
Interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na XXVIII sesji Rady Miejskiejw Gryfinie 
w dniu 29 września 2016 r. 

 
Radny Rafał Guga 
672/XXVIII/16 – w zeszłym roku gmina przystąpiła do programu rozwoju czytelnictwa, który 

może przede wszystkim doposażyć biblioteki szkolne w książki. Nie udało 
się nam w zeszłym roku zdobyć takiego dofinansowania, natomiast ten 
program trwa. Czy w tym roku gmina przystąpi do tego programu? Apeluję, 
żeby gmina przystąpiła, bo to jest dosyć duże dofinansowanie. Proszę 
zwrócić uwagę, że w tym roku terminy są odpowiednio krótsze. Proszę, by 
burmistrz podjął działania, żeby ze szkól takie wnioski wyszły i można było 
do tego programu przystąpić.  

 
BWS.RE.0003.6.2016            Gryfino, dnia 18 października 2016 r. 
Informuję, że Gmina Gryfino ma zamiar przystąpić do „Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa”, którego szczegółowe warunki określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia  
6 października 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1667). Celem programu jest uatrakcyjnienie 
księgozbiorów bibliotek szkolnych i pedagogicznych oraz wzmocnienie potencjału i roli 
bibliotek.  

Wsparcie finansowe może otrzymać jednokrotnie organ prowadzący publiczne szkoły 
podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne w odniesieniu do poszczególnych szkół 
zapewniając finansowy wkład własny w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji 
zadania objętego wsparciem finansowym.  

Maksymalna wysokość wsparcia finansowego z przeznaczeniem na zakup książek 
niebędących podręcznikami wynosi: 

• dla szkół liczących do 70 uczniów – 2.480 zł 
• dla szkół liczących od 71 do 170 uczniów – 4.000 zł 
• dla szkół liczących więcej niż 170 uczniów – 12.000 zł. 
Zgodnie z § 16 rozporządzenia, o którym mowa powyżej dyrektorzy szkół powinni 

złożyć wnioski o udzielenie wsparcia na rok 2017 w terminie do dnia 31 października 2016 r. 
o czym zostali poinformowani w odpowiednim piśmie. Jednocześnie informuję, że w 
budżetach prowadzonych przez gminę Gryfino szkół na rok 2017 r. zostaną zabezpieczone 
dodatkowe środki stanowiące 20% wkład własny. 

Z up. Burmistrza 
        Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński  
 
673/XXVIII/16 – na ostatniej sesji składałem interpelacje w sprawie nowych stanowisk 

w PUK, GTBS i CUW. Dostałem odpowiedź ze wszystkich instytucji. 
Z odpowiedzi z CUW jestem zadowolony, z odpowiedzi z GTBS jestem 
bardzo zadowolony, bardzo fachowa odpowiedź, która w sposób 
wyczerpujący pokazuje, że pan Władysław Pielechowski ma odpowiednie 
kompetencje, żeby takie stanowisko zajmować. Natomiast jeśli chodzi 
o odpowiedź z PUK, to dostałem tak ogólną odpowiedź, że właściwie nie 
wiem, o co chodzi. Porównując dwie odpowiedzi z GTBS i PUK, to jest 
w ogóle inny świat. Z odpowiedzi z GTBS-u dowiedziałem się 
o wykształceniu pana Pielechowskiego, o przebiegu kariery zawodowej, 
doświadczeniu, natomiast z PUK dostałem takie odpowiedzi, że pan „ma 
odpowiednie wykształcenie związane z ochroną środowiska lub 
ekonomiczne”, czyli ogólne stwierdzenia, które nic nie dają. Natomiast jest 
jedna wartość, otóż z odpowiedzi PUK dowiedziałem się, że jednak padały 
nieprawdziwe sformułowania na sesji, ponieważ wzrost cen wody, który w 
tym roku mieliśmy, był spowodowany trzema elementami, wśród nich 
wzrostem podatków w gminie Gryfino, a przypominam, że radny Warda 
został źle potraktowany w momencie, kiedy to stwierdził. Prosiłbym o to, 
żeby Przedsiębiorstwo jednak skonkretyzowało swoją odpowiedź.      

 
 



L.dz/ZUK/3081/2016       Gryfino, dnia 20.10.2016 r. 
 W odpowiedzi na złożoną interpelację uprzejmie informujemy po raz kolejny, iż pan Robert 
Kulawiec powołany został nba członka Zarządu w wyniku przeprowadzonego konkursu. 
Zakres i wymagania co do uczestników były jasno i wyraźnie określone w specyfikacji 
konkursowej. O wyborze R. Kulawca zadecydowało m.in.  
Wykształcenie: 
1. - ochrona środowiska o specjalności „ocena stanu i zagrożeń środowiska”, ukończone 
studia magisterskie w ZUT w Szczecinie, 
- ekonomia o specjalności bankowość, ukończone studia licencjackie w Akademii Rolniczej 
w Szczecinie. 
2. Posiadana wiedza w zakresie gospodarowania i składowania odpadów potwierdzone 
następnie „Świadectwem kwalifikacji w zakresie składowania odpadów” obowiązujące na 
terenie całego kraju, wydanym przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. 
3. Ukończenie szkoleń związanych z ochroną środowiska m.in. takich jak: 
- Monitorowanie, kontrola przywozu i wywozu substancji zubożających warstwę ozonową 
(SZWO) 
- Transgraniczne przemieszczanie odpadów. 
4. Ukończone szkolenie dla kadry kierowniczej i dowódczej, co daje podstawy do 
zarządzania i kierowania zasobami ludzkimi. 
5. Bardzo duże i praktyczne doświadczenie R. Kulawca w zarządzaniu zasobami ludzkimi i 
podmiotami, które wynikało z jego przebiegu kariery zawodowej, a mianowicie: 
- w latach 1991 – 1992 prowadził działalność gospodarczą w branży spożywczej, 
- w latach 1993 – 2013 pracował w Policji i Straży Granicznej, gdzie od roku 2002 pełnił 
obowiązki na stanowiskach kierowniczych, począwszy od kierownika zmiany a skończywszy 
na zastępcy komendanta Placówki Straży Granicznej, 
- w latach 2013-2016 pracował w Hufcu Pracy w Szczecinie najpierw jako wychowawca, a 
następnie pełnił obowiązki komendanta hufca. 
6. Dodatkowo R. Kulawiec posiada wykształcenie ogólnobudowlane, kończąc Policealne 
Studium Zawodowe w Szczecinie. 
W trakcie swojej pracy zawodowej R. Kulawiec bardzo ściśle współpracował m.in.,w  
zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony 
Środowiska w Szczecinie, z wydziałami ochrony środowiska urzędów i jednostek 
samorządowych województwa zachodniopomorskiego. 
W wyniku podziału obowiązków pomiędzy członkami zarządu, pan Robert Kulawiec przejął 
nadzór i kierowanie pionem usług komunalnych i grupą budowlaną, co wynikało z jego 
wiedzy, uprawnień i kompetencji. 
Taryfa opłat za wodę i ścieki: 
Tak jak poprzednio informowaliśmy, głowne przyczyny wzrostu cen i dostaw wody jak i 
odbioru ścieków wynikały z trzech głównych przyczyn: 
1. Efekt kosztowy wynikający z podpisanego w 2013 r. porozumienia o współdziałaniu przy 
realizacji projektu „Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Gryfino” – 
inwestycja zakończyła się definitywnie w grudniu 2015 r. Przekazanie do eksploatacji 
zrealizowanej inwestycji spowodowało wzrost majątku trwałego o 5 584,7 tys. zł. 
Wzrost majątku trwałego spółki ma bezpośrednie przełożenie na amortyzację jak również na 
podatek od nieruchomości. 
2. Obniżka cen wody na sezon 2015-2016 – skutki tej obniżki zaznaczyły się już w drugiej 
połowie 215 r. ujemną marżą miesięczną (koszty wyższe niż przychody). 
3. Wzrost podatków w Gminie Gryfino – zwrot stawki podatku od nieruchomości (Spółka 
posiada majątek trwały o znacznej wartości) wywołał wzrost kosztów i tak: 
- w roku 2015 Spółka zapłaciła 945,7 tys. zł podatku od nieruchomości 
- w roku 2016 Spółka zapłaci ok. 1496,0 tys zł 
Wzrosty ujęte we wnioskach taryfowych (rok obrachunkowy, rok planistyczny) mamy: 
- woda 106 305,25 zł 
- kanalizacja 362 587, 21 zł (łącznie 468 892,46 zł). 
Chcielibyśmy dodatkowo zaznaczyć, że wszelkie inwestycje w infrastrukturę wodno-
kanalizacyjną wykonywane ze środków własnych PUK Sp. z o.o. (w tym kredytowych) będą 



wywoływały identyczne skutki (wzrost amortyzacji i podatku od nieruchomości) i będą 
ujmowane w projektach taryf. 
Na dzień dzisiejszy największą niewiadomą w zakresie kształtowania ceny za 1 m3 wody 
i odbioru ścieków w roku 2017 i dalszych jest przygotowywana ustawa Prawo wodne. 
          PUK Sp. z o.o. Prezes Zarządu    PUK Sp. z o.o. Członek Zarządu 
                                                     Zbigniew Stypa                                  Robert Kulawiec 
 
674/XXVIII/16 – zakończył swoją pracę zespół ds. niepełnosprawnych, zespół pracował 

aktywnie, efektywnie, zakończył pracę programem, który został przekazany 
radnym na sesji. Co dalej z wnioskami wynikającymi z tego programu? Aby 
ten dokument nie został „półkownikiem”, czy będziemy przystępowali do 
realizacji wniosków, które tam zostały zawarte? Proszę o jak najszybsze 
podjęcie działań w tym zakresie.  

 
Radny Piotr Zwoliński   
675/XXVIII/16 – w imieniu mieszkańców ul. Sienkiewicza dziękuję za rozpoczęcie remontów 

ciągów pieszych przy tej ulicy. W jakim terminie zostaną przeprowadzone 
remonty pozostałych chodników przy ul. Wyspiańskiego, Reymonta i Prusa? 

 
676/XXVIII/16 – zakończyłem właśnie kwartalny obchód i spotkania z mieszkańcami  

i w imieniu mieszkańców ul. Kochanowskiego, Reja, Miłosza, Fredry, pytam, 
na jakim etapie jest tworzenie dokumentacji projektowej, dotyczącej budowy 
oświetlenia przy ww. ulicach? Mieszkańcy pytają, czy budowa słupów 
oświetleniowych zakończy się w tym roku? 

 
BMP/676, 678/XXVIII/16      Gryfino, dnia 24.10.2016 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady informuję, co następuje:  
Ad. 676 – termin opracowania dokumentacji projektowej budowy oświetlenia m.in. na 
ulicach: Kochanowskiego, reja, Miłosza i Fredry w Gryfinie wraz z uzyskaniem pozwolenia na 
budowę upływa z końcem grudnia 2016 r. Gmina Gryfino po uzyskaniu ww decyzji wraz z 
kompletem dokumentacji w tym kosztorysów inwestorskich, będzie mogła przystąpić do 
procedury wyboru wykonawcy robót, co planowane jest w 2017 r. 

Z up. Burmistrza 
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler   
          
677/XXVIII/16 – przy ul. Prusa znajduje się parking dla kilku pojazdów, rosną tam też dwa 

duże drzewa, które w tej chwili zagrażają bezpieczeństwu użytkowników 
parkingu. Na prośbę mieszkańców ul. Prusa proszę o dokonanie przycięcia 
konarów tych drzew, oczywiście po okresie ochronnym. 

 
BMK.0003.35.2016.WM      Gryfino, dnia 14.10.2016 r. 
W odpowiedzi na interpelację dotyczącą dwóch drzew rosnących przy parkingu przy 
ul. Prusa informuję, że dokonano oględzin przedmiotowych drzew. Podczas wizji 
stwierdzono, iż stan zdrowotny drzew jest dobry, nie zaobserwowano śladów chorobowych. 
Drzewa obecnie nie stanowią również zagrożenia dla bezpieczeństwa użytkowników 
parkingu. Gmina Gryfino zleci firmie specjalistycznej podcięcie drzew do 28.02.2017 r., 
niemniej jest to uzależnione od posiadanych środków budżetowych. Z uwagi na duży zakres 
prac przewidzianych do wykonania w najbliższych miesiącach, w pierwszej kolejności 
zostaną wykonane prace związane z usuwaniem i podcinaniem drzew i krzewów 
stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa (suchych, obłamanych). 
         Z up. Burmistrza 
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler   
 
678/XXVIII/16 – na ostatniej sesji podjęliśmy uchwałę dotyczącą porozumienia 

o współfinansowaniu remontu ulicy Armii Krajowej. W mojej ocenie jest 
to bardzo słuszny kierunek działań, dlatego apeluję o podjęcie kolejnych 
rozmów ze Starostwem w celu wypracowania porozumienia w sprawie 



remontu ulicy Krasińskiego, łącznie z ciągami pieszymi na całej długości, tj. 
od skrzyżowania ul. Reymonta do skrzyżowania ul. Wojska Polskiego.       

 
BMP/676, 678/XXVIII/16      Gryfino, dnia 24.10.2016 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady informuję, co następuje:  
Ad. 678 – wspólnie ze Starostwem Powiatowym podejmowane są na bieżąco rozmowy 
związane ze wspólną realizacją zadań na drogach powiatowych i gminnych, w zależności od 
możliwości dofinansowania zewnętrznego. Sprawa przebudowy ul. Krasińskiego w Gryfinie 
traktowana jest priorytetowo i w przypadku ewentualnej możliwości uzyskania przez 
zarządcę drogi powiatowej dofinansowanie danej inwestycji, zostaną doprecyzowane 
warunki współfinansowania również przez Gminę Gryfino. 
         Z up. Burmistrza 
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler   
 
Radna Jolanta Witowska 
679/XXVIII/16 – na jakim etapie są prace związane z budową miejsc parkingowych w rejonie 

ul. 1 Maja 10? Kiedy zostaną podjęte realne prace w terenie?  
 
680/XXVIII/16 – park miejski to miejsce spotkań i wypoczynku coraz większej rzeszy 

Gryfinian, niestety jego wygląd pozostawia wiele do życzenia. Brak 
regularnych prac naraża użytkowników na niebezpieczeństwo, a utrzymanie 
budzi wiele zastrzeżeń. Park wymaga gruntownego przeglądu 
i niezwłocznych prac. I tak: poprawa stanu nawierzchni alejek – na wielu 
z nich, na całej szerokości, na znacznej długości woda regularnie żłobi 
głębokie leje i koleiny. Wypłukuje piasek tworząc kopce, choćby w okolicach 
ulicy Parkowej przy banku i takich miejsc można wskazać więcej. Park 
wymaga wycięcia suchych gałęzi i konarów, usunięcia tych wiszących oraz 
usunięcia licznych palików, podpórek, które pozostały po nasadzeniach. 
One są wzdłuż alejek, nie zdobią tego miejsca, zagrażają bezpieczeństwu 
użytkowników. Park wymaga także doświetlenia. Okolica parku wzdłuż      
latarni. Park wymaga regularnych, bieżących prac porządkowych – chodzi 
o usuwanie suchych liści z alejek, z placu zabaw. Ostatnio zalegały one 
bardzo długo na alejkach butwiejąc, stwarzając zagrożenie. Jeśli są prace 
bieżące, a stan jest taki, jaki jest, należy rozważyć możliwość częstszego 
sprzątania tego miejsca.  

 
681/XXVIII/16 - sprawa newralgiczna – brak toalety w parku miejskim. Użytkownicy parku 

narzekają na brak toalety w tym miejscu, w związku z powyższym wielu 
z nich załatwia swoje potrzeby gdzie popadnie, najczęściej w okolicznych 
krzakach. Brak toalety w tym miejscu to poważny problem, zwłaszcza dla 
matek z małymi dziećmi. Zdążyć z maluchem do wc na dworcu lub nabrzeżu 
jest wyzwaniem niemożliwym. Osoby starsze też są narażone na takie nagłe 
potrzeby. Problem braku toalety w tym miejscu to nie tylko problem czysto 
estetyczny, to kwestia empatii i zrozumienia człowieka. Żyjemy w XXI wieku, 
powinniśmy mieć swobodny dostęp do tego przybytku. Rozwiązaniem mogą 
być bezdotykowe toalety, nowoczesne, automatyczne, designerskie, 
samoczyszczące się. Tańszym rozwiązaniem tego problemu jest szalet 
w postaci kabiny przenośnej. Panie burmistrzu, wobec tych faktów, proszę 
zabezpieczyć środki w budżecie na 2017 r. na utworzenie szaletu w parku 
miejskim. Dodatkową sprawa jest potrzeba stworzenia informacji o istnieniu 
takich miejsc w mieście. Mamy je na nabrzeżu, na dworcu, w urzędzie, 
niestety, większość mieszkańców, a także przyjezdnych nie wie, gdzie 
znajdują się takie miejsca ogólnie dostępne. Bardzo proszę o rozwiązanie 
tego problemu. 

 
682/XXVIII/16 – mieszkańcy zwracają uwagę na potrzebę budowy kolumbarium – to rodzaj 

zbiorowego grobowca z niszami na urny z prochami zmarłych. Jak wiadomo 



na gryfińskim cmentarzu komunalnym jest coraz mniej miejsca na tradycyjny 
pochówek, właściwie miejsca się kończą. Budowa kolumbarium rozwiąże 
przynajmniej częściowo brak miejsc na cmentarzu, jest jedyną możliwością 
dla tych, którzy nie zdążyli wykupić kwatery ziemnej, a chcą spoczywać na 
tym cmentarzu. Proszę rozważyć budowę tego miejsca.  

 
Radny Czesław Skonecki 
683/XXVIII/16 - mieszkańcy Górnego Tarasu obserwując prowadzone prace przy ul. 9 Maja 

zauważyli, że jeżeli chodzi o oświetlenie tej ulicy, są stare betonowe słupy – 
od przedszkola w kierunku ul. Wojska Polskiego i w dół, w kierunku sklepu 
Intermarche, jest tam tylko jedna latarnia. Wydaje się uzasadnione, aby 
teraz, kiedy prowadzone są prace, pochylić się nad sprawą oświetlenia tej 
ulicy.   

 
BMP/683/XXVIII/16       Gryfino, dnia 24.10.2016 r. 
W odpowiedzi na interpelację wniesioną na ostatniej sesji Rady Miejskiej wyjaśniam, że 
możliwości wykonania dodatkowego oświetlenia wraz z ustalaniem ewentualnego zakresu 
prac związanych z wymianą słupów żelbetowych na ul. 9 Maja w Gryfinie zostanie ustalony z 
właścicielem sieci oświetleniowej tj. ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie. 
Niejednokrotnie w takich przypadkach przebudowa linii oświetleniowej wiąże się z 
przebudową sieci elektroenergetycznej zasilającej budynki i obiekty, gdyż na słupach 
żelbetowych montowane są obydwie linie napowietrzne.  
         Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
Radny Krzysztof Hładki 
684/XXVIII/16 – w październiku 2015 r. zgłosiłem interpelację w sprawie remontu, właściwie 

uzupełnienia kilku metrów chodnika po wycięciu topoli na ul. Rapackiego, 
koło sklepu Biedronka. 24 listopada otrzymałem odpowiedź, że 
w „nawiązaniu do interpelacji z uwagi na wyczerpanie środków finansowych 
na bieżące utrzymanie dróg w roku 2015, uzupełnienie ubytków nastąpi po 
uchwaleniu budżetu w roku 2016 r. Ponownie złożyłem interpelację, 
otrzymałem odpowiedź: „sprawa remontu chodnika przy ul. Rapackiego 
o szerokości ok. 0,5 m będzie możliwa po wykonaniu pilnych remontów 
nawierzchni dróg gminnych i ponownej analizie rzeczowo-finansowej 
posiadanych środków. Jest to niepoważne, zbliża się kolejna zima, tam 
chodnik ma naprawdę ok. 0,5 m szerokości i konar, który powoduje 
wypiętrzenie tego chodnika, jest bardzo pochyły, wręcz strony, stwarza 
ogromne niebezpieczeństwo dla zdrowia, a ruch jest tam duży. Najwyższy 
czas, aby po roku tą drobną rzecz wykonać.  

 
Radna Małgorzata Wisińska 
685/XXVIII/16 – w czerwcu składałam interpelację na temat pracy PUK-u na drogach 

gminnych, która była wykonywana beznadziejnie i byle jak. W tym temacie 
nic się nie zmieniło, a na interpelację nie dostałam do tej pory żadnej 
odpowiedzi.  

 
 
 
L.dz.ZUK/3090/2016       Gryfino, dnia 20.10.2016 r. 
W odpowiedzi na zgłoszoną interpelację uprzejmie informujemy, iż na zapytanie na temat 
pracy PUK Sp. z o.o. na drogach gminnych, które złożyła Pani w czerwcu br. odpowiedzi 
udzielił pismem BMK.0003.27.2016 nsz w dniu n27.07.2016 r. Z-ca Burmistrza Tomasz 
Miler. Odpowiadając na interpelację 685/XVIII/16 PUK Sp. z o.o. podpisało porozumienie 
wykonawcze Nr BMK.7002.2.2013 dot. wykonywania zadań gospodarki komunalnej oraz 
powierzenia zadań Gminy Gryfino polegające na oczyszczaniu i utrzymywaniu dróg oraz 
innych terenów gminnych i urządzeń sanitarnych oraz na zimowym utrzymaniu dróg i innych 



terenów gminnych. Zgodnie z ww porozumieniem Spółka rozliczana jest z należytego 
wykonywania zadań zawartych w porozumieniu. Puk Sp. z o.o. wykonuje zadania godnie z 
harmonogramem (załącznik nr 1 do Aneksu nr 5 ww porozumienia). Wszystkie 
nieprawidłowości i niedociągnięcia związane z wykonywaniem powierzonych zadań  są na 
bieżąco wyjaśnianie, konsultowane i poprawiane. Pracownicy są rozliczani z wykonywania 
obowiązków zgodnie z porozumieniem oraz prowadzona jest cykliczna kontrola nad 
prawidłowym wykonywaniem zadania powierzonego w porozumieniu przez osoby 
nadzorujące dany zakres usług. 
                 Prezes Zarządu                       Członek Zarządu 
                            Zbigniew Stypa                        Robert Kulawiec 
 
686/XXVIII/16 – będziemy dzisiaj omawiać podatek rolny. Czy gmina nie mogłaby wyjść 

naprzeciw rolnikom, jako że w tym roku panowała susza, zbiory są dwa razy 
niższe i czy gmina nie mogłaby się zastanowić nad obniżeniem tego 
podatku, do czego Rada Miejska i burmistrz mają prawo? 

 
         Gryfino, dnia 27.10.2016 r. 
Odpowiadając na interpelację dotyczącą obniżeni a stawki podatku rolnego na 2017 r. należy 
zauważyć, że zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 18 października 2016 r. środenia 
cena skupu 1 dt żyta, stanowiąca podstawę do obliczenia podatku rolnego w 2017 r. jest 
niższa od ceny w roku 2016 i wynosi 52,44 zł. Wobec tego stawka podatku rolnego dla 
gruntów wchodzących w skład gospodarstw rolnych wyniesie 131,10 za 1 ha przeliczeniowy i 
262,20 zł od 1 ha pozostałych gruntów. Oznacza to, że prowadzący gospodarstwa rolne 
będą zobowiązani do uiszczania w 2017 roku podatku rolnego w kwocie niższej o 3,28 zł za 
1 ha niż w 2016 r. Pozostali podatnicy będą uiszczać podatek w kwocie niższej o 6,55 zł. 
Ponadto zauważam, że na terenie Gminy Gryfino nie został ogłoszony stan klęski żywiołowej 
wywołany suszą, co uzasadniałoby zaniechanie poboru tego podatku. W interpelacji 
wskazano, iż rolnicy uzyskali dwa razy niższe plony, co miałoby uzasadnić obniżenie stawki 
podatku. Obecnie nie ma jednak żadnych miarodajnych danych, które wskazywałyby 
faktyczny rozmiar szkód wywołanych przez suszę na terenie Gminy Gryfino, wskazujących 
zna to, że niekorzystne warunki atmosferyczne miały rzeczywisty i wyłączny wpływ na 
spadek plonów. Niemniej należy również mieć na uwadze, iż od 17 do 31 października 2016 
r. poszkodowani m.in. przez suszę rolnicy mogą składać w Biurach Powiatowyc Agencji 
restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Szczecinie wnioski o udzielenie pomocy 
finansowej. 
               Z up. Burmistrza    
           Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński 
 
Radny Marcin Para 
687/XXVIII/16 – w informacji burmistrza w zakresie planowania przestrzennego, strategii, 

rozwoju i inwestycji jest mowa o tym, że „gmina Gryfino decyzją 10-
osobowego zespołu eksperckiego została zakwalifikowana do udziału 
w projekcie Dobre konsultacje, dobry plan”. Przeczytałem kilka informacji 
o tej inicjatywie i chciałbym wiedzieć, jaką kwotę uzyskaliśmy, jakie zadania 
zostaną podjęte w ramach tego projektu? Myślę, że to ważna inicjatywa, bo 
w poprzednich latach uchwalanie planów w naszej gminie odbywało się 
w sposób co najmniej dziwny. 

Radny Zdzisław Kmieciak 
688/XXVIII/16 – w imieniu mieszkańców Starych Brynek proszę o wymianę zużytego 

elementu tablicy ogłoszeń, tzn. panelu paździerzowego. Chodzi o tablicę 
przy blokach mieszkalnych.  

 
689/XXVIII/16 – proszę o przypuszczalny termin realizacji remontu drogi ul. Topolowej 

i Świerkowej w Czepinie.  
 
 
 



Przewodnicząca Elżbieta Kasprzyk 
690/XXVIII/16 – o odczytanie interpelacji poprosił mnie radny Tomasz Namieciński: 

„w imieniu mieszkańca m. Gardno, pana Czesława Kupnickiego (którego 
działka graniczy z boiskiem Orlik w Gardnie, składam interpelację w sprawie 
podjęcia czynności przez władze Gryfina, mające na celu podwyższenie 
płotu lub zamontowanie dodatkowej siatki pomiędzy Orlikiem, a jego działką. 
Pan Kupnicki przekazał iż, podczas prowadzenia zajęć sportowych na 
boisku bardzo często dochodzi do sytuacji, kiedy to piłki wykopywane są 
z boisk i spadają na jego nieruchomość. Młodzież chcąc odzyskać piłki 
niszczy mu płot oraz ogródek warzywny, przeskakując przez niego. Stwarza 
to również niebezpieczeństwo dla samych młodych ludzi, ponieważ obejścia 
pilnuje pies”. 

 
BWS.RS.0003.12.2016      Gryfino, 2016-10-14 
Interpelację przekazano do Dyrektor Zespołu Szkół w Gardnie.  
 
Radny Łukasz Kamiński 
691/XXVIII/16 – chciałbym uzyskać informację na temat drogi powiatowej ul. Hugo Kołłątaja, 

mówię o przejściu dla pieszych zlokalizowanym przy kryzowaniu z ulicą 
Wojska Polskiego. Jakiś czas temu powiat utworzył tam przejście dla 
pieszych, prosiłem o zamontowanie tam informacji i znaków pionowych 
o tym, że to przejęcie jest tam zlokalizowane. W tym momencie nie widać, 
czy to przejęcie nadal tam jest, czy nie. Znaki poziome, które były 
umiejscowione niestety, starły się, znaków pionowych przez długi czas nie 
ma. Proszę o informację, czy to przejście dla pieszych dalej funkcjonuje.  

 
BMP/691, 694/XXVIII/16      Gryfino, dnia 24.10.2016 r. 
Interpelacje przesłano do Starostwa Powiatowego. 
 
Radny Czesław Skonecki   
692/XXVIII/16 – proszę o głos w sprawie jubileuszu 35-lecia PZD i z tej okazji chciałbym 

wyróżnić osoby z grona urzędu. Działkowcy mają ponad 100-letnią historię, 
od 1981 roku Związek funkcjonuje do dnia dzisiejszego, dzisiaj mamy 
bardzo dobrą ustawę, która gwarantuje funkcjonowanie działkowców. Ponad 
10% mieszkańców Gryfina to działkowcy, dwa ogrody, bardzo duże 
i prężne, ściśle współpracujące z samorządem lokalnym w zakresie 
bezpieczeństwa. Jako Wiceprezes Okręgowego Zarządu PZD zwróciłem się 
do Prezydium o to, aby wyróżnić osoby, które moim zdaniem na to 
zasługują. Wiem, że jest więcej takich osób, ale nie wszystkich można 
wyróżnić. Osoby, które na mój wniosek zostały wyróżnione medalem za 
krzewienie idei ogrodnictwa działkowego oraz ochronę ustawy o rodzinnych 
ogrodach działkowych: ks. Henryk Krzyżewski, Burmistrz Miasta i Gminy 
Gryfino Mieczysław Sawaryn, Wiceburmistrz Miasta i Gminy Gryfino Paweł 
Nikitiński, Wiceburmistrz Miasta i Gminy Gryfino Tomasz Miler, 
Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk, Komendant Straży Miejskiej 
Roman Rataj, red. Andrzej Szczepaniak, Starosta Powiatu Wojciech 
Konarski, Wicestarosta Jerzy Miler i Komendant KPP. Radny Czesław 
Skonecki wręczył wyróżnienia wyczytanym osobom.        

 
  
    
 
     
 
 
 


