zgłoszonej na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie 
informuję, że trwają prace projektowe przebudowy ul. Energetyków w Gryfinie w ramach 
których m.in. projektowane są chodniki z przejściami dla pieszych. W dokumentacji 
projektowej został uwzględniliśmy również brakującą część chodnika w okolicach 
skrzyżowania z ul. Piastów w Gryfinie. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę i oszacowaniu 
kosztów inwestycyjnych uwzględnimy dane zadanie do realizacji w budżecie Gminy.  

Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler  
 
Radny Czesław Skonecki 
1114/XLV/18 – moją interpelację składam w imieniu społeczności działkowców, 

na ostatnim walnym zebraniu działkowców ogrodów Vista Bella przy ul. 
Czechosłowackiej działkowcy zwrócili się z prośbą o uzyskanie informacji 
na temat remontu ulicy Czechosłowackiej. Kiedy ten remont miałby 
przebiegać, w jam terminie i czy będzie tam wykonywana kanalizacja? 
Działkowcy tego rejonu są zainteresowani, żeby ogród włączyć do tej 
kanalizacji, jeśli miała by być ona budowana.     

 
BMI.RI/1114, 1116/XLV/18                  Gryfino, dnia 24.04.2018 r. 
W odpowiedzi na interpelacje wniesione na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie 
informuję co następuje: 
Ad. 1 – generalny remont ul. Czechosłowackiej w Gryfinie może zostać zrealizowany po 
wybudowaniu niezbędnej infrastruktury technicznej tj. kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 
jednakże biorąc pod uwagę znaczące nakłady finansowe na to zadanie i brak możliwości 
dofinansowania (niestety nie spełnialiśmy kryteriów związanych z gęstością zaludnienia 
dla budowy kanalizacji sanitarnej) przy realizacji szeregu zadań własnych m.in. na 
terenach gdzie nie ma utwardzonych dróg, zmuszeni jesteśmy przesunąć tą inwestycje w 
czasie. 

Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler  
 
1115/XLV/18 – teren działek Vista Bella jest zalewany nie tylko przez opady atmosferyczne, 

ale też blisko jest Ciepły Kanał, jest tam przepompownia, która nie działa. 



Podobno były już ustalenia z gminą i było obiecane, że ta przepompownia 
będzie pracowała, co by spowodowało, że ci działkowcy mieliby jakieś 
plony, bo w tej chwili wszystko jest pod wodą, jest zalewane.    

 
BMP.0003.2.2018.JM       Gryfino, dnia 23.04.2018 r. 
Odpowiadając na Pańską interpelację w sprawie zalewanych terenów ogrodów 
działkowych Vista Bella w Gryfinie oraz niedziałającej przepompowni, udzielam 
następujących wyjaśnień: obszar w rejonie ul. Łużyckiej, od strony wału 
przeciwpowodziowego, obsługiwany jest przez system kanalizacji deszczowej, który zbiera 
wody opadowe i odprowadza do przepompowni wód deszczowych przy CW Laguna.  
Ponadto funkcjonująca na tzw. „oczku wodnym” przepompownia melioracyjna również 
odprowadza wody gruntowe do kanału Ciepłego, poprzez kanał przy Przystani Jachtowej. W 
sytuacji wypełnienia zbiornika wodnego do poziomu umożliwiającego przerzut wody, 
służby komunalne włączają przepompownię, która odprowadza nadmiar wód do kanału.  

Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler  
 
1116/XLV/18 – Burmistrz był obecny na walnym zebraniu działkowców przy ul. Wojska 

Polskiego, na pewno przypomina sobie prośby o wyrównanie, położenie 
jakiegoś tłucznia, którym można by wyrównać drogę polną wzdłuż 
rurociągu, który biegnie od Wełtynia. Kiedy trochę popada, ten teren jest 
nie do pokonania. Ja osobiście byłem tam wczoraj, jest tragedia. Proszę, 
jeśli byłoby to możliwe o trochę tłucznia, czy żużlu, którym można by było 
wyrównać ten teren, a działkowcy sami by to wyrównali.  

 
BMI.RI/1114, 1116/XLV/18                  Gryfino, dnia 24.04.2018 r. 
W odpowiedzi na interpelacje wniesione na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie 
informuję co następuje: 
Ad. 2 – odnośnie remontu wewnętrznej drogi stanowiącej własność Gminy Gryfino 
zlokalizowanej po wschodniej stronie ogrodów działkowych przy ul. Wojska Polskiego, 
uprzejmie informuję, że staramy się na bieżąco realizować prace związane z zachowaniem 
przejezdności na drogach gminnych, szczególnie o nawierzchni nieutwardzonej, jednakże 
mając na uwadze bardzo obszerny zakres tych prac przy planowanych środkach 
finansowych zmuszeni jesteśmy w pierwszej kolejności realizować prace na drogach 
gruntowych obsługujących zabudowę mieszkaniową. Mając jednak na uwadze 
przedmiotowy wniosek pragnę poinformować, że będziemy starali się uwzględnić remont 
tej drogi ale może to nastąpić dopiero w III kw. 2018 r. 

Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler  
 
Radna Jolanta Witowska 
1117/XLV/18 – czy i w jaki sposób monitorowany jest na bieżąco poziom wód gruntowych 

na terenie starego miasta? Ile i gdzie zlokalizowane są odwierty 
do monitorowania wód gruntowych? Jak często dokonywane są odczyty 
poziomu wód gruntowych w tych odwiertach? Jakie wnioski wynikają 
z analizy przeprowadzonych pomiarów?  

 
Radny Marcin Para 
1118/XLV/18 – moje zapytanie dotyczy interpelacji, którą złożyłem w poprzednim miesiącu, 

nie dostałem na nią odpowiedzi, dotyczyła ona ul. Jana Pawła II 
i organizacji ruchu, która została zmieniona kilkanaście miesięcy temu. 
Mieliśmy ten temat rozważyć, chciałbym dostać informację, czy 



to pozostanie w takim stanie jaki jest obecnie czy zostanie przywrócone 
do stanu pierwotnego?  

 
1119/XLV/18 – moja interpelacja dotyczy Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz 

Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Infrastruktury Drogowej, 
Wojewoda 22 marca 2018 r. ogłosił, że posiada w woj. 
zachodniopomorskim 27 mln na to zadanie. Nabór wniosków jest to 
15 kwietnia. Jednym z podstawowych kryteriów jest to, że musimy 
posiadać projekt budowlany i pozwolenie na budowę Czy zgłaszamy 
którąś z naszych dróg? Jeśli jest taki pomysł, to chciałbym go poznać. 
Z moich informacji wynika, że posiadamy pozwolenie na budowę 
na ul. Iwaszkiewicza i 11 Listopada, myślę, że to chyba najrozsądniejszy 
pomysł.   

 
1120/XLV/18 – kolejna kwestia dotyczy nierozwiązywalnego problemu od bodajże kilku lat, 

który stanowi sklep PSS Społem przy ul. Żeromskiego o nazwie Gama, 
w sąsiedztwie naszego przedszkola im. Calineczki. Ja w niedzielę 
przemieszczając się w tym rejonie zrobiłem zdjęcia, jakie tam substancje 
wydostają się z tego komina. Rozmawiałem też z komendantem Straży 
Miejskiej, który twierdzi, że niestety żadnych formalnych podstaw nie ma, 
oni palą określoną substancją. To jest jedna sprawa, ona jest powiedzmy 
sobie, nierozwiązywalna. Ja bym miał inną propozycję: tam jest sieć 
ciepłownicza, więc może Burmistrz pokusił by się, to taka moja prośba, 
myślę, że też mieszkańców - ten problem pojawia się też w restauracji 
Zalipie, której właścicielem też jest PSS Społem, żeby porozmawiać z panią 
dyrektor, zaprosić ją na spotkanie, poprosić przedstawicieli PGE 
o informację, jakie by były to koszty. Ja zdaję sobie sprawę, że PSS nie jest 
w jakiejś wybitnej sytuacji finansowej, natomiast myślę, że takie spotkanie 
rozwiałoby wątpliwości, bo może nie są to takie wielkie koszta, a sytuacja 
zostanie na lata unormowana. Bo dzisiaj Straż Miejska nie ma żadnych 
możliwości prawnych, żeby wyegzekwować cokolwiek od zarządcy 
budynku, mieszkańcy tego nie wiedzą, piszą artykuły do gazety, zgłaszają 
to nam, radnym jako propozycje interpelacji, natomiast można zrobić krok 
dalej, skontaktować się z panią dyrektor, zorganizować spotkanie 
i zaprosić ją i spróbować tą sprawę rozwiązać. Bardzo bym prosił 
Burmistrza o takie działanie w tej sprawie.          

 
Radny Piotr Zwoliński 
1121/XLV/18 – w ubiegłym roku dokonano inwestycji remontu chodników przy 

ul. Sienkiewicza, Wyspiańskiego. Obecnie trwa proces wyboru wykonawcy  
na remont chodników przy ul. Reymonta. Mieszkańcy ul. Okrężnej i Prusa 
pytają, czy istnieje taka możliwość, aby w tym roku przystąpić również do 
remontu tych chodników? 

 
BMI.RI/1121, 1122/XLV/18      Gryfino, dnia 24.04.2018 r. 
W nawiązaniu do interpelacji zgłoszonych na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie 
informuję co następuję: 
Ad. 1 – w dniu 23 kwietnia br. Gmina Gryfino podpisała umowę na remont chodników 
w pasie ul. Reymonta w Gryfinie z terminem realizacji do 03 sierpnia br. W latach 
następnych będziemy planowali środki finansowe na realizacje remontów chodników 
wzdłuż m.in. ulic: Prusa i Okrężnej w Gryfinie, niestety w roku bieżącym z uwagi na 
realizację szeregu zadań własnych nie będziemy mogli zagwarantować środków 
finansowych na dany zakres robót. 



Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler  
 
1122/XLV/18 – ponawiam interpelację odnośnie tzw. sięgaczy przy ul. Jana Pawła II 

na wysokości Szkoły Podstawowej nr 3 i kościoła, o ułożenie płyt 
na zjazdach tych sięgaczy.     

 
BMI.RI/1121, 1122/XLV/18      Gryfino, dnia 24.04.2018 r. 
W nawiązaniu do interpelacji zgłoszonych na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie 
informuję co następuję: 
Ad. 2 – wszystkie zjazdy na boczne drogi od ul. Jana Pawła II w Gryfinie staramy się w miarę 
możliwości utwardzać pozyskanymi z rozbiórek płytami betonowymi i wielootworowymi, 
co rozpoczęliśmy już parę lat temu. Na wspomnianym przez Pana sięgaczu złożone zostały 
w tamtym roku płyty betonowe, które w najbliższym czasie zostaną ułożone na dalszym 
odcinku drogi.   

Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler  
 
1123/XLV/18 – w gminie Gryfino jest program nowych nasadzeń, mieszkańcy proszą 

o pisemną informację, gdzie, kiedy, jakie będą nasadzenia, wykaz, który 
mógłbym przekazać mieszkańcom.   

 
BMK.003.7.2018.DE       Gryfino, dnia 11.04.2018 r. 
W odpowiedzi na Pana interpelację nr 1123/XLV/18 zgłoszoną na XLV sesji Rady Miejskiej w 
Gryfinie w dniu 29 marca 2018 r. w sprawie uzyskania informacji o terminach i lokalizacji 
nowych nasadzeń informuję, iż bieżące nasadzenia drzew, związane z uzyskanymi przez 
Gminę zezwoleniami na usunięcie drzew z terenów gminnych są każdorazowo wskazywane 
w stosownych decyzjach wystawianych przez właściwy organ. Gmina, realizując 
postanowienia wspomnianych decyzji jest obowiązana do dokonywania nasadzeń 
kompensacyjnych w terminach określonych w tych decyzjach. Z uzyskanych w ostatnim 
czasie decyzji wynika, że w najbliższym czasie Gmina będzie musiała dokonać nasadzeń 
zgodnie z poniższą tabelą: 

Lp. Lokalizacja Nazwa gatunkowa drzewa Ilość sztuk Termin 

1 dz. nr 3/11 obręb Gryfino 5 Kasztanowiec zwyczajny 1 do 31.05.2018 r. 

2 
dz. nr 256/1 obręb 
Chwarstnica Lipa szerokolistna 1 do 31.05.2018 r. 

3 dz. nr 172 obręb Gryfino 5 
Dąb szypułkowy 
'Fastigiata' 2 do 31.10.2018 r. 

4 dz. nr 556 obręb Gryfino 4 Głóg jednoszyjkowy 5 do 31.10.2018 r. 

5 dz. nr 149/5 obręb Steklno 
Jarząb pospolity 
'Fastigiata' 3 do 31.10.2018 r. 

6 dz. nr 235/6 obręb Gryfino 3 Śliwa wiśniowa 'Pissardii' 3 do 31.10.2018 r. 

7 dz. nr 117 obręb Żórawki Lipa drobnolistna 1 do 31.10.2018 r. 
 
 Drzewa wskazane w tabeli mają charakter nasadzeń kompensacyjnych, 
realizowanych w zamian za usuwane z terenów gminnych drzewa chore, kolidujące. 
 Odrębną kategorię nasadzeń stanowią drzewa, które Gmina zamierza nasadzić 



w ramach powszechnej akcji skierowanej do mieszkańców. Akcja ta ma na celu 
podniesienie estetyki terenów publicznych. Szczegóły tej akcji zostaną przekazane do 
publicznej wiadomości w późniejszym czasie. 

Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler  
 
Radny Leszek Jaremczuk 
1124/XLV/18 – moja interpelacja dotyczy drogi powiatowej łączącej byłą cegielnię Wełtyń 

z Wirowem, droga ta obecnie jest w bardzo złym stanie, są bardzo duże 
wyrwy w asfalcie. Proszę o pomoc w starostwie w sprawie naprawy tej 
drogi. 

 
BMI.RI/1141/XLV/18       Gryfino, dnia 25.04.2018 r. 
Interpelację przesłano do Starostwa Powiatowego w Gryfinie. 
 
Radna Małgorzata Wisińska 
1125/XLV/18 – w 2016 r. z funduszu sołeckiego został zrobiony projekt ulicy Krótkiej 

w Chwastnicy. Niedługo, po dwóch latach, straci on ważność. Chciałabym 
wiedzieć, czy gmina skorzysta z projektu i kiedy to nastąpi?  

 
1126/XLV/18 – od dwóch lat zgłaszam fakt niszczenia infrastruktury gminnej 

w miejscowości Sobiemyśl przez autobusy PKS-u. Brak reakcji ze strony 
gminy. Proszę o zainteresowanie się tą sprawą.  

 
Radny Tomasz Namieciński 
1127/XLV/18 – w nawiązaniu do interpelacji radnego Jaremczuka, droga powiatowa, 

odcinek w Gardnie od boiska do ronda, ta droga jest po okresie zimowym 
w złym stanie technicznym, w związku z tym proszę o przekazanie tej 
interpelacji do Starosty z prośbą o doraźną naprawę drogi. Jest tam 
mnóstwo wyrw i one zagrażają bezpieczeństwu osób z niej korzystających.  

 
1128/XLV/18 – interpelacja dotyczy ul. Ogrodowej, odcinek wspomnianej drogi powiatowej 

wzdłuż boiska, wzdłuż bloków na osiedlu w Gardnie, ja zgłaszałem tą 
interpelację wcześniej. Ze względu na to, że ta droga jest w złym stanie 
technicznym, proszę o gres bądź jakiś inny materiał, mieszkańcy sami są 
w stanie sami załatać dziury, które powstały po okresie jesienno-
zimowym.       

 
Radny Zdzisław Kmieciak 
1129/XLV/18 – w imieniu kadry oraz pensjonariuszy DPS w Dębcach proszę o naprawę 

stanu nawierzchni drogi gminnej w Dębcach, chodzi o odcinek drogi od 
posesji DPS do skrzyżowania w kierunku Żabnicy. Osoby niepełnosprawne 
oraz poruszające się na wózkach inwalidzkich mają ogromny problem 
pokonując ten odcinek drogi, w którym są liczne dziury i nierówności.  

 
BMI.RI/1129, 1130, 1131, 1132/XLV/18    Gryfino, dnia 24.04.2018 r. 
W nawiązaniu do interpelacji zgłoszonych na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie 
informuję co następuje: 

Ad. 1 – z dniem 23 maja br. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. z Gryfina 
rozpoczęło prace związane z remontami cząstkowymi na drogach gminnych o nawierzchni 
bitumicznej, w zakresie został również ujęty wspomniany przez Pana odcinek drogi do DPS 
w Dębcach. 

Z up. Burmistrza  



        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler  
 
1130/XLV/18 – ponawiam interpelację odnośnie oświetlenia na ul. Topolowej w Czepinie 

oraz ul. Polnej w Żabnicy. Kiedy będą montowane punkty świetlne? 
Wiceburmistrz Tomasz Miler odpowiedział na jedną z moich interpelacji 
ogólnikowo. Proszę o konkretny termin realizacji. 

 
BMI.RI/1129, 1130, 1131, 1132/XLV/18    Gryfino, dnia 24.04.2018 r. 
W nawiązaniu do interpelacji zgłoszonych na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie 
informuję co następuje: 
Ad. 2 – rozmowy dotyczące warunków realizacji zadań związanych z dodatkowymi 
punktami oświetleniowymi m.in. w m. Czepino i Żabnicy, są jeszcze prowadzone z 
właścicielm sieci oświetleniowej tj. ENEA Oświetlenie Sp. z o.o., po ustaleniu szczegółów 
jak również terminów realizacji zostanie Pan niezwłocznie poinformowany. 

Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler  
 
1131/XLV/18 – w Starych Brynkach został uszkodzony chodnik przez samochód PUK przy 

oczyszczalni ścieków. Mieszkańcy proszą o naprawę uszkodzonego odcinka 
chodnika.  

 
BMI.RI/1129, 1130, 1131, 1132/XLV/18    Gryfino, dnia 24.04.2018 r. 
W nawiązaniu do interpelacji zgłoszonych na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie 
informuję co następuje: 
Ad. 3 – uszkodzony odcinek chodnika w m. Stare Brynki przy drodze gminnej został w 
ostatnim czasie naprawiony przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. 
z Gryfina. 

Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler  
 
1132/XLV/18 – kiedy zostanie rozebrana nieczynna kotłownia w Starych Brynkach oraz 

budynek gminny starej piekarni w Czepinie? Powyższe zadania są zapisane 
w budżecie na 2018 rok, mieszkańcy dopytują się o datę realizacji.  

 
 
BMI.RI/1129, 1130, 1131, 1132/XLV/18    Gryfino, dnia 24.04.2018 r. 
W nawiązaniu do interpelacji zgłoszonych na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie 
informuję co następuje:  
Ad. 4 – biorąc pod uwagę wartość rozbót rozbiórkowych wynikającą z posiadanych 
kosztorysów inwestorskich, w znaczący sposób przekraczającą planowaną w budżecie na 
rok  bieżący kwotę,  prowadzimy obecnie wstępne rozmowy z potencjalnym wykonawcą 
prac rozbiórkowych obiektów m.in. w Czepinie i Starych Brynkach, mające na celu 
osiągnięcie jak najkorzystniejszej ceny. Po ustaleniu szczegółów i konkretnych terminów 
niezwłocznie poinformujemy Pana.  

Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler  
 
1133/XLV/18 – w imieniu mieszkańców Czepina proszę o poprawę stanu przejezdności 

drogi na ul. Leśnej w Czepinie. Wysokie pobocza drogi porośnięte są gęsto 
drzewami i krzewami. Ulewne deszcze powodują osuwanie się drzew co 
zagraża bezpieczeństwu. Ponadto wystające na drogę gałęzie uszkadzają 
samochody. Proszę o interwencję w tej sprawie czyli wycięcie 
zagrażających upadkiem drzew oraz przycięcie gałęzi.  



BMK.0003.8.2018.DE       Gryfino, 12 kwietnia 2018 r. 
W odpowiedzi na Pana interpelację nr 1133/XLV/18 zgłoszoną na XLV sesji Rady Miejskiej w 
Gryfinie w dniu 29 marca 2018 r. w sprawie udrożnienia ul. Leśnej w Czepinie informuję, że 
w wyniku przeprowadzonych dnia 10 kwietnia 2018 r. oględzin ustalono, że droga jest 
przejezdna. Rosnące na poboczach drzewa i krzewy są ogólnie w dobrym stanie 
fitosanitarnym. Część drzew tj. 5 szt. dębów szypułkowych kwalifikuje się do 
przeprowadzenia cięć pielęgnacyjno-sanitarnych oraz technicznych w ich koronach. Jedna 
sztuka dębu kwalifikuje się do usunięcia. Gmina Gryfino, jako właściciel działki nr 460 
obręb Czepino wystąpi z wnioskiem do Starosty Gryfińskiego o wydanie zezwolenia na 
usunięcie wskazanego drzewa. W przypadku wydania przez Starostę Gryfińskiego 
stosownego zezwolenia Gmina zleci firmie specjalistycznej usunięcie drzewa oraz zleci 
wykonanie cięć w koronach przedmiotowego zadrzewienia.  
                 Z up. Burmistrza  
       Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
1134/XLV/18 - interpelację kieruję do GDDKiA Oddział Szczecin za pośrednictwem Urzędu 

Miasta i Gminy w Gryfinie w Gryfinie – w Czepinie na ul. Piaskowej 4 po 
opadach deszczu tworzą się ogromne kałuże, które przejeżdżające 
samochody rozchlapują na elewację budynku. Proszę o interwencję 
w powyższej sprawie administratora drogi czyli GDDKiA.    

 
BMI.RI/1134/XLV/18       Gryfino, dnia 24.04.2018 r. 
Interpelację przesłano do GDDKiA. 
 
O.Sz.Z – 1.536.12.2018.jg      Gryfino, dnia 28.05.2018 r. 
W odpowiedzi na otrzymaną interpelację radnego Zdzisława Kmieciaka dot. kałuży 
tworzącej się po opadach deszczu w Czepinie przy ul. Piaskowej 4, GDDKiA Oddział 
w Szczecinie informuje, że w newralgicznym miejscu wykonano dodatkowy wpust 
do istniejącej kanalizacji deszczowej, co powinno wyeliminować tworzenie się zastoin 
wody w powyższym miejscu.  
         Z-ca Dyr. Oddziału 
          Robert Jurczak 
 
1135/XLV/18 – interpelację kieruję do Starosty Powiatu Gryfińskiego za pośrednictwem 

Urzędu Miasta i Gminy Gryfino. W związku z zebraniem mieszkańców 
ul. Szkolnej w Żabnicy w dniu 13 marca 2018 r. termin  wyznaczył pan 
Starosta Wojciech Konarski, który nie przyjechał na zebranie w sprawie 
remontu ul. Szkolnej w Żabnicy. W zastępstwie uczestniczył Wicestarosta 
Jerzy Miler. Podczas zebrania mieszkańcy zadali pytanie, kiedy zostanie 
ogłoszony przetarg na powyższą inwestycję oraz czy są na to środki 
finansowe. Pan Jerzy Miler odpowiedział mieszkańcom, że pieniądze na  
inwestycje są. Więc pytanie mieszkańców Żabnicy, kiedy zostanie 
ogłoszony przetarg? 

 
Radny Janusz Skrzypiński 
1136/XLV/18 – ja mam taką prośbę do Pani Przewodniczącej, żeby jednak stosować te 

przepisy Kodeksu Wyborczego, który został uchwalony i który obowiązuje, 
a tam jest napisane, że interpelacje składa się w formie pisemnej. 
Ograniczyłoby to wystąpienia i na pewno ułatwiłoby to prace i Pani 
Przewodniczącej i Burmistrzowi. A z drugiej strony chciałbym też 
powiedzieć, szanowni państwo, uchwaliliśmy budżet, w tym budżecie były 
określone środki na inwestycje, jeśli składamy interpelacje, to żeby też 
wskazywać środki, z jakiego działu mają one iść na załatwienie tych spraw.  



Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk – panie radny, ten zapis obowiązuje od nowej 
kadencji Rady Miejskiej, na chwilę obecną stan prawny jest taki, że interpelacje można  
składać w formie ustnej i pisemnej.     
 
Radny Jacek Kawka  
1137/XLV/18 – chciałem powiedzieć, że interpelacje w formie pisemnej składa się 

w okresie międzysesyjnym, panie radny, pan na pewno o tym wie, ale 
widzę, że pan zapomniał. Chciałbym się przypomnieć ze swoimi 
interpelacjami, bo na odpowiedzi czekam już od trzech miesięcy. 

 
Radny Zdzisław Kmieciak 
1138/XLV/18 – ja się odniosę do radnego Skrzypińskiego, uważam, że każdy radny wie, 

jakie ma obowiązki i wie, że jeśli jest w punkcie porządku obrad 
dotyczącym zadawania interpelacji, to takie prawo ma. Uważam 
za niezasadne pana wystąpienie. 

 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk – bardzo proszę, żebyśmy nie prowadzili polemiki 
w tym punkcie.  
 
Radny Rafał Guga 
1139/XLV/18 – prosiłem o pisemne odpowiedzi na moje interpelacje na poprzedniej sesji, 

nie otrzymałem odpowiedzi na trzy interpelacje: na interpelację 
o podłączeniu budynków komunalnych do sieci ciepłowniczej, o złym 
stanie nawierzchni ul. Iwaszkiewicza i o złym stanie nawierzchni 
na przejeździe pomiędzy ul. Szczecińską i ul. Flisaczą, nieopodal pubu 
Wrota do sławy. 

 
BMI.RI/1139/1143/XLV/2018      Gryfino, dnia 24.04.2018 r. 
W nawiązaniu do interpelacji zgłoszonych na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie 
informuję, co następuje:  
Ad. 1 – podłączanie budynków komunalnych do sieci ciepłowniczej wymaga szeregu spraw 
formalnych łącznie z dokonaniem generalnej modernizacji poszczególnych obiektów, 
w roku bieżącym poczyniliśmy w tym kierunku kroki zlecając m.in. opracowanie 
dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
przy ul. Piastów 23 w Gryfinie. W dniu 13 kwietnia br. został złożony wniosek 
o dofinansowanie przebudowy drogi gminnej nr 412505Z tj. ulic Iwaszkiewicza i 11 
Listopada w Gryfinie w ramach rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz 
Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. W 
harmonogramie remontów dróg stanowiących własność Gminy Gryfino na rok bieżący 
uwzględniamy zakres prac związany z uzupełnieniem części nawierzchni z kostki 
betonowej na łączniku pomiędzy ul. Szczecińską a ul. Flisaczą w Gryfino.   
               Z up. Burmistrza  
              Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
1140/XLV/18 – na poprzedniej sesji składałem interpelacje w sprawie deklaracji 

od zarządców poszczególnych nieruchomości, jakie spływają do gminy, 
dostałem odpowiedź, że te dane nie mogą być mi przekazane, ponieważ są 
zawarte w indywidualnych aktach podatkowych, tj. w deklaracjach 
złożonych przez podmioty i stanowią tajemnicę skarbową. Z tego, co się 
orientuję, to podatki nie są tajemnicą, ale jeżeli faktycznie przyjąć takie 
stanowisko, to chciałbym przypomnieć, że na sesji trwała dyskusja 
i padały określenia jakie deklaracje np. wieżowce poskładały, w takim 



wypadku nie mam wątpliwości czy wtedy nie została naruszona tajemnica 
skarbowa przy takiej interpretacji.  

 
1141/XLV/18 – dzisiaj zgłosiła się do mnie pani sołtys Chwarstnicy z prośbą 

o zainterweniowanie w Starostwie Powiatowym i przyłączę się do tego 
trendu, który zaprezentowali wcześniej radni, proszę o taką interwencję 
w sprawie poprawy oznakowania drogi powiatowej, która zaczyna się jako 
ulica Armii Krajowej i dalej, prowadzi w kierunku Chwarstnicy. Chodzi 
dokładnie o kierunkowskazy informujące, jak dojechać do poszczególnych 
miejscowości, pani sołtys mówiła o błądzących tirach, które gubiły drogę, 
powoduje to duże problemy komunikacyjne.  

 
BMI.RI/1141/XLV/18       Gryfino, dnia 25.04.2018 r. 
Interpelację przesłano do Starostwa Powiatowego w Gryfinie.  
 
1142/XLV/18 – na poprzedniej sesji zgłosiłem interpelację i dostałem odpowiedź 

w sprawie Dziennego Domu Senior +. Z treści tej odpowiedzi wynikają 
sprzeczne informacje, pytałem się o poziom zatrudnienia. Otóż 
wymienione są etaty dwóch opiekunów, psychologa, kierownika, zastępcy, 
kierownika ds. kulturalnych, pół etatu fizjoterapeuty, ¼ psychologa, 
¼ pielęgniarki, co daje 8 osób zatrudnionych na 6 pełnych etatów. 
Natomiast w dalszej części odpowiedzi napisane jest tak: „osoby 
zatrudnione zostały na podstawie umów o pracę, w placówce jest 
7 pełnych etatów, pozostałe to cząstkowe etaty”. Próbowałem to liczyć na 
różne sposoby, ani mi 7 etatów nie wyszło, zostałem zaskoczony, że 
jeszcze są jakieś dodatkowe, cząstkowe. Proszę o rzetelną informację, ile 
osób i w jakim wymiarze etatowym zatrudnionych jest w placówce.  

 
DDS+.25.2018.SB       Gryfino, dnia 17.04.2018 r. 
Odpowiadając na Pana interpelację zgłoszoną na XLV sesji Rady Miejskiej informuję, że: 
- w placówce Dzienny Dom Senior + w Gryfinie zatrudnionych jest 10 osób, 
- wszystkie osoby zatrudnione są na podstawie umów o pracę, 
- w tym:  

- opiekun – 2 pełne etaty, 
- psycholog – ¼ etatu – 1 osoba, 
- fizjoterapeuta – ½ etatu – 1 osoba, 
- pedagog +pomoc administracyjna po ½ etatu – łącznie cały etat – 1 osoba, 
- pielęgniarka – ¼ etatu – 1 osoba, 
- kierownik – 1 etat, 
- z-ca kierownika – 1 etat, 
- robotnik do prac lekkich – ½ etatu – 2 osoby. 

- łącznie w placówce jest 5 pełnych etatów, pozostałe to cząstkowe etaty.  
         Z up, Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński   
 
1143/XLV/18 – mija pierwszy kwartał roku, dlatego chciałbym się dowiedzieć, na jakim 

etapie jest realizacja zadania pn. rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej 
dla działek o numerach 244, 245, 247, 248, 249, 250/1 i 278/5 w obrębie 
ewidencyjnym Gryfino 1 przy ul. Flisaczej. Czy uda się to zadanie 
zrealizować w tym roku?    

 
 
 



BMI.RI/1139/1143/XLV/2018      Gryfino, dnia 24.04.2018 r. 
W nawiązaniu do interpelacji zgłoszonych na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie 
informuję, co następuje: 
Ad. 2 – temat rozbudowy kanalizacji sanitarnej dla działek o nr: 244, 245, 247, 248, 249, 
250/1, 278/5 położonych w obrębie 1 m. Gryfino prowadzony jest przez PUK Sp. o o.o. w 
Gryfinie, które po uchwaleniu zmian w mpzp dla tego rejonu miasta, będzie mogło podjąć 
działania w kierunku budowy przedmiotowej kanalizacji sanitarnej.  
                             Z up. Burmistrza  
       Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
1144/XLV/18 – w związku z udzieloną mi odpowiedzią na interpelację złożoną 

na poprzedniej sesji w sprawie CW Laguna i zamknięcia wejścia na galerie 
i trybuny w tym obiekcie, mam kilka dodatkowych pytań. Pada takie 
stwierdzenie w odpowiedzi, że pomimo wzmożonego monitoringu balkonu 
widokowego i trybun nie przyniosło to jakichś efektów. Chciałbym się 
dowiedzieć, co to znaczy „wzmożony monitoring”, czym się różni 
od monitoringu standardowego? W związku z próbami dewastacji obiektu 
ile było interwencji straży miejskiej i policji w przeciągu ostatnich kilku 
miesięcy, bo taki okres jest wymieniony w odpowiedzi? Jeżeli dochodziło 
do prób dewastacji obiektu, tak jak jest napisane w odpowiedzi, dlaczego 
nie postanowiono przywrócić ochrony obiektu w formie pracowników 
fizycznych? Jeżeli „nie skutkowały m.in. prośby do nauczycieli ze szkół”, 
chciałbym wiedzieć, czego państwo po takich prośbach od nauczycieli 
oczekują, szczególnie w godzinach popołudniowych i wieczornych? 
Nadmienię tylko, że do mnie osobiście taka prośba nie dotarła, 
do nauczycieli pytanych przeze mnie, także nigdy. My oczywiście jesteśmy 
chętni do współpracy, ale zależy co państwo rozumieją, jak takie zadania 
mielibyśmy realizować. Czy jest zatrudniony pracownik, a jeżeli nie, to kto 
na co dzień obserwuje monitoring balkonu widokowego i trybun, 
w godzinach pracy obiektu ze szczególnym uwzględnieniem godzin 
popołudniowych i wieczornych oraz weekendów i dni świątecznych?     

 
CW/WA/KN/071721/6-207/2018     Gryfino, dnia 20.04.2018 r. 
Odpowiadając na interpelację radnego Rafała Gugi informujemy, iż ochrona świadczona na 
terenie CW Laguna przez firmę zewnętrzna została zakończona w grudniu 2012 r. Działanie 
to było podyktowane trudną sytuacją finansową zakładu i koniecznością wprowadzenia 
dodatkowych oszczędności. Niestety, w związku z wysokimi kosztami usług zewnętrznych 
nie planujemy przywrócenia ochrony. Od tego czasu znacznie zwiększyliśmy jednak ilość 
kamer i rozszerzyliśmy monitoring obiektu. Nadzór nad monitoringiem sprawuje Dyrektor 
obiektu, kierownicy oraz specjalista ds. bhp, p.poż i ochrony obiektu. Dodatkowo widok z 
kamer obejmujących taras i trybuny obserwują ratownicy i pracownicy kasy. Przez całą 
dobę na obiekcie znajdują się pracownicy działu technicznego i działu sprzątającego. 
Wymienieni wyżej pracownicy dokonują zgłoszeń telefonicznych na policję i do straży 
miejskiej. Jeśli chodzi o rozmowy z nauczycielami to dotyczyły one głównie zachowania 
dzieci pozostawionych na holach w czasie prowadzenia lekcji w-f na basenie. Wiemy, że 
nauczyciele nie mają wpływu na zachowanie dzieci poza godzinami zajęć w szkole.  
W chwili obecnej po wprowadzeniu drzwi z domofonem problem został rozwiązany. 
Rodzice i goście obiektu korzystają bez problemu z tarasu widokowego. Dzieci czekają na 
nauczycieli na holu głównym lub na trybunach, a my jesteśmy spokojni, że nikomu nic 
złego się u nas nie stanie.  
          Dyrektor  
                    Edyta Zart 
       



1145/XLV/18 – z datą 22 marca 2018 r. na stronach CW Laguna ukazał się komunikat 
o skażeniu mikrobiologicznym wody pitnej wewnętrznej instalacji cieplnej 
bakterią legionella sp. Dyrekcja postanowiła wyłączyć ciepłą wodę 
w prysznicach, pod natryskami basenowymi. Stąd mam kilka pytań: jakie 
działania podjęto w celu usunięcia skażenia, oczywiście oprócz wyłączenia 
ciepłej wody? Ja odnoszę się do komunikatu ze strony CW Laguna. Czy 
brak ciepłej wody pod prysznicami nie powoduje, że klienci ze względu na 
zimną wodę nie rezygnują z wzięcia prysznica przed skorzystaniem 
z basenu, co jest wymagane, co znowu nie zwiększa ryzyka przeniesienia 
bakterii, które mogą naturalnie występować na skórze ludzkiej, skażenia 
wody w basenach? Jaki jest poziom skażenia, skoro na wniosek 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie wyłączono 
instalacje ciepłej wody? Nadmienię, że według Rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., a więc dosyć świeżego, w sprawie jakości 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 
2294, takie działania przy skażeniu bakterią legionnella podejmuje się, gdy 
jej obecność wynosi powyżej 1.000 jednostek tworzących kolonię jtk w 100 
ml badanej wody. Jakie działania ma zamiar podjąć gmina w związku 
z programem gminnym nauki pływania dla uczniów klas trzecich szkół 
podstawowych w ramach godzin wf-u w związku z tą informacją na 
stronach CW Laguna? Ja tylko nadmienię, że ze względu na to, że moja 
córka ma astmę oskrzelową, ja na razie nie będę wysyłał jej na zajęcia 
pływania, bo czytając o tej bakterii wiem, że jest dużym zagrożeniem dla 
osób, które mają różnego rodzaju problemy z oskrzelami, płucami itd.  

 
1146/XLV/18 – na grudniowej sesji zgłosiłem interpelację w sprawie oznakowania drzew 

pod kątem ewentualnej wycinki nieopodal ul. Sportowej i Ks. Popiełuszki. 
Interpelacja była inspirowana głosami zaniepokojonych mieszkańców. 
Otrzymałem odpowiedź, że te oznakowania mają na celu wskazać 
osobniki, których stan fitosanitarny jest niedostateczny, przez 
co zagrażają one bezpieczeństwu. Gryfiński TBS informuje, że zastosuje się 
w całości do wydanej decyzji urzędu i usunie tylko wskazane drzewa. 
Jakież było moje zaskoczenie, kiedy zobaczyłem, że właściwie chyba 
wszystkie drzewa zostały tam wycięte. Proszę o przekazanie mi decyzji 
Urzędu Miasta i Gminy w stosunku do tych drzew.  

 
BMP.0003.3.2018.ML       Gryfino, dnia 25.04.2018 r. 
W odpowiedzi na Pana interpelację dotyczącą usunięcia drzew przy ul. Popiełuszki w 
Gryfinie, w załączeniu przedkładam kopię decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 
26.01.2018 r. znak: BMP.ROŚ.6131.200.2017.ML, zezwalającą Gryfińskiemu Towarzystwu 
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na usunięcie 13 sztuk drzew z działki nr 17/9 obręb 
Gryfino 5, stanowiącej własność wnioskodawcy.    

Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler  
 
1147/XLV/18 – w lutym 2018 r. taki podmiot istniejący w Gryfinie UKS Akademia Piłkarska 

Gryfino zwróciła się do gminy Gryfino w ramach grantu o kwotę 6.200 zł. 
Z tych pieniędzy miał zostać sfinansowany zakup sprzętu sportowego, 
bramki, piłki, kamizelki, a także organizację turnieju piłkarskiego drużyn 
pięcioosobowych. Niestety, Akademia do dnia dzisiejszego nie dostała 
żadnej odpowiedzi. Dlaczego nie ma takiej odpowiedzi? Jaka jest decyzja 
w sprawie dofinansowania? Nadmienię, że z mojej wiedzy wynika, 
że Akademia Piłkarska nie otrzymuje żadnej dotacji z gminy, a przecież 



do tej pory mówiło się, że środki na sport mają być przekazywane, 
szczególnie na sport dzieci i młodzieży.  

 
1148/XLV/18 – już kilka lat temu o tym mówiłem, chciałbym do tego powrócić, w mojej 

ocenie jest bardzo niesprawiedliwe naliczanie wysługi lat do pensji 
zasadniczej pracowników administracji i obsługi, zatrudnionych 
w gryfińskiej oświacie. Otrzymywałem zawsze odpowiedzi, że to jest 
zgodne z prawem, ale niestety powoduje trochę niesprawiedliwą sytuację, 
że nowo zatrudniony, młody pracownik otrzymuje większą zasadniczą 
pensję, niż pracownik z długoletnim stażem. Proszę o przyjrzenie się 
sprawie i zmianę zasad naliczania wysługi lat u tych pracowników.  

 
Radny Zenon Trzepacz                     
1149/XLV/18 – ja mam prośbę do pana Burmistrza, żeby się nie dał zwariować 

po dzisiejszych interpelacjach, bo jeszcze mamy parę miesięcy pracy 
w samorządzie, żebyśmy wytrzymali do końca. A w związku z tym, że 
są święta, użyję takiego sformułowania: Boże, słyszysz i nie grzmisz. 

 
Radny Janusz Skrzypiński 
1150/XLV/18 – ja w formie uzupełnienia, rzeczywiście, ta ustawa obowiązuje od nowej 

kadencji, natomiast w starej ustawie jest forma pisemna i ustna. 
Ja mówiłem o tej pisemnej, żeby ułatwić prace pani Przewodniczącej, 
burmistrzom, Biurze Obsługi Rady.  

 
Radna Jolanta Witowska 
1151/XLV/18 – otrzymałam odpowiedź tylko na część interpelacji złożonych na poprzedniej 

sesji i mam odpowiedź na interpelację dotyczącą braku możliwości 
odsłuchania nagrań z sesji z opcją wyboru określonego fragmentu. Otóż 
Burmistrz informuje mnie, że „zaistniała sytuacja  spowodowana jest 
stanem technicznym systemu do obsługi i nagrywania posiedzeń Rady. 
System jest wyeksploatowany przez lata użytkowania, nie daje obecnie 
gwarancji, że każdorazowo opcja podzielenia nagrania według kolejnych 
punktów porządku obrad i nazwisk poszczególnych mówców, będzie 
możliwa do wykonania i zamieszczenia na stronie BIP. Z uwagi na to 
nagrania z posiedzeń Rady Miejskiej są upubliczniane w formacie mp3”. 
Mam prośbę, zanim udzieli pan odpowiedzi na interpelację, proszę 
zasięgnąć informacji u źródła, a nie sugerować, że sprzęt jest popsuty lub 
cokolwiek innego.    

 
Radny Rafał Guga 
1152/XLV/18 – zainspirowany słowami radnego Trzepacza, żeby nie przeszkadzać w pracy 

burmistrzowi dzisiaj na sesji, oczywiście proszę o odpowiedzi na piśmie. 
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk  
1153/XLV/18 – mieszkańcy sołectwa Żórawie zwracają się z prośbą o uporządkowanie 

stanu oznakowania ulic w tej miejscowości, chcę przypomnieć, że w 2016 r. 
podjęliśmy uchwałę o nadaniu nazw ulicom oraz wprowadziliśmy zmianę 
numeracji domów. Obecnie stan nie odpowiada temu, co uchwaliliśmy, 
wprowadza bałagan informacyjny, w związku z powyższym proszę o pilne 
zajęcie się sprawą.  

 
 
 



BMI.RI/1153/XLV/18       Gryfino, dnia 25.04.2018 r. 
W nawiązaniu do interpelacji zgłoszonej na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie 
informuję, że zamierzamy kompleksowo wymienić tabliczki z nazwami ulic na terenie 
miasta i gminy Gryfino przy wymianie wiat przystankowych planowanych do realizacji 
w ramach realizowanego obecnie projektu „Zintegrowane centrum przesiadkowe 
w Gryfinie”, który planowany jest w latach 2018-2020 po uzyskaniu dofinansowania 
ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego.  
         Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler  
 
1154/XLV/18 -  proszę o przekazanie interpelacji do Starostwa, dotyczy ona ul. Armii 

Krajowej, a właściwie już drogi poza terenem miejscowości Gryfino 
w kierunku Borzymia, chcę zwrócić uwagę, że droga jest w fatalnym stanie. 
Było tam prowadzonych wiele prac związanych najpierw z naprawą stanu 
ul. Armii Krajowej, obecnie prowadzone są przy tej drodze dwie 
inwestycje, jedna to inwestycja Enei, druga to ścieżka rowerowa. Droga 
ta w związku z tym bardzo ucierpiała i sprawia wielkie utrudnienia 
dla korzystających z tej drogi. Bardzo proszę o przekazanie takiej 
informacji dla Starosty, aby w ramach bieżącego utrzymania dróg zechciał 
ponaprawiać, połatać dziury na tej drodze.       

 
BMI.RI/1141/XLV/18       Gryfino, dnia 25.04.2018 r. 
Interpelację przesłano do Starostwa Powiatowego w Gryfinie.  
 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk  
1153/XLV/18 – mieszkańcy sołectwa Żórawie zwracają się z prośbą o uporządkowanie 

stanu oznakowania ulic w tej miejscowości, chcę przypomnieć, że w 2016 r. 
podjęliśmy uchwałę o nadaniu nazw ulicom oraz wprowadziliśmy zmianę 
numeracji domów. Obecnie stan nie odpowiada temu, co uchwaliliśmy, 
wprowadza bałagan informacyjny, w związku z powyższym proszę o pilne 
zajęcie się sprawą.  

 
1154/XLV/18 -  proszę o przekazanie interpelacji do Starostwa, dotyczy ona ul. Armii 

Krajowej, a właściwie już drogi poza terenem miejscowości Gryfino 
w kierunku Borzymia, chcę zwrócić uwagę, że droga jest w fatalnym stanie. 
Było tam prowadzonych wiele prac związanych najpierw z naprawa stanu 
ul. Armii Krajowej, obecnie prowadzone są przy tej drodze dwie 
inwestycje, jedna to inwestycja Enea, druga to ścieżka rowerowa. Droga ta 
w związku z tym bardzo ucierpiała i sprawia wielkie utrudnienia dla 
korzystających z tej drogi. Bardzo proszę o przekazanie takiej informacji 
dla Starosty, aby w ramach bieżącego utrzymania dróg zechciał 
ponaprawiać, połatać dziury na tej drodze.  

 


