
Interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na XXII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie 
w dniu 28 czerwca 2012 r. 

 
Radny Paweł Nikitiński 
402/XXII/2012  - w jakim trybie zostanie powołany dyrektor CW Laguna? Kiedy będą znane 

zasady powołania nowego dyrektora?  
 
SEO.0003.2.2012            Gryfino, dnia 23 lipca 2012 r. 
W odpowiedzi na interpelację informuję, że rozważam różne możliwości związane 
z obsadzeniem stanowiska dyrektora CW Laguna w Gryfinie. Poczynając od ogłoszenia 
naboru na wolne stanowisko urzędnicze zgodnie z trybem określonym w ustawie 
o pracownikach samorządowych, awansie wewnętrznym, a kończąc na reorganizacji 
w ramach funkcjonujących jednostek organizacyjnych gminy Gryfino.  
        Burmistrz Miasta i Gminy  
                   Henryk Piłat 
 
403/XXII/2012 – czy Burmistrz potwierdza, że zmierza się unieważnić przeprowadzony 

konkurs na dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie? A jeśli 
tak, to z jakiej przyczyny? 

 
BWS.0003.12.2012             Gryfino, dnia 12 maja 2012 r. 
W odpowiedzi na zgłoszoną interpelację uprzejmie informuję, że w dniu 20 czerwca 2012 r. 
odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia postępowania 
konkursowego na kandydata na stanowisko dyrektora ZSO przy ul. Niepodległości 16 
w Gryfinie. Do konkursu zgłosiło się dwóch kandydatów. Komisja konkursowa po analizie 
formalnej przedłożonych w ofercie dokumentów, dopuściła do konkursu kandydata – 
Sławomira Głuszaka. W wyniku tajnego głosowania pan Sławomir Głuszak uzyskał 
niezbędną ilość głosów, co stanowiło podstawę do rozstrzygnięcia konkursu. W związku 
z powyższym stanowisko dyrektora ZSO przy ul. Niepodległości 16 w Gryfinie na okres od 
dnia 1 września 2012 r.  do dnia 31 sierpnia 2017 r. zostało powierzone panu Sławomirowi 
Głuszakowi. 
        Burmistrz Miasta i Gminy 
                  Henryk Piłat 
Radny Tadeusz Figas  
404/XXII/12 – przeczytałem w prasie i słyszałem wielokrotnie, że gmina jest przygotowana 

do otwarcia kąpieliska w Steklnie. Byłem tam, ponieważ chciałem zobaczyć, 
jak wygląda przygotowanie tego kąpieliska i przyznam, że oprócz tego, 
że zostało tam wycięte trochę sitowia, nie zauważyłem żadnych 
przygotowań do otwarcia sezonu. Proszę, aby zainteresować się tą sprawą.  

 
BWS.0003.17.2012              Gryfino, dnia 20 lipca 2012 r. 
W odpowiedzi na interpelację uprzejmie informuję, że miejsce przeznaczone do kąpieli w m. 
Steklno funkcjonuje od początku miesiąca lipca do końca września bieżącego roku. 
W związku z otwarciem kąpieliska gmina Gryfino poczyniła szereg inwestycji związanych 
z otwarciem miejsca przeznaczonego do kąpieli poprzez: nawiezienie i rozplantowanie 380 
ton piachu, zakup łodzi i sprzętu ratowniczego dla ratowników wodnych, oczyszczenie dna 
kąpieliska, zakup elementów małej architektury (ławki, ławostoły, kosze), zlecenie badań 
wody, zatrudnienie ratowników, postawienie przenośnych toalet itp. 
         Burmistrz Miasta i Gminy 
                  Henryk Piłat 
Radny Jarosław Kardasz 
405/XXII/12 – chciałbym, żeby Przewodniczący Rady pisemnie odpowiedział mi na pytanie 

odnośnie wywiadu, jakiego udzielił Pan gazecie „7 Dni Gryfina”, jakie profity 
i którzy radni będący członkami BBS otrzymali w zamian za popieranie 
Burmistrza?    



 
Radny Zenon Trzepacz 
406/XXII/12 – zwrócili się do mnie mieszkańcy Chlebowa z problemem, jaki zrodził się od 

momentu wybudowania drogi S3, część mieszkańców ma zalewane 
piwnice. Jest to najprawdopodobniej skutek tego, że rów odwadniający 
został przy budowie tej drogi zdewastowany. Proszę o zajęcie się sprawą.  

 
407/XXII/12 – w ubiegłym roku prosiłem o sprzątanie drogi wojewódzkiej, prowadzącej przez 

Chlebowo, część Radziszewa, rosną tam krzaki, chodnik w części 
nie nadaje się do użytku, mieszkańcy nie mogą się po nim poruszać. 
Dajemy Zarządowi Dróg pieniądze na budowę chodników i zatok, ale nie 
wykonują oni podstawowych rzeczy, które powinni wykonywać. 

 
BMP/407/XXII/12       Gryfino, dnia 20.07.2012 r. 
Interpelację przekazano do Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. 
 
408/XXII/12 – zgłaszałem interpelację w sprawie kuriozalnej kratki na ulicy Piaskowej 

w Czepinie, woda musiałaby mieć ze dwa metry, żeby wpływała do tej 
kratki. Proszę o zajęcie się sprawą. 

 
BMP/408,410/XXII/12      Gryfino, dnia 20.07.2012 r. 
Interpelację przekazano do GDDKiA o/ Szczecin. 
 
GDDKiA O/Sz-Z-15, sd/053/1/12              Szczecin, dnia 24.08.2012 r. 
GDDKiA O/Szczecin Rejon w Szczecinie odpowiadając na przekazane w piśmie znak: 
BMP/408,410/XXII/12 z dnia 20.07.2012 r. interpelacje, informuje, jak poniżej: 
Służby drogowe wykonały przegląd wpustów kanalizacji deszczowej na drodze nr 31 w 
Czepinie, w tym w pasie drogi krajowej na skrzyżowaniu z ul. Piaskową w Czepinie. Nie 
znaleziono wpustu ulicznego usytuowanego na wysokości dwóch metrów ponad poziom 
spływającej wody deszczowej. Woda deszczowa z pasa drogi nr 31 w tym miejscu 
odprowadzana jest do dwóch wpustów zlokalizowanych w jezdni drogi krajowej w obrębie 
skrzyżowania.  
Przy intensywnych opadach deszczu, duża ilość wody opadowej spływa z drogi gminnej – 
wschodniej części ulicy Piaskowej i przelewając się przez jezdnię drogi krajowej, wpływa na 
zachodnią część tej ulicy. 
Należałoby wykonać w drodze gminnej wpusty uliczne przejmujące wodę opadową i tym 
samym uniemożliwić jej spływ na drogę krajową. 
        Kierownik Rejonu w Szczecinie 
         Zbigniew Kolasa   
 
409/XXII/12 – przy ul. Sprzymierzonych za budynkiem „Pod platanem” jest plac zabaw 

zapomniany przez wszystkich, ten plac nie ma w tej chwili właściciela, jest 
on w takim stanie technicznym, że nadaje się do rozebrania. Każde ze 
znajdujących się tam urządzeń stwarza zagrożenie dla dzieci. Próbowałem 
znaleźć właściciela tego placu, ale nikt się do niego nie przyznaje. Budowała 
go gmina, należy jak najprędzej się nim zająć. 

 
BWS.0003.18.2012       Gryfino, dnia 20.09.2012 
W odpowiedzi na zgłoszoną interpelację informuje, że gmina Gryfino nie realizowała 
inwestycji „budowa placu zabaw przy ul. Sprzymierzonych”. Jednocześnie informuję, że ww 
plac zabaw znajduje się na działce nr 156 w obr. ewidencyjnym 3 Gryfino, której zarządcą 
jest GTBS SP. z o.o. Pismem nr BWS.424.53.2012 GTBS zostało zobowiązane do podjęci 
działań związanych z remontem placu zabaw bądź jego likwidację. 
 



410/XXII/12 – wyjeżdżając z Nowego Czarnowa na ulicę Łużycką, stoi znak nakazu skrętu 
w lewo, który ogranicza widoczność i kierowcy zwracają mi na to uwagę. 

 
BMP/408,410/XXII/12      Gryfino, dnia 20.07.2012 r. 
Interpelację przekazano do GDDKiA o/ Szczecin. 
 
GDDKiA O/Sz-Z-15, sd/053/1/12              Szczecin, dnia 24.08.2012 r. 
GDDKiA O/Szczecin Rejon w Szczecinie odpowiadając na przekazane w piśmie znak: 
BMP/408,410/XXII/12 z dnia 20.07.2012 r. interpelacje, informuje, jak poniżej: 
Znak zakazu C-4 stojący na skrzyżowaniu ul. Łużyckiej z drogą do Dolnej Odry został 
poprawiony i umieszczony w sposób zapewniający dobrą widoczność na skrzyżowaniu. 

Kierownik Rejonu w Szczecinie 
         Zbigniew Kolasa   
 
411/XXII/12 – po wałach jeżdżą samochody, bo brak jest znaku zakazującego wjazdu 

wszelkich pojazdów. Jest regulamin, ale regulamin z samochodu raczej 
trudno przeczytać, proszę o postawienie tam znaku. 

 
BMP/411/XXII/12       Gryfino, dnia 20.07.2012 r. 
Interpelacja przekazana do Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych 
w Szczecinie. 
      
412/XXII/12 – Burmistrz powiedział, że nie ma pieniędzy na ogrodzenie boiska 

w Radziszewie i zamontowanie siedzisk. Nie zgadzam się z tym, bo 
pieniądze są, wydajemy j na różne rzeczy. Uważam, że ogrodzenie boiska 
sportowego, które służy nie tylko do rozgrywek piłkarskich, ale również dla 
imprez środowiskowych, tym bardziej, że mieszkańcy we własnym zakresie 
chcą tam zamontować oświetlenie, jak również wykonać inne prace, 
będziemy w najbliższym czasie oczekiwać rozwiązania tego problemu. Nie 
chciałbym, żeby nasz klub nie miał gdzie rozgrywać spotkań, bo nie 
dostaniemy weryfikacji, a jeżeli ją dostaniemy, to na krótki okres czasu. 

 
 
BMP/412, 413/XXII/12                 Gryfino, dnia 20.07.2012 r. 
W odpowiedzi na interpelacje wniesione na Sesji Rady Miejskiej informuję jak niżej: 
ad.412 – w sprawie budowy ogrodzenia boiska w Radziszewie i zamontowania siedzisk 
dokonamy wyceny prac i po ustaleniu wartości robót rozważymy możliwości finansowe 
realizacji ww. prac. 

Burmistrz Miasta i Gminy 
                  Henryk Piłat 
 
413/XXII/12 – proszę, aby Burmistrz zorganizował spotkanie z GDDKiA oraz sołtysami 

miejscowości położonych przy drodze krajowej, bo pisma i podpisy 
mieszkańców, które zostały złożone na nic się nie przydały, a wiemy 
z GDDKiA, że jest możliwość podjęcia pewnych działań, tylko trzeba by było 
wygospodarować środki na wykonanie projektów, które nie będą kosztowały 
zbyt wiele, ale poprawią bezpieczeństwo na tej drodze.  

 
BMP/412, 413/XXII/12                 Gryfino, dnia 20.07.2012 r. 
ad. 413 – na spotkaniu z udziałem Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Szczecinie poruszyłem temat organizacji spotkania. Dyrektor zaproponował, aby 
zainteresowani spotkaniem sołtysi ustalili pasujący im termin i wystąpili do GDDKiA 
z wskazaniem terminu przyjazdu na spotkanie w siedzibie GDDKiA. 

Burmistrz Miasta i Gminy 
                  Henryk Piłat 



Radna Jolanta Witowska 
414/XXII/12 – w rejonie ulic Krzywoustego i 1 Maja brakuje miejsc parkingowych. W związku 

z informacjami od mieszkańców pobliskich budynków proszę o podjęcie 
działań, które zmierzają do rozwiązania tego problemu. Na tym terenie 
znajduje się nieużytkowany plac. Czy istnieje możliwość utworzenia kilku 
dodatkowych miejsc w tym rejonie? Wystarczy przestawić gazony 
z kwiatami i można kilka miejsc wykorzystać.          

 
BMP/414/XXII/12                 Gryfino, dnia 20.07.2012 r. 
W odpowiedzi na interpelację w sprawie utworzenia dodatkowych miejsc parkingowych 
w rejonie ul. 1 Maja i ul. Krzywoustego pragnę poinformować, że posiadamy dokumentacje 
wraz ze zgłoszeniem robót na przebudowę części ul. Krzywoustego, celem zwiększenia 
ilości miejsc parkingowych w tym rejonie miasta. Podczas planowania środków finansowych 
w budżecie Gminy Gryfino na lata następne weźmiemy pod uwagę możliwość realizacji tego 
zadania. Odnośnie utwardzonego placu pomiędzy budynkami wielorodzinnymi przy ul. 
Krzywoustego, informujemy, że nie ma możliwości utworzenia tam parkingu dla pojazdów z 
uwagi na niezachowanie minimalnych wymaganych przepisami, odległości od okien 
budynków mieszkalnych.  

Burmistrz Miasta i Gminy 
                  Henryk Piłat 
 
415/XXII/12 – proszę o uporządkowanie skweru przy małej fontannie, od pewnego czasu jest 

to miejsce osób bezdomnych, spożywających alkohol, pod drzewami są 
zgromadzone kołdry, kartony, bezdomni tam śpią, a jest to miejsce, w 
którym mieszkańcy Gryfina często przebywają.  

 
BMK.0003.8.2012.LR      Gryfino, dnia 17.07.2012 r. 
Odpowiadając na interpelację informuję, że uporządkowanie skweru przy małej fontannie 
zostało wykonane przez PUK Sp. z o.o. w Gryfinie. Zebrane zostały zalegające tam kołdry, 
kartony oraz inne odpady. Ponadto czyszczono małą fontannę i wymieniono w niej wodę. 
         Z up. Burmistrza    
        Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin 
 
416/XXII/12 – na skwerku w rejonie małej fontanny znajduje się uschnięte drzewo. Proszę 

o interwencję. 
 
BMK.0003.9.2012.ML      Gryfino, dnia 13.07.2012 r. 

W odpowiedzi na Pani interpelację nr 416/XXII/12 zgłoszoną na XXII sesji Rady 
Miejskiej w Gryfinie w dniu 28 czerwca 2012 r., która dotyczy suchego drzewa na placu przy 
małej fontannie w Gryfinie informuję, iż 18.06.2012 r. Gmina wystąpiła z wnioskiem                       
o wydanie zezwolenia na usunięcie suchego sumaka do Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków w Szczecinie. Po otrzymaniu stosownego zezwolenia drzewo zostanie usunięte. 

  Z up. Burmistrza    
        Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin 
 
Radny Kazimierz Fischbach 
417/XXII/12 – przy ul. Kolejowej został zlikwidowany próg zwalniający, został zrobiony 

parking dla autobusów, wjazd ograniczony był taśmą, która została 
zerwana. Proszę o ustawienie tam znaku zakazu ruchu z możliwością 
wjazdu autobusów i użytkowników garaży. 

 
BMP/ 417/XXII/12              Gryfino, dnia 20.07.2012 r. 
W odpowiedzi na interpelację w sprawie ustawienia znaku zakazu ruchu pojazdów 
z wyłączeniem autobusów i dojazdu do garaży na odcinku ul. Kolejowej informuję, że 



stosowne oznakowanie zostało zamontowane zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym 
projektem stałej organizacji ruchu. 

Burmistrz Miasta i Gminy 
                  Henryk Piłat 
 
418/XXII/12 – mieszkańcy ul. Niepodległości zgłosili mi, że na chodniku od strony Biblioteki 

Pedagogicznej jest stopień, który jest niewidoczny. Proszę, aby został 
on pomalowany na kolor żółty, żeby był dobrze widoczny. 

 
BMP/418/XXII/12       Gryfino, dnia 20.07.2012 r. 
Interpelacja przekazana do Starostwa Powiatowego w Gryfinie. 
    
Radna Janina Nikitińska 
419/XXII/12 – ponad rok temu zgłosiłam interpelację w sprawie muru oporowego przy 

ul. Pomorskiej, w dniu 15 kwietnia 2011 r. otrzymałam odpowiedź z GDDKiA 
potwierdzający, „że mur oporowy w ciągu drogi nr 31 na odcinku o łącznej 
długości 150mb wymaga remontu. Nawiązując do powyższego Oddział w 
Szczecinie w przypadku uzyskania dodatkowych środków w bieżącym roku  
- czyli w roku 2011 – wykona dokumentację techniczną na remont 
przedmiotowego muru oporowego”. Minął rok, do tej pory nic się nie dzieje, 
mur jest w o wiele gorszym stanie, praktycznie się rozsypuje, a gruz wraz 
z ziemią osuwają się na chodnik. Proszę o przypomnienie GDDKiA 
o sprawie i spowodowanie remontu tego muru. Wykonywany jest remont 
przy ul. Pomorskiej, może można byłoby wykonać przy okazji remont tego 
muru oporowego? Stwarza on zagrożenie.    

 
BMP/419/XXII/12       Gryfino, dnia 20.07.2012 r. 
Interpelację przekazano do GDDKiA o/Szczecin. 
 
420/XXII/12 – składałam interpelację na temat parkingu przed Urzędem Miasta i Gminy 

i wówczas złożyła propozycję wprowadzenia zegarów lub strefy płatnego 
parkowania. Wielu radnych już o tym wspominało. W dniu 27 października  
2011 r. otrzymałam odpowiedź, że Gmina Gryfino do prac nad realizacją 
strefy płatnego parkowania przystąpi w 2012 r., że trwają prace nad 
przygotowaniem stosownej uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego 
parkowania. Kiedy taka uchwala zostanie przedstawiona Radzie? Uważam, 
że jest to sprawa bardzo pilna, domagają się tego mieszkańcy, bo 
przyjeżdżają pod Urząd i nie mają gdzie zaparkować samochodu.  

 
BSM.0003.420.XXII.2012      Gryfino, dnia 24.07.2012 r. 
W odpowiedzi na interpelację uprzejmie informuję, że trwa rozpoznanie możliwości 
wprowadzenia strefy płatnego parkowania poprzez zastosowanie parkomatu sprzedającego 
bilety, na parkingu przy ul. 1 Maja wzw. UMiG. 
W momencie gdy projekt uchwały zostanie przygotowany zostanie przedstawiony pod 
obrady wszystkich Komisji. 

Burmistrz Miasta i Gminy 
                  Henryk Piłat 
Radna Ewa De La Torre 
421/XXII/12 – proszę o informację, czy w  związku z alarmującym stanem technicznym 

obiektu Pałacyku po Lwami, sygnalizowanym przez dyrekcję oraz 
instruktorów prowadzących tam zajęcia, kiedykolwiek ten obiekt był 
poddawany ekspertyzie technicznej? Jeżeli tak, to czy moglibyśmy się z nią 
wszyscy zapoznać?  

 
BMP/421, 422, 424/XXII/12              Gryfino, dnia 20.07.2012 r. 



W odpowiedzi na interpelacje wniesione na Sesji Rady Miejskiej informuję jak niżej: 
ad. 421 – Ekspertyza techniczna budynku Pałacyku pod Lwami została wykonana za 
zlecenie Gminy Gryfino w roku 2008 przez Projektanta Pan mgr inż. Ryszarda Klemiata. 
Ekspertyza jest w posiadaniu i do wglądu w Wydziale Planowania Przestrzennego, Strategii, 
Rozwoju i Inwestycji. 

  Burmistrz Miasta i Gminy 
                  Henryk Piłat 
 
422/XXII/12 – Burmistrz w sprawie „angielskiej drogi” składał określone deklaracje, 

chciałabym, abyśmy dowiedzieli się, co słychać w sprawie kontaktów 
z wykonawcą, zarówno ze strony zlecającego, jakim była Gmina, jak i ze 
strony zlecającego, jakim był OSiR. 

 
L.dz. 0002-125/2012             Gryfino, dnia 16 lipca 2012 r. 
W odpowiedzi na pismo nr BOR.00037/2012 z dnia 06.07.2012r. dot.  
interpelacji nr 422/XXII/12 zgłoszonej na XXII sesji Rady Miejskiej   
w Gryfinie w dniu 28 czerwca 2012r. w sprawie "angielskiej drogi" informuję,  
iż z uwagi na brak reakcji firmy ECO Asphalts Ltd. na wezwania Gminy Gryfino  
i OSiR  w Gryfinie w sprawie usunięcia usterek, podjęto czynności prawne. 
Do Prokuratury Rejonowej w Gryfinie zarówno przez Gminę Gryfino jak i OSiR w  
Gryfinie zostały złożone zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez  
firmę ECO Asphalts Ltd. 
                Dyrektor 
         Tadeusz Samoń 
 
BMP/421, 422, 424/XXII/12              Gryfino, dnia 20.07.2012 r. 
ad. 422 – Gmina Gryfino kilkakrotnie wystąpiła do Wykonawcy o usunięcie powstałych 
usterek w okresie gwarancyjnym. Z uwagi, iż nie przyniosły one należytego skutku, a 
Wykonawca uchylał się od podjęcia prac związanych z poprawieniem zrealizowanego 
zakresu robót, Gmina Gryfino złożyła do Prokuratury Rejonowej w Gryfinie w dniu 
19.06.2012 r. zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. 

    
 Burmistrz Miasta i Gminy 

                  Henryk Piłat 
 
423/XXII/12 – interpeluję w sprawie stanu mienia komunalnego, położonego na terenie 

byłego sanatorium w Nowym Czarnowie. Mienie to nie jest dozorowane, jest 
systematycznie rozkradane i obraz jest zatrważający co do dbałości Gminy 
i pomysłów na to, jak gospodarować mieniem gminy, a jest to niewątpliwie 
wartość, pomijam stan budynków, ale choćby działki. Co Burmistrz zamierza 
w tej sprawie jako organ wykonawczy gminy, który gospodaruje 
nieruchomościami?  

 
BWG.0003.7.2012.TD      Gryfino, dnia 20.07.2012 r. 
W odpowiedzi na Pani, interpelację informuję: 
Nieruchomość po byłym sanatorium, Gmina Gryfino przejęła na  
własność w drodze darowizny od Województwa Zachodniopomorskiego aktem  
notarialnym z dnia 27 grudnia 2004 r. Zgodnie z umową przejęcie  
nastąpiło z przeznaczeniem na zaspokajanie zbiorowych potrzeb  
wspólnoty,    z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego.  
Darczyńca zastrzegł sobie możliwość odwołania darowizny jeżeli                        
obdarowany wykorzysta nieruchomość w inny sposób. W związku z tym, że część obiektów 
znajduje się w strefie ograniczonego użytkowania ze względu na  sąsiedztwo Elektrowni  
Dolna Odra, uchwałą Nr III/24/07 z dnia 27 lutego 2007 r.,                        
Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego  wyraził zgodę na  



odstąpienie  przez Województwo Zachodniopomorskie od odwołania darowizny                       
w przypadku zamiaru oddania przez Gminę Gryfino, ww nieruchomości   w najem lub 
dzierżawę na cele komercyjne, na okres do 10 lat.  
Podjęto zatem starania zagospodarowania obiektów celem zapobieżenia ich dalszej 
degradacji: 
a/  jeden pawilon przekazany został w użyczenie Powiatowi Gryfińskiemu  z przeznaczeniem 
na  prowadzenie działalności statutowej Domu Pomocy Społecznej  
w Nowym Czarnowie na okres do 31.10.2020 r.  Dodatkowo DPS objął w użyczenie dwa 
garaże murowane. 

b/ jeden pawilon  o pow. 715 m kwadratowych  jest przedmiotem najmu  na cele  
magazynowe do dnia 31.03.2017 r. 
c/ pozostałe 4 pawilony zostały oddane w użyczenie Bankowi Żywności                        
w Szczecinie na okres 13.07.2011 – 13.07.2021 r., celem utworzenia w nich Centrum 
Integracji Społecznej W dniu 12 lipca b.r. wezwałem Bank do bezzwłocznego 
zabezpieczenia użyczonej nieruchomości.  
d/ ponadto na terenie nieruchomości zlokalizowanych jest 15  garaży  
murowanych, oraz dwa budynki magazynowe, które są  przedmiotem najmu. 
Część obiektów ze względu na zły stan techniczny została rozebrana w roku 2010. Na tę 
część terenu, zgodnie z planem miejscowym opracowana  
została koncepcja dla realizacji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 
 
        Burmistrz Miasta i Gminy  

        Henryk Piłat 
 
424/XXII/12 – kiedy nastąpi zakończenie następujących inwestycji: remontu i nadbudowy 

Biblioteki, inwestycji infrastrukturalnych w parku przemysłowym oraz 
nabrzeża? Rozumiem, że te inwestycje są realizowane według określonego 
harmonogramu i zgodnie z nim się dzieją, ale chciałabym, abyśmy wiedzieli, 
kiedy zostaną one ukończone. Będziemy wtedy wiedzieli, jaki jest termin na 
ich rozliczenie. 

 
BMP/421, 422, 424/XXII/12              Gryfino, dnia 20.07.2012 r. 
ad. 424 – Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Parku Regionalnego w Gryfinie planowane jest 
na koniec sierpnia br.  
Budowa I etapu nabrzeża realizowana w ramach projektu pn.: „Rozbudowa centrum turystyki 
wodnej w Schwedt nad Odrą i  budowa nabrzeża w Gryfinie w celu zintensyfikowania 
rozwoju transgranicznego turystyki wodnej „ – zadanie współfinansowane ze środków 
INTERREG IV A – Program Operacyjny Cel 3 „Europejska Współpraca Terytorialna”- 
Współpraca Transgraniczna „ krajów Meklemburgia –Pomorze Przednie /Brandenburgia i 
Rzeczpospolita Polska /Województwo Zachodniopomorskie/2007-2013 zgodnie z zawartą 
umową o dofinansowanie rozliczone musi być do dnia 30.11.2013 r. Kontrakt z wykonawcą 
w związku z przedłożonym wnioskiem o zmianę terminu realizacji wynikającą z pojawienia 
się robót dodatkowych i uzupełniających zostanie przedłużony. W ramach realizacji umowy o 
dofinansowanie wykonany zostanie również obiekt kubaturowy.  
II etap budowy nabrzeża – zadanie Budowa nabrzeża obsługi jednostek pasażerskich oraz 
turystyki żeglarskiej na prawym brzegu rz. Odry Wsch realizowane jest w ramach środków z 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 
2013 zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie rozliczony musi być do dnia 30.06.2013 r. 
Umowa na realizację robót zawarta z wykonawcą określa termin realizacji do końca kwietnia 
2013 r. 

Burmistrz Miasta i Gminy  
        Henryk Piłat 
 

425/XXII/12 – chciałabym zapoznać się z porozumieniem, jakie Gmina zawarła z PKP 
w sprawie wykorzystania obiektu remontowanego dworca. Przeczytałam 



w prasie, że remont ma kosztować 3,5 mln zł, zakończenie planowane jest 
na wrzesień. Z odpowiedzi na interpelację, dowiedziałam się, że Burmistrz 
będzie dopiero negocjował z PKP zasady wykorzystania tego obiektu, więc 
rozumiem, że jest zdeterminowany, że w tym obiekcie gmina będzie 
wynajmowała jakieś powierzchnie. Co gmina zamierza tam lokalizować? 
Jaki będą koszty tej lokalizacji? Na jakich zasadach i co zawierało to 
porozumienie zawarte przed przystąpieniem do inwestycji? 

 
BWG.0003.8.2012.TD     Gryfino, dnia 20.07.2012 r. 
Odpowiadając na ww. interpelację informuję, że nie podjęte zostały ostateczne 
rozstrzygnięcia co do wykorzystania dla potrzeb komunalnych, części budynku dworca PKP 
w Gryfinie. Koszty utrzymania obiektu, obejmujące czynsz dzierżawny i koszty eksploatacji,              
nie zostały definitywnie określone. O rozstrzygnięciu w sprawie, Rada Miejska w Gryfinie 
zostanie poinformowana. 

Porozumienie pomiędzy PKP SA Oddziałem Gospodarowania Nieruchomościami             
w Szczecinie a Gminą Gryfino w sprawie wynajęcia części ww. budynku,  zawarte w dniu 19 
maja 2010 r.,  będzie Pani udostępnione do wglądu w Biurze Obsługi Rady i Burmistrza tut. 
Urzędu. 

       Burmistrz Miasta i Gminy  
        Henryk Piłat 

Radny Krzysztof Hładki 
426/XXII/12 – 20 maja 2011 r. złożyłem interpelację w sprawie utworzenia nowych miejsc 

parkingowych i ograniczania czasu parkowania do dwóch godzin w ścisłym 
centrum Gryfina. Czy jest realna możliwość utworzenia nowych miejsc 
parkingowych? Czy jest problem, żeby w miejscach, które są aktualnie, 
ograniczyć czas parkowania np. do dwóch godzin lub wprowadzić zegary, 
tak jak stosuje się to w innych miastach? 

 
BMP/426/XXII/12              Gryfino, dnia 20.07.2012 r. 
W odpowiedzi na interpelacje wniesione na Sesji Rady Miejskiej informuję jak niżej: 
ad. 426 – odnośnie utworzenia nowych miejsc parkingowych na terenie miasta Gryfino, 
uprzejmie informuję, że staramy się na bieżąco realizować takie przedsięwzięcia w pasach 
dróg gminnych oraz na terenach gminnych, zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego. W ostatnich latach zrealizowaliśmy szereg zadań w tym 
zakresie np. na Górnym Tarasie, jednakże przy ciągle wzrastającej liczbie pojazdów w 
naszym mieście ilość tych miejsc jest niewystarczająca. Wprowadzenie ograniczenia czasu 
parkowania np. do 2 godzin wraz z zegarami, jest możliwe jednakże wymaga współpracy i 
uzgodnień z poszczególnymi zarządcami dróg i terenów, uzgodnień z poszczególnymi 
służbami np. Straż Miejska czy Policja celem rozstrzygnięcia sposobu funkcjonowania takich 
stref oraz wiąże się z dodatkowymi nakładami finansowymi.  

Burmistrz Miasta i Gminy  
        Henryk Piłat 

 
Radna Magdalena Chmura-Nycz 
427/XXII/12 – proszę o informację na temat etapu realizacji zadania pn. kanalizacja 

miejscowości Pniewo i Żórawki? 
 
BMP/427, 430/XXII/12              Gryfino, dnia 20.07.2012 r. 
W odpowiedzi na interpelacje wniesione na Sesji Rady Miejskiej informuję jak niżej: 
ad. 427 – W chwili obecnej przygotowywane jest postępowanie o udzielenie Zamówienia 
publicznego na wybór inżyniera kontraktu na zadania kanalizacja w aglomeracji  - m. Żórawki 
i Pniewo. W miesiącu październiku przeprowadzone zostanie postępowanie o udzielenie 
Zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót, natomiast termin zakończenia 
i rozliczenia zadania do końca czerwca 2014 r. 
              Burmistrz Miasta i Gminy    



                            Henryk Piłat 
 
428/XXII/12 – proszę o informację na temat dofinansowania do zadania pn. budowa placów 

zabaw przy szkołach podstawowych. Wiem, że dyrektorzy pisali projekt, na 
który dostali dofinansowanie. Czy gmina Gryfino będzie w tym 
uczestniczyć? W szkołach działają „zerówki”, ale przy niektórych szkołach 
brakuje placów zabaw.  

 
BWS.0003.13.2012             Gryfino, dnia 11 maja 2012 r. 
W odpowiedzi na zgłoszoną przez Panią interpelację uprzejmie informuję, że udział w 
projekcie Radosna Szkoła, który ma na celu dofinansowanie szkolnych placów zabaw, wiąże 
się z dużymi kosztami ze strony gminy. Wynika to po części z tego, że budowa placu zabaw 
zgodnie z założeniami tego projektu wymusza przyjęcie bardzo drogich rozwiązań 
technologicznych, a po części z tego, że udział gminy to 50% kosztów budowy placu zabaw. 
Biorąc pod uwagę powyższe oraz ograniczone możliwości budżetowe, a także uznając 
pilniejsze potrzeby szkół i przedszkoli w zakresie inwestycji, Gmina Gryfino w tym roku 
zrezygnowała z udziału w projekcie Radosna Szkoła. 
              Burmistrz Miasta i Gminy    
            Henryk Piłat 
 
429/XXII/12 – jaki jest plan związany z budynkiem po WKU? Rok temu zwrócili się do mnie 

rodzice uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 z informacją o zamierzeniach 
utworzenia tam szkoły muzycznej.  

 
BWG.0003.9.2012.TD      Gryfino, dnia 20.07.201 
Odpowiadając na Pani  interpelację informuję, że w dniu 11 lipca b.r. ogłosiłem pierwszy 
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości.  
Przetarg odbędzie i się w dniu 25 września 2012 r. zaś cena wywoławcza wynosi 600.000 zł.  
 

Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego nie ma opracowanego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 
W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gryfino 
uchwalonym Uchwałą Nr XXI/183/83 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 lutego 2008r., 
nieruchomość położona jest w strefie oznaczonej symbolem 1 MWU – strefa rozwoju funkcji 
mieszkaniowej wielorodzinnej we wschodniej części miasta. W strefie tej dla tego terenu 
przewidziana została funkcja U – istniejące tereny usług. 
 Do przetargu celem realizacji na ww. nieruchomości przewidzianych planem funkcji, 
może przystąpić każdy kto w określonym czasie wpłaci wadium oraz spełni inne wymagane 
a podane w ogłoszeniu warunki. 
                  Burmistrz Miasta i Gminy    
            Henryk Piłat 
 
430/XXII/12 – na ulicy Flisaczej trwa budowa pobocza, światła przy wiadukcie blokują ruch 

samochodów. Może na czas remontu należy wyłączyć te światła, włączyć 
światła pulsacyjne, żeby nie tworzyły się niepotrzebne korki. 

 
BMP/427, 430/XXII/12              Gryfino, dnia 20.07.2012 r. 
ad. 430 – Inwestorem realizującym remont ul. Flisaczej jest GDDKiA Oddział w Szczecinie. 
Przy realizacji tego rodzaju prac zarządca drogi wymaga opracowania i zatwierdzenia 
projektu tymczasowej organizacji ruchu w związku z prowadzonymi pracami.   
           Burmistrz Miasta i Gminy    
            Henryk Piłat 
 
431/XXII/12 – mieszkańcy pytają, kiedy zostanie otwarty most? 
 



BMP/431/XXII/12       Gryfino, dnia 20.07.2012 r. 
Interpelacja przekazana do Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 
w Szczecinie. 
 
Radna Elżbieta Kasprzyk 
432/XXII/12 – w związku z podjęciem uchwały o przejęciu ostatniego odcinka torowiska, 

zwracam się do Burmistrza z prośbą o naprawienie tego torowiska na odcinku 
przejścia przez drogę w Wirówku. Stan drogi w tym miejscu powoduje 
poważne uszkodzenia pojazdów mechanicznych.  

 
BMP/432/XXII/12       Gryfino, dnia 20.07.2012 r. 
Interpelacja przekazana do Starostwa Powiatowego w Gryfinie. 
 
433/XXII/12 – dlaczego Gala Laureatów została przeniesiona na wrzesień? Do tej pory 

odbywała się w czerwcu przed zakończeniem roku szkolnego. Czy wszystkie 
osoby, które były zaangażowane w organizację Gali zostały w odpowiednim 
czasie powiadomione o zmianie terminu?  

 
BWS.0003.16.2012              Gryfino, dnia 19 lipca 2012 r. 
W odpowiedzi na zgłoszoną przez Panią interpelację uprzejmie informuję, że z przyczyn 
organizacyjnych termin gali został przesunięty na wrzesień. Jednocześnie nadmieniam, że 
nowy termin uroczystości został już uzgodniony z dyrektor Zespołu Szkół w Gryfinie, w której 
to odbędzie się gala. 
              Burmistrz Miasta i Gminy    
            Henryk Piłat 
 
434/XXII/12 – proszę o informację, na jakim etapie jest budowa świetlicy w Wirowie oraz 

remont świetlicy w Krajniku? 
 
BMP/ 434/XXII/12               Gryfino, dnia 20.07.2012 r. 
W odpowiedzi na interpelacje wniesione na Sesji Rady Miejskiej w sprawie budowy świetlicy 
w Wirowie oraz remontu świetlicy w Krajniku informuję jak niżej: 
- biorąc pod uwagę, że realizacje zadania związanego z budową świetlicy w m. Wirów 
przewidziano w budżetach na lata 2012-2013, w drugiej połowie br. zostanie ogłoszony 
przetarg nieograniczony na wybór Wykonawcy robót. Gmina Gryfino wybrała już inspektora 
nadzoru, a obecnie przygotowuje SIWZ celem ogłoszenia przetargu, zgodnie z umową  
o dofinansowanie termin rozliczenia przedmiotowego zadania upływa na koniec maja 2013 r. 
- złożyliśmy na początku kwietnia 2012 r. wniosek o dofinansowanie przedmiotowego 
zadania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju 
Obszarów Wiejskich, a obecnie wniosek zostanie poddany dalszej ocenie przez Instytucję 
Wdrażającą – Urząd Marszałkowski.  
           Burmistrz Miasta i Gminy    
            Henryk Piłat 
Radny Janusz Skrzypiński 
435/XXII/12 – chciałbym wrócić do interpelacji, które składałem na poprzednich sesjach, nie 

otrzymałem odpowiedzi m.in. na interpelację w sprawie zakupu farby dla 
sołectwa Pniewo. Minęło kilka miesięcy, nic nie dzieje się w tej sprawie. Czy 
budynek Biblioteki w Pniewie został spisany na straty i zostanie zlikwidowany? 
Czy znajdzie się w budżecie gminy 500 zł, żeby zakupić farbę i ten budynek 
w czynie społecznym pomalować? 

 
BMP/435/XXII/12              Gryfino, dnia 20.07.2012 r. 
W odpowiedzi na Pana interpelację wniesioną na ostatniej Sesji Rady Miejskiej w sprawie 
zakupu farby dla sołectwa Pniewo celem pomalowania budynku Biblioteki w Pniewie 
będącego filią  Biblioteki Publicznej w Gryfinie,  informujemy, że odpowiedź udzielną przez 



Dyrektora Biblioteki Publicznej w Gryfinie otrzymał Pan w lutym br. Z odpowiedzi 
jednoznacznie wynika, że z chwilą gotowości mieszkańców Pniewa do wykonania prac 
malarskich w lokalu filii na pewno zakupiona zostanie farba na ten cel. Uprzejmie informuję, 
że do Gminy Gryfino nie wpłynęła informacja, z której jednoznacznie wynikałoby 
że mieszkańcy sołectwa są gotowi na realizację tych robót. Dodatkowo nadmieniam, 
że w czerwcu br. miało miejsce zalanie części pomieszczeń w filii biblioteki w Pniewie, które 
zostało zgłoszone do ubezpieczyciela w dniu 03.07.2012 r. Obecnie trwają czynności  
wszczęte przez ubezpieczyciela związane z likwidacją przedmiotowej szkody tj. oględziny, 
szacowanie strat itp. po których zostanie wypłacone odszkodowanie, a Gmina Gryfino bądź 
Biblioteka Publiczna będzie mogła przystąpić do robót, w ramach których zostanie 
uwzględnione również malowanie pomieszczeń. Z chwilą powzięcia informacji od 
ubezpieczyciela o możliwości usuwania powstałych usterek, niezwłocznie zostanie Pan o 
tym poinformowany wraz z sołtysem. 
        Burmistrz Miasta i Gminy 
               Henryk Piłat 
 
436/XXII/12 – składałem interpelację w sprawie zakresu remontów w świetlicy wiejskiej 

w Daleszewie oraz związanych z tymi pracami kosztów. Nie otrzymałem 
na nią odpowiedzi. 

 
BMP/ 436, 437, /XXII/12     Gryfino, dnia 20.07.2012 r. 
W odpowiedzi na interpelacje wniesione na Sesji Rady Miejskiej informuję jak niżej: 
ad. 436 – Roboty w świetlicach na terenie gminy Gryfino realizowane są w każdym roku, w 
świetlicy w m. Daleszewie wykonywane były w roku 2007, 2008, 2009, 2011 i 2012. Zakres 
prac oprócz typowania robót, opracowania kosztorysów inwestorskich z przedmiarami, 
dokumentacji projektowych, nadzoru inwestorskiego obejmował: remont dachu, naprawę 
pieca c.o., prace związane z adaptacją pomieszczeń dla przedszkolaków, remont 
pomieszczeń świetlicy, rozbiórkę budynku gospodarczego, przebudowę instalacji 
elektrycznej, wykonanie posadzki, sceny, remont ogrodzenia kamiennego wraz z dojściem 
do budynku, montaż drzwi wejściowych. 

Burmistrz Miasta i Gminy 
                  Henryk Piłat 
 
437/XXII/12 – otrzymałem odpowiedź na interpelację w sprawie montażu ekranów 

akustycznych w sołectwie Sobiemyśl wraz z pismem z GDDKiA, w którym jest 
napisane, że takie pomiary zostały wykonane w 2010 r. Wówczas nie było 
przekroczeń norm. Chcę zwrócić uwagę, że droga została oddana do użytku 
w 2010 r., ruch był prawie zerowy i można domniemywać, że takie badania 
zostały wykonane w tym okresie. Takie pismo wpłynęło do Urzędu w kwietniu 
2011 r. Jest w ni  również informacja, że GDDKiA przygotowuje się 
do zlecenia pomiarów. Minął rok, chciałbym wiedzieć, na jakim etapie jest 
ta sprawa. Czy zostały zlecone pomiary, czy nie? 

 
BMP/ 436, 437, /XXII/12     Gryfino, dnia 20.07.2012 r. 
ad. 437 – Wystąpiliśmy pisemnie do GDDKiA o udostępnienie pomiarów hałasu wraz z 
pomiarami towarzyszącymi dla rejonu m. Sobiemyśl. Po uzyskaniu tych materiałów 
przekażemy Panu ich kopię. 

Burmistrz Miasta i Gminy 
                  Henryk Piłat 
 
438/XXII/12 – młodzież mieszkająca na terenach wiejskich chciałaby korzystać z boisk. 

Proszę o to, aby w okresie wakacyjnym dokonywać przynajmniej dwukrotnego 
koszenia boisk w jednym z miesięcy. 

 
L.dz. 0002-126/2012              Gryfino, dnia 16 lipca 2012 r. 



W odpowiedzi na pismo nr BOR.00037/2102 z dnia 6.07.2012r. w sprawie  
interpelacji nr 438/XXII/12 złożonej na XXII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie  
w sprawie koszenia boisk wiejskich, informuję, iż zgodnie z założonym na rok  
2012 harmonogramem prac, który obejmuje dwutygodniowy cykl w zakresie  
pielęgnacji boisk wiejskich i terenów przyległych, pierwsze prace w zakresie  
koszenia trawy rozpoczęto 8 maja i zgodnie z nim, w zależności od pogody  
jest on przestrzegany. Boiska te również w przypadku imprez organizowanych  
przez Rady Sołeckie są wykaszane poza grafikiem. Na terenie Gminy Gryfino  
jest ogółem 13 boisk do piłki nożnej i kilka innych placów zaadaptowanych  
przez społeczność lokalną do gier sportowych, które OSiR również pielęgnuje.                        
                                                                                                           Dyrektor 
                Tadeusz Samoń 
 
439/XXII/12 – zawodnicy Klubu Błękit mają problem związany z wykaszaniem boiska. 

Dotychczas radzili sobie sami, ale nie mają środków finansowych, żeby płytę 
boiska utrzymywać na przyzwoitym poziomie. Z informacji, jaką uzyskałem od 
prezesa wynika, że zawodnicy wyłożyli wiele swoich środków na zakup trawy, 
nawozów. Proszę, aby gmina Gryfino również to boisko wykaszała.  

 
L.dz. 0002-126/2012              Gryfino, dnia 16 lipca 2012 r. 
W sprawie interpelacji nr 439/XXII/12 dot. boiska w Pniewie, informuję, iż  
klub sportowy "Błękit Pniewo" zarówno w ubiegłym, jaki i w br. w ramach  
przetargu na realizację zadań gminnych otrzymał dotację, w której mieści się  
również koszt utrzymania boiska. 
W ub. roku przez cały okres sezonu piłkarskiego 2011/2012 pracownicy OSiR  
kosili trawę na tym obiekcie. W br. w związku z modernizacją nawierzchni  
płyty również te prace są wykonywane. Klub wraz z Radą Sołecką powinien na  
te potrzeby w ramach przyznanych środków zakupić kosiarkę, gdyż OSiR w swoim  
budżecie nie planuje kosztów związanych z utrzymaniem boisk klubowych, gdyż  
jak już wspomniałem kluby na ten cel otrzymują dotacje.                        
                                                                                                           Dyrektor 
                Tadeusz Samoń 
 
Radny Tomasz Namieciński 
440/XXII/12 – na boisku „Orlik” w Gardnie, nad płotem od strony zachodniej, zwisają gałęzie 

drzew, przy dużym wietrze spadają na boisko oraz na szatnię i pomieszczenia 
pracowników. Proszę o to, aby dokonać przeglądu i poprzycinać te gałęzie, 
wpłynie to na bezpieczeństwo.  

 
BMK.0003.10.2012.ML      Gryfino, dnia 13.07.2012 r. 
W odpowiedzi na Pana interpelację nr 440/XXII/12 zgłoszoną na XXII sesji Rady Miejskiej w 
Gryfinie w dniu 28 czerwca 2012 r., która dotyczy drzew rosnących w sąsiedztwie boiska 
„Orlik” w Gardnie informuję, iż w lipcu bieżącego roku zostaną przeprowadzone oględziny 
drzew. W przypadku zasadności wykonania zabiegów pielęgnacyjnych, zostaną one zlecone 
firmie specjalistycznej.  

          Z up. Burmistrza  
       Z-ca Burmistrza Maciej Szabalkin  

 
441/XXII/12 – chciałbym podziękować Komendantowi Miejsko-Gminnemu OSP w Gryfinie 

Andrzejowi Wiśniewskiemu za interwencję i działania, które spowodowały 
ogrodzenie basenu przeciwpożarowego w Gardnie, oczywiście przy udziale 
gminy. Basen został ogrodzony i uporządkowany. Na pewno wpłynie to 
na poprawę bezpieczeństwa zwłaszcza dzieci, bo w pobliżu znajduje się plac 
zabaw.     

 



Radny Rafał Guga 
442/XXII/12 – oddano nowy budynek GTBS przy ul. Mazowieckiej, do którego na parking 

prowadzi droga z płyt jumbo. Kiedy takie płyty zostaną położone na ulicy 
Opolskiej, bo mieszkańcy bloku przy ul. Opolskiej od dwóch i pół roku jeżdżą 
po dziurach? 

 
BMP/ 442/XXII/12               Gryfino, dnia 20.07.2012 r. 
W odpowiedzi na interpelacje wniesione na Sesji Rady Miejskiej w sprawie poprawy  stanu 
technicznego ul. Opolskiej informuję, że na bieżąco staramy się utrzymywać należyty stan 
przedmiotowej drogi. Budowa niniejszej drogi będzie możliwa po zakończeniu prac 
związanych z budową wielorodzinnego budynku mieszkalnego etap II, realizowanego przez 
GTBS Sp. z o.o. w Gryfinie.  

Burmistrz Miasta i Gminy 
                  Henryk Piłat 
 
443/XXII/12 – dobrym zwyczajem gminy Gryfino było to, że na koniec roku szkolnego 

Burmistrz honorował naszych laureatów, których mamy coraz więcej. W tym 
roku, niestety, gala jest przełożona na 4 września i część z laureatów może 
być już nieuchwytna, bo zmieniają szkoły, kończą szkoły, przyszli studenci do 
października będą mieli wakacje. Jest duże niezadowolenie w środowisku. 
Jak skutecznie Burmistrz zamierza poinformować laureatów i ściągnąć ich na 
galę wrześniową?  

 
BWS.0003.15.2012       Gryfino, 19 lipca 2012 r. 
W odpowiedzi na interpelację uprzejmie informuję, że zaproszenia dla osób nagrodzonych 
podczas Gali za rok 2011/2012 zostały przekazane do szkół w czerwcu przed zakończeniem 
roku szkolnego. 
               Burmistrz Miasta i Gminy    
            Henryk Piłat 
 
444/XXII/12 – interpeluję w sprawie wyboru dyrektora ZSO, wczoraj grono pedagogiczne 

ZSO w Gryfinie poprosiło mnie o spotkanie i wręczono na moje ręce petycję 
z podpisami.  

 Jaką Burmistrz podjął decyzję w tej sprawie? Proszę o przekazanie głosu 
przedstawicielowi pracowników tej szkoły panu Jerzemu Dutkiewiczowi. 

 Pismo stanowi załącznik nr 1. 
 
BWS.0003.14.2012         Gryfino, dnia 11 maja 2012 r. 
W odpowiedzi na zgłoszoną interpelację uprzejmie informuję, że w dniu 20 czerwca 2012 r. 
odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia postępowania 
konkursowego na kandydata na stanowisko dyrektora ZSO przy ul. Niepodległości 16 
w Gryfinie. Do konkursu zgłosiło się dwóch kandydatów. Komisja konkursowa po analizie 
formalnej przedłożonych w ofercie dokumentów, dopuściła do konkursu kandydata – 
Sławomira Głuszaka. W wyniku tajnego głosowania pan Sławomir Głuszak uzyskał 
niezbędną ilość głosów, co stanowiło podstawę do rozstrzygnięcia konkursu. W związku 
z powyższym stanowisko dyrektora ZSO przy ul. Niepodległości 16 w Gryfinie na okres od 
dnia 1 września 2012 r.  do dnia 31 sierpnia 2017 r. zostało powierzone panu Sławomirowi 
Głuszakowi. 
              Burmistrz Miasta i Gminy    
            Henryk Piłat 
Przewodniczący Mieczysław Sawaryn 
445/XXII/12 – mijają dwa lata od ogłoszenia pomysłu budowy hali widowiskowo-sportowej. 

Projekt kosztował prawie milion złotych. Czy w tym czasie Burmistrz i jego 
służby złożyli wnioski o przyznanie dotacji w jakichkolwiek funduszach? Jeżeli 



wnioski zostały złożone, chciałbym wiedzieć, w jakim wydziale te wnioski się 
znajdują, żebym mógł się z nimi jako radny zapoznać. 

 
BMP/ 445, 447/XXII/12            Gryfino, dnia 20.07.2012 r. 
W odpowiedzi na interpelacje wniesione na Sesji Rady Miejskiej informuję jak niżej: 
ad. 445 – Wniosek na dofinansowanie budowy Hali Widowiskowo-Sortowej przy ul. 
Niepodległości w Gryfinie został złożony w dniu 29.04.2011 r. do Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Zachodniopomorskiego. Z ww. wnioskiem zapoznać się można w Wydziale 
Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji w pok. 13. 
              Burmistrz Miasta i Gminy    
            Henryk Piłat 
 
446/XXII/12 – mieszkańcy Górnego Tarasu pytają mnie, bo mówią, ale nie wiem czy to jest 

prawda,  że odbyło się spotkanie z Burmistrzem i radnym Kawką i padła tam 
deklaracja, że zostanie założone stowarzyszenie dla budowy garaży dla 
mieszkańców Górnego Tarasu, członków tego stowarzyszenia. Czy to 
stowarzyszenie zostało założone i czy zamierza Burmistrz przekazywać 
działki pod budowę garaży dla mieszkańców Górnego Tarasu nieodpłatnie 
bądź za niewielkie opłaty? 

 
BWG.0003.10.2012.TD      Gryfino, dnia 20.07.201 
Odpowiadając na ww. interpelację informuję, że uchwałą Nr X/85/11 z dnia 25 sierpnia 2011 
r., Rada Miejska w Gryfinie  wyraziła zgodę, na sprzedaż w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego, nieruchomości gruntowych niezabudowanych: nr 554  o pow. 0,2007 ha 
oraz          nr 555 o pow. 0,3688 ha, położonych w obrębie ewidencyjnym 4 miasta Gryfino. 
Zgodnie z dyspozycją miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ww. działki 
przeznaczone są pod  teren obsługi komunikacji oraz  zabudowę usługową. 
Planowane dochody ze sprzedaży przedmiotowych nieruchomości zostały ujęte w uchwale 
budżetowej na rok 2012.  W związku z tym, prowadzone są działania zmierzające do zbycia  
ww. działek zgodnie z uchwałą Rady. 
Jednocześnie informuję, że nie zostało zawarte żadne porozumienie w sprawie 
nieodpłatnego przekazania lub sprzedawania ww. działek za cenę niższą niż ich wartość, 
jakiemukolwiek stowarzyszeniu działającemu   na terenie Gminy Gryfino. 
              Burmistrz Miasta i Gminy    
            Henryk Piłat 
 
447/XXII/12 – dwa lata temu Burmistrz zadeklarował budowę w Gryfinie garażowców, udział 

w programie Jessica. Czy takie wnioski zostały już złożone i kiedy zostanie 
zrealizowany pierwszy garażowiec, o którym Burmistrz mówił w jednym 
z wystąpień w telewizji szczecińskiej? 

 
BMP/ 445, 447/XXII/12            Gryfino, dnia 20.07.2012 r. 
ad. 447 – Rozważane są różne możliwości finansowania realizacji garaży wielopoziomowych 
na terenie Gryfina i należy spodziewać się, że stosowne rozwiązania zostaną 
zaproponowane przy konstruowaniu budżetu gminy w latach kolejnych. 

   Burmistrz Miasta i Gminy    
            Henryk Piłat 
 
 
 
 
 
 
 
 


