
Interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na XXIX sesji Rady Miejskiej w Gryfinie  
w dniu 27 pa ździernika 2016 r.  

 
Radny Zenon Trzepacz  
699/XXIX/16 – w ostatnim czasie miało miejsce bardzo nieprzyjemne zdarzenie w autobusie 

linii nr 1, która obsługuje teren naszej gminy. Część z państwa na pewno 
czytała reportaż w jednej z gazet, wpłynęła również skarga tej osoby 
niepełnosprawnej do urzędu. Ja zostałem poproszony, żeby zabrać w tej 
sprawie głos, ponieważ mówiąc, ze sytuacja jest skandaliczna, to jest bardzo 
delikatnie powiedziane. Ilość zdarzeń, które mają ostatnio miejsce przy 
kursowaniu autobusów linii nr 1 jest bardzo duża. Nie ma dnia, żeby nie 
wypadał jeden czy dwa autobusy, a wiem, że przygotowywany jest przetarg 
na następnego wykonawcę tej usługi i może należałoby podejść bardziej 
radykalnie, zawrzeć np. przepisy odnośnie stanu technicznego pojazdów. 
Wiem, że będą też zapisane większe kary w projekcie umowy. I bardzo 
dobrze. Chciałbym, żeby ten problem nie nękał mieszkańców, ponieważ 
mieszkańcy korzystający z linii nr 1 mają już dosyć nie zawsze uprzejmych 
kierowców, nie mówię o punktualności. Brak jednego autobusu to jest różnica 
w dojeździe od 1.5 do 2 godzin, ludzie stoją, marzną, mokną na przystankach. 

 
BMK.0003.38.2016.MT             Gryfino, 29 listopada 2016 r. 
Odpowiadając na interpelację złożoną przez Pana na sesji Rady Miejskiej informuję, że 
skarga mieszkanki Daleszewa na zachowanie kierowcy autobusu linii nr 1 została 
przekazana do realizacji PKS w Szczecinie Sp. z o.o., zgodnie z postanowieniami umowy 
o świadczenie usług z zakresu publicznego transportu zbiorowego, zawartej pomiędzy 
Gminą Gryfino a Przedsiębiorstwem w dniu 28 listopada 2014 r. W oparciu o zapisy 
wspomnianej umowy Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do załatwiania we W odpowiedzi 
własnym zakresie wszelkich skarg i reklamacji, składanych przez pasażerów w związku 
z realizacją usług stanowiących przedmiot umowy. 
Odnosząc się natomiast do kwestii wywiązywania się Przedsiębiorstwa z właściwego 
wykonywania usług przewozowych informuję, że każdy zgłoszony przypadek niewłaściwej 
realizacji przedmiotowych usług jest egzekwowany, z chwilą każdorazowego zweryfikowania 
zgłoszenia na Przedsiębiorstwo zostaje nałożona kara umowna określona we wspomnianej 
umowie. W dokumentacji prowadzonego obecnie postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na realizację usług przewozowych w 2017 r. zawarto jednocześnie dodatkowe 
postanowienia w zakresie stanu technicznego pojazdów, jak również zwiększonego nadzoru 
nad właściwym wykonywaniem usług przewozowych. Wprowadzenie dodatkowych zapisów 
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia ma w założeniu usprawnić kontrolę nad 
wykonywanymi usługami, przekładając się tym samym na podniesienie niezawodności 
systemu komunikacyjnego organizowanego przez Gminę Gryfino. 
         Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler           
 
700/XXIX/16 – dzisiaj o 5 rano na drodze między Nowymi Brynkami a Daleszewem doszło 

do wypadku, który spowodował dzik przebiegający przez jezdnię, dzik nie 
przeżył, dwa samochody zostały uszkodzone, jedna z osób jest w dość 
poważnym stanie w szpitalu. Chciałbym zaapelować, by wspólnie z GDDKiA 
rozwiązać jakoś ten problem, bo tam dosyć często dzika zwierzyna 
przechodzi z lasu na łąki, na wysokości Nowych Brynek. Proszę o podjęcie 
zdecydowanych działań, oby nie doszło do większej tragedii. 

 
BMK.0003.37.2016.ML                Gryfino, dnia 23.11.2016 r. 
Interpelację przesłano do GDDKiA O/Szczecin. 
 
O.Sz.Z-15.051.2.2016.ms        Gryfino, dnia 30 listopada 2016 r. 



Odpowiadając na pismo dotyczące interpelacji pana Zenona Trzepacza, GDDKiA Oddział w 
Szczecinie Rejon w Szczecinie informuję, że na odcinku między Daleszewem a Nowymi 
Brynkami w ciągu drogi krajowej nr 31 istnieją już znaki A-18b „zwierzęta dzikie”, 
ostrzegające uczestników drogi o miejscu migracji zwierząt. Wygrodzenie siatką 
przedmiotowego odcinka w naszej opinii nie sprawdzi się, gdyż ze względu na istniejące 
skrzyżowanie oraz zjazdy, wygrodzenie takie nie będzie ciągłe, co spowoduje przekraczanie 
drogi przez zwierzęta w miejscu wolnym od siatki lub na końcu wygrodzenia. Poza tym na 
drodze klasy G, jaką jest droga krajowa nr 31, takich wygrodzeń nie stosuje się.  
Jednakże mając na względzie bezpieczeństwo kierujących, Rejon w Szczecinie rozważy 
zastosowanie odpowiednich urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w postaci „wilczych 
oczu”, po wcześniejszym przeprowadzeniu konsultacji w sprawie skuteczności zastosowania 
takich urządzeń wobec dzików. 
                  Kierownik Rejonu w Szczecinie 
                   Zbigniew Kolasa 
 
Radny Marcin Pazik  
701/XXIX/16 – zgłosili się do mnie mieszkańcy ulic Lechickiej, Słowackiego i Orzeszkowej, 

chcieli dostawić dodatkowy pojemnik na śmieci, konkretnie na szkło, ponieważ 
brakuje tam tego pojemnika.  

 
BMK.0003.26.2016.jc       Gryfino, dnia 21.11.2016 r. 
Odpowiadając na interpelację w sprawie dostawienia dodatkowego pojemnika na szkło 
w rejonie ul. Lechickiej, Słowackiego i Orzeszkowej w Gryfinie informuję, że do końca 
stycznia przyszłego roku, po wcześniejszym utwardzeniu terenu, zostanie postawiony ww 
pojemnik. 
         Z up. Burmistrza 
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler   
 
Radny Tomasz Namieci ński  
702/XXIX/16 – często słyszymy na sesji, żebyśmy nie zawsze składali interpelacje, ale 

żebyśmy sami występowali z zapytaniami, z interpelacjami do innych 
instytucji, tak też poczyniłem. 12 września br. złożyłem wniosek 
o zagospodarowanie ronda w Gardnie do Zarządu Dróg Wojewódzkich: 
„w imieniu mieszkańców sołectwa Gardno wnoszę o zabezpieczenie środków 
finansowych w budżecie ZZDW w Koszalinie w roku 2017 
na zagospodarowanie ronda w m. Gardno. W miejscowości Gardno 
usytuowane jest rondo (zjazd z S3 w kierunku Gryfina), będące w zarządzie 
ZZDW w Koszalinie (oddział Chojna), które jest mocno zaniedbane. 
W związku z powyższym w celu poprawy estetyki zwracam się z wnioskiem 
o  zabezpieczenie środków finansowych w budżecie ZZDW w Koszalinie 
w roku 2017 na zagospodarowanie ww ronda poprzez np. wykonanie 
nasadzeń oraz bieżące utrzymanie porządku i czystości. W załączeniu 
aktualne zdjęcia ronda w Gardnie”. Otrzymałem odpowiedź na ten mój 
wniosek. Zarówno kopię wniosku jak i odpowiedzi zostawię pani 
Przewodniczącej: „ZZDW w Koszalinie w odpowiedzi na pana wniosek 
informuje, że gmina Gryfino zakupiła sadzonki krzewów na zagospodarowanie 
przedmiotowego ronda, natomiast sołtys wraz z mieszkańcami dokonali 
nasadzeń tych krzewów oraz zadeklarowali, że będą dbać o nasadzoną zieleń 
i utrzymanie ronda w należytym porządku. W związku z powyższym ZZDW 
nie poczuwa się do utrzymania zieleni rosnącej na rondzie”. W innych 
miejscowościach, zwłaszcza nadmorskich, gdzie są ronda, są one ładnie 
obsadzone kwiatami, są estetyczne, zadbane. W chwili obecnej chwalimy się 
parkiem przemysłowym, odwiedza nas mnóstwo ludzi, zjazd z S3, na drodze 
120 pomiędzy Gardnem a Gryfinem przejeżdża wiele samochodów. Estetyka 
tego ronda w chwili obecnej nie wpływa dobrze na wizerunek naszej gminy. 



Wydaj mi się, że ja ze swojej strony zrobiłem wszystko, proszę, żeby gmina 
włączyła się w rozmowy i wypracowała jakiś kompromis z Zarządem Dróg 
Wojewódzkich. Mamy w urzędzie osobę, która jest ogrodnikiem, być może 
będzie jakiś pomysł. To też nie może być tak, że zadanie utrzymania ronda 
zrzuca się na mieszkańców Gardna czy na sołectwo. I tak przez wiele lat 
w ramach naszych możliwości utrzymywaliśmy to rondo, ja sam na tym 
rondzie wyrywałem chwasty. Jesteśmy w przededniu uchwalenia budżetu, być 
może jakieś skromne środki można by zapisać na utrzymanie tego ronda. 
Proszę w imieniu mieszkańców, w imieniu osób przejeżdżających, bo często 
zwracają mi uwagę, że to rondo nie wygląda ładnie.  

 
BMK.0003.39.2016.WM       Gryfino, dnia 2.12.2016 r. 
W odpowiedzi na Pana interpelację dotyczącą możliwości pielęgnacji i zagospodarowania 
ronda w Gardnie, stanowiącego własność Województwa Zachodniopomorskiego, informuje, 
że pierwotnie ustalono z sołtysem sołectwa Gardno, iż gmina zakupi sadzonki krzewów 
do obsadzania ronda. Po nasadzeniu krzewów przez mieszkańców do opieki nad 
nasadzeniami tawuły na rondzie w Gardnie zobowiązali się mieszkańcy wraz z sołtysem. 
Brak jest możliwości finansowania pielęgnacji terenów zielonych przez gminę stanowiących 
pas drogowy drogi wojewódzkiej. W przypadku rezygnacji sołectwa z opieki nad krzewami 
rosnącymi na rondzie zasadnym jest usunięcie tawuły i posianie trawy. Wówczas do 
obowiązku zarządcy drogi należy bieżące koszenie trawy. 
         Z up. Burmistrza 
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
            
Radny Piotr Zwoli ński  
703/XXIX/16 – trwają prace związane z projektowaniem oświetlenia, dzisiaj otrzymałem 

odpowiedź na moją wcześniejszą interpelacje: „gmina Gryfino po uzyskaniu 
ww. decyzji wraz kompletem dokumentacji, w tym kosztorysów inwestorskich, 
będzie mogła przystąpić do procedury wyboru wykonawcy robót, co 
planowane jest w 2017 r.”. Na prośbę mieszkańców ulic Reja, 
Kochanowskiego, Miłosza, Fredry, proszę uczynić wszystko, a nawet jeszcze 
więcej, aby budowa nowych punktów oświetleniowych rozpoczęła się jeszcze 
w tym roku.  

 
BMP/703, 704/XXIX/16      Gryfino, dnia 23.11.2016 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej: 
Ad. 703 – w sprawie budowy oświetlenia informuję, że realizacja inwestycji możliwa będzie 
ze środków budżetu na rok 2017. 
                    Z-ca Burmistrza  
                 Tomasz Miler  
 
704/XXIX/16 – na prośbę mieszkańców ul. Fredry zgłaszam interpelację w sprawie 

utwardzenia części ulicy Fredry na odcinku ok. 105 mb, licząc od końca 
obecnej nawierzchni z kostki polbrukowej.  

 
BMP/703, 704/XXIX/16      Gryfino, dnia 23.11.2016 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej: 
Ad. 704 – postaramy się uwzględnić żądanie w trakcie opracowania dokumentacji 
projektowej, 

      Z-ca Burmistrza  
                 Tomasz Miler  
Radny Zdzisław Kmieciak  
705/XXIX/16 – mieszkańcy Starych Brynek zgłaszają potrzebę wprowadzenia nazw ulic, brak 

nazw ulic stanowi utrudnienie w codziennym życiu mieszkańców. Również 



pogotowie czy straż pożarna będzie miała duże ułatwienie, jeśli będą nadane 
nazwy ulic.  

 
706/XXIX/16 – proszę u uzupełnienie lampy oświetleniowej w Czepinie na ul. Topolowej, 

końcowy odcinek ulicy jest nieoświetlony, lampa tam jest niezbędna. 
Mieszkańcy wybudowali tam domy, teraz jest wcześnie ciemno, dzieci 
uczęszczają do szkoły, na zajęcia pozalekcyjne. Jeśli jest to możliwe, to 
bardzo proszę o uzupełnienie tych lamp. 

 
BMP/706/XXIX/16       Gryfino, dnia 23.11.2016 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej: 
Ad.706 – w sprawie budowy oświetlenia informuję, że postaramy się uzupełnić brakującą 
lampę.     

     Z-ca Burmistrza  
                 Tomasz Miler  
 
Radny Krzysztof Hładki  
707/XXIX/16 – na parkingu usytuowanym przy parku miejskim koło banku PKO aktualnie 

samochody parkują równolegle do drogi. Proponuję zmianę parkowania na 
skos, jest na to odpowiednie miejsce, spowoduje to znaczne zwiększenie 
ilości miejsc parkingowych, sądzę, że nawet o 1/3. Wszyscy się borykamy 
z problemem ilości miejsc parkingowych, a to bardzo bezproblemowe 
zwiększenie ilości miejsc. Proszę o zajęcie się sprawą.  

 
BMP/707/XXIX/16       Gryfino, dnia 23.11.2016 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej: 
Ad. 707 – skonsultujemy z projektantami taką ewentualność, jednak należy pamiętać 
o zachowaniu właściwych parametrów jezdni oraz zachowaniu szerokości ciągów pieszych. 

      Z-ca Burmistrza  
                 Tomasz Miler  
 
708/XXIX/16 – moja interpelacja dotyczy skrzyżowania ulic Kołłątaja i Pomorskiej, chodzi 

o wydłużenie światła zielonego przy skręcie z ul. Kołłątaja na ul. Pomorską. 
Zielone światło świeci tylko 7 sekund, co pozwala na przejazd tylko dwóch 
samochodów, przez to tworzą się korki. Proszę o przekazanie do starostwa 
i do GDDKiA. 

 
BMP/708, 717/XXIX/16      Gryfino, dnia 23.11.2016 r. 
Interpelacje przekazano do Starostwa Powiatowego w Gryfinie i GDDKiA. 
 
Radna Jolanta Witowska  
709/XXIX/16 – trwają prace związane z projektowaniem oświetlenia na terenie miasta, 

bardzo proszę o uwzględnienie w tym projekcie rejonu ulicy Grunwaldzkiej 
i Chrobrego – chodzi o ciąg pieszy miedzy blokiem przy ul. Grunwaldzkiej 
a byłym żłobkiem. Są tam zamontowane trzy solary, dwa z nich od wielu 
miesięcy nie świecą. Proszę o rozwiązanie tego problemu, żeby poprawić 
komfort mieszkańców.  

 
BMP/709, 710/XXIX/16      Gryfino, dnia 23.11.2016 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej: 
Ad.709 – postaramy się wymienić akumulatory w lampach solarnych, związane jest to jednak 
ze znacznym kosztem wymiany zużytych akumulatorów solarnych. 
                               Z-ca Burmistrza  
                 Tomasz Miler  
 



710/XXIX/16 – wielokrotnie podnosiłam już problem nawierzchni na drodze wewnętrznej przy 
ul. Garbarskiej, jest to odcinek między budynkiem przy ul. Garbarskiej 
a garażami, jest to droga, która prowadzi także do spółdzielni rybackiej. Są 
tam koleiny, kałuże, droga jest po prostu nieprzejezdna. Proszę o poprawę 
stanu nawierzchni tej drogi.     

 
BMP/709, 710/XXIX/16      Gryfino, dnia 23.11.2016 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej: 
Ad.710 –zamierzamy uzupełnić ubytki w ul. Garbarskiej jeszcze w bieżącym roku. 
               Z-ca Burmistrza  
                 Tomasz Miler  
Radny Ireneusz Sochaj  
711/XXIX/16 – trwają w mieście liczne remonty dróg, poprawia się ich jakość, estetyka, jest 

jednak jedno miejsce, które budzi trwogę. To jest zjazd z ulicy Wojska 
Polskiego przed wiaduktem PKP. Fałdy, góry, doliny zagrażają 
bezpieczeństwu pieszych, którzy przechodzą w tym miejscu. Należałoby tam 
jeździć z prędkością praktycznie zerową, jednak nie wszyscy kierowcy tego 
dochowują. Czy przy trwających remontach nie można by chociażby 
sfrezować tej nawierzchni i w ten sposób poprawić stan bezpieczeństwa? 

 
BMP/711/XXIX/16       Gryfino, dnia 23.11.2016 r. 
Interpelacja przekazana do ZZDW w Koszalinie. 
 
Radny Jacek Kawka  
712/XXIX/16 – chciałbym zgłosić interpelację w imieniu mieszkańca, pana Mirosława 

Koperskiego, to człowiek, który dużo podróżuje, jest też znawcą urbanistyki 
ogólnie pojętej, zwrócił mi uwagę na następującą rzecz: spacerując po 
Gryfinie zauważył w krajobrazie dwa elementy: fontannę w centrum miasta i 
podobną fontannę na Górnym Tarasie. Te fontanny trąca późnymi latami 
siedemdziesiątymi, przyzwyczailiśmy się do tego widoku, ale osoby, które się 
tu pojawiają, te fontanny kłują w oczy. Proponowałbym zagospodarować te 
ważne wizualnie miejsca naszego miasta. Czy burmistrz przewiduje docelowo 
jakieś inne zagospodarowanie tego terenu? Jeżeli tak, to na czym to miało by 
polegać? Proszę o pisemną odpowiedź w tej sprawie.  

 
BMK.0003.42.2016.nsz       Gryfino, dnia 8.12.2016 r. 
W odpowiedzi na Pana interpelacje dotyczącą zmiany zagospodarowania terenu przy 
fontannach zlokalizowanych w centrum miasta oraz na osiedlu Górny Taras informuje, 
iż Gmina Gryfino nie posiada aktualnie środków finansowych, które mogłaby przeznaczyć 
na kompleksową modernizację posiadanych fontann. Ponadto informuję, że zarządcą 
fontanny znajdującej się na Górnym Tarasie jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Regalica i nie 
jest ona obsługiwana przez Gminę. Gmina Gryfino prowadzi obsługę trzech fontann, które 
znajdują się kolejno: przy ul. Grunwaldzkiej, ul. 1 Maja oraz przy skrzyżowaniu 
ul. B. Chrobrego z ul. Kościelną.        
         Z up. Burmistrza 
          Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
   
Radna Małgorzata Rubczak  
713/XXIX/16 – w dniu wczorajszym miałam spotkanie z mieszkańcami Krzypnicy i dwa 

tematy wzbudziły szczególne zainteresowanie: inwestycja celu publicznego, 
która planowana jest w m. Krzypnica oraz bezpieczeństwo drogowe. Jeśli 
chodzi o inwestycję celu publicznego, mam tu na myśli budowę stacji 
elektroenergetycznej w Krzypnicy, czy została podpisana decyzja o lokalizacji 
celu publicznego? Jeżeli tak, to czy strony zainteresowane, nie mówię tu o 
inwestorze, ale o właścicielach działek bezpośrednio przylegających do terenu 



planowanej stacji, zostali powiadomieni? Jeżeli została podjęta taka decyzja, 
to ponawiam prośbę o zorganizowanie spotkania informacyjnego inwestora 
lub przedstawiciela inwestora z mieszkańcami Krzypnicy, a jeżeli nie jest to 
możliwe, bo inwestor uchyla się od takiego spotkania, z tego co mi wiadomo, 
to proszę o spotkanie pracowników merytorycznych Urzędu Miasta i Gminy z 
zainteresowanymi mieszkańcami. Drugi temat dotyczy oświetlenia, 
kilkakrotnie zgłaszałam interpelację w sprawie oświetlenia w ciągu drogi 
krajowej nr 31 w miejscowości Krzypnica w okolicy cmentarza oraz posesji 
nr 50, po tych interpelacjach zostało skierowane pismo do GDDKiA, 
z GDDKiA otrzymaliśmy odpowiedź, że zgodnie z obowiązującym prawem 
energetycznym oświetlenie dróg innych niż autostrady i drogi ekspresowe, a w 
tym przypadku mamy do czynienia z taką drogą, przebiegających w granicach 
terenu zabudowy, należy do zadań własnych gminy. Ta interpelacja powtarza 
się od roku 2015, a zgłaszana była pewnie jeszcze wcześniej. Bardzo proszę 
o zaplanowanie w budżecie na 2017 wśród zadań własnych gminy wykonanie 
oświetlenia w tymże rejonie drogi krajowej nr 31. 

 
BMP/713/XXIX/16       Gryfino, dnia 23.11.2016 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej: 
Ad. 713 – spotkanie z mieszkańcami Krzypnicy w sprawie stacji transformatorowej odbyło się 
w dniu 21.11.2016 r., udzielono wyjaśnień zainteresowanym stronom. Sprawa oświetlenia 
przy cmentarzu w Krzypnicy będzie analizowana pod względem możliwości finansowych 
gminy. 
         Z-ca Burmistrza 
                     Tomasz Miler  
 
Radny Bogdan Warda  
714/XXIX/16 – mamy w Gryfinie ulicę, która kiedyś nazywała się ul. Marchlewskiego – to jest 

kawałek deptaka, który łączy ul. Kościelną z ul. Energetyków. Tam są kesony, 
miały być tam kwiatki, krzewy, w tej chwili urosły drzewa, trudno powiedzieć o 
utrzymaniu zieleni, bo w tej chwili nikt już tam nad tym nie panuje. Było swego 
czasu podpisane porozumienie z urzędem i SM Regalicą, że urząd wykona 
nową nawierzchnię na tym deptaku, a spółdzielnia zrobi wszystkie chodniki, 
które są przy blokach na ul. Kościelnej, Bałtyckiej i Energetyków. Zwracam się 
z prośbą do z-cy burmistrza Milera, aby ująć w budżecie na rok przyszły albo 
wykonanie nowych kesonów, wycięcie tych drzew, posadzenie ładnych 
krzewów albo kwiatów, a może w przyszłym roku wykonanie nawierzchni, ale 
trzeba ten zakątek zrobić, bo wygląda fatalnie.  

 
BMK.0003.40.2016.WM       Gryfino, dnia 2.12.2016 r. 
W odpowiedzi na Pana interpelację dotyczącą byłej ulicy Marchlewskiego w Gryfinie, 
obecnie ulicy Kościelnej i ulicy Energetyków i rosnących tam drzew na podwyższonych 
rabatach tworzących deptak informuję, że wskazany teren jest przeznaczony do koszenia 
traw w stałym harmonogramie prac, które zleca Gmina firmie specjalistycznej zajmującej się 
pielęgnacją zieleni niskiej i wysokiej na terenie miasta i gminy Gryfino. Ze względu na duży 
zakres prac przewidzianych do wykonania na gruntach publicznych należących do gminy 
Gryfino, przewidzianych na rok 2017, Gmina Gryfino dokona wszelkich starań, by oczyścić 
rabaty z pochylonych małych drzew jak i krzewów, niemniej jest to uzależnione 
od posiadanych środków budżetowych. Z uwagi na duży zakres prac przewidzianych 
do wykonania w bieżącym roku, w pierwszej kolejności zostaną wykonane prace związane 
z usuwaniem i podcinaniem drzew i krzewów, stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa 
(suchych, obłamanych). 
Dodatkowo nawiązując do upiększenia miasta pragnę nadmienić, iż służby gminne dokonują 
wszelkich starań, aby wzbogacić tereny zielone poprzez nasadzenia nowych gatunków 
drzew i krzewów. Nasadzenia kwiatów na terenie miasta są wykonywane w sezonie 



wiosennym i letnim, w ciągu roku w wyznaczonych do tego miejscach, tj. rabatach, 
skwerach, donicach, kaskadach oczywiście w ramach możliwości finansowych gminy 
Gryfino. 
         Z up. Burmistrza           
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
Radny Leszek Jaremczuk           
715/XXIX/16 – w Wełtyniu została wykonana kanalizacja lecz nie wszystkie budynki zostały 

do niej podłączone, w tym budynek świetlicy wiejskiej. W związku z tym 
proszę o informację, kiedy będzie to możliwe? 

 
BMP/715/XXIX/16       Gryfino, dnia 23.11.2016 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej: 
Ad.715 – mamy na względzie podłączenie kanalizacji do budynku świetlicy wiejskiej 
w Wełtyniu.                        Z-ca Burmistrza  
                 Tomasz Miler  
 
716/XXIX/16 – w imieniu mieszkańców ul. Zacisznej i Polnej w Wełtyniu chcę złożyć 

podziękowania urzędowi za wykonanie oświetlenia na ul. Zacisznej oraz 
bieżący remont drogi ul. Polnej.   

 
Radny Rafał Guga  
717/XXIX/16 – chciałbym wzmóc dwa głosy, które padły, chciałbym podkreślić interpelację 

radnego Gładkiego w sprawie świateł na skrzyżowaniu ulic Kołłątaja 
i Pomorskiej, ja ten problem już kiedyś zgłaszałem kilkukrotnie, do dzisiaj nie 
jest rozwiązany, a dzisiaj sytuacja jest szczególnie trudna, ponieważ duża 
część ruchu kierowana jest tamtędy. Chciałbym podkreślić interpelację 
radnego Sochaja o bezpieczeństwie, też już kiedyś w tej sprawie zabierałem 
głos, w tej chwili jest to niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia, gdyż przy 
większej prędkości – a ktoś przyjezdny, kto nie zna tych dróg – może 
spowodować wyskoczenie samochodu w powietrze i spowodowanie wielkich 
szkód. Proszę, aby tymi sprawami się pilnie zająć. 

 
BMP/711/XXIX/16       Gryfino, dnia 23.11.2016 r. 
Interpelacja przekazana do ZZDW w Koszalinie. 
 
BMP/708, 717/XXIX/16      Gryfino, dnia 23.11.2016 r. 
Interpelacje przekazano do Starostwa Powiatowego w Gryfinie i GDDKiA. 
 
718/XXIX/16 – zgłaszałem kiedyś interpelację i dostałem odpowiedź, żeby przypomnieć się 

w okolicach projektowania budżetu, zatem się przypominam. Chodzi 
o zamontowanie oświetlenia ulicznego na ul. Flisaczej, tej dalszej ul. Flisaczej, 
prowadzącej do oczyszczalni ścieków, tam powstała boczna uliczka z nowymi 
domami i jest tam ciemno. Proszę o zamontowanie odpowiedniej ilości lamp. 

 
BMP/718, 719, 720, 721/XXIX/16     Gryfino, dnia 23.11.2016 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej: 
Ad.718 – oświetlenie na ulicy Flisaczej będzie przedmiotem analizy po zatwierdzeniu 
budżetu, aktualnie sporządzamy dokumentację na oświetlenie ulic gminnych. 
               Z-ca Burmistrza  
                 Tomasz Miler  
 
719/XXIX/16 – wcześniej składałem interpelację w tej sprawie i też się przypominam, 

remonty dróg dobiegają końca, powstaje duże rondo u zbiegu ulic Flisaczej, 
Szczecińskiej, Grunwaldzkiej, Chrobrego, które spowoduje likwidację wielu 



miejsc parkingowych, które służyły dla mieszkańców. Mieszkańcy się 
niepokoją, bo niedługo ma ruszyć także zagospodarowanie terenu pustego 
poniżej ulicy Flisaczej, gdzie do tej pory mieszkańcy i nie tylko mieszkańcy 
parkują. Nie mamy alternatywy dla tych miejsc parkingowych, a jest to dosyć 
ważne miejsce, ponieważ te miejsca parkingowe obsługują sąd, GTBS, 
okoliczne sklepy. Proszę o wygospodarowanie odpowiedniej ilości miejsc 
w okolicy.       

720/XXIX/16 – na ulicy Flisaczej bardzo wielu mieszkańców zwraca uwagę na brak miejsc 
parkingowych na nowo wyremontowanej ulicy. Sytuacja jest szczególnie 
trudna, ponieważ ten parking obsługuje także klientów okolicznych sklepów, 
a także szkoły językowej i trwa walka o miejsce parkingowe, kierowcy pakują 
w miejscach niedozwolonych, bo gdzieś ten samochód zostawić trzeba. Do 
godziny 15 parkują tam także pracownicy PUK, którzy przychodzą na bazę. 
Nie wiem, jakie znaleźć rozwiązanie, na pewno będzie to trudne. Proszę, aby 
przyjrzeć się sprawie i coś w tym temacie zrobić. Ja nie chciałbym bronić 
nikomu parkowania, tylko zabezpieczyć odpowiednią ilość miejsc, żeby nie 
wyglądało to tak, jak wygląda w tej chwili.  

 
BMP/718, 719, 720, 721/XXIX/16     Gryfino, dnia 23.11.2016 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej: 
Ad.719, 720 – zgadzamy się, że w mieście brakuje miejsc parkingowych, zwłaszcza 
w okolicach centrum. Planujemy do realizacji w roku bieżącym parking przy ul. 1 Maja.  

     Z-ca Burmistrza  
                 Tomasz Miler  
 
721/XXIX/16 – mieszkańcy okolic ul. Mieszka I zwrócili mi uwagę na to, że przy okazji 

budowy żłobka została uszkodzona nawierzchnia. Przyjrzałem ten teren, 
jakieś dramatyczne rzeczy się nie dzieją, są to niewielkie uszczerbki, ale 
potrafią być dokuczliwe dla mieszkańców. Proszę, żeby to przypilnować, żeby 
zostało to przywrócone do stanu poprzedniego. 

 
 
BMP/718, 719, 720, 721/XXIX/16     Gryfino, dnia 23.11.2016 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej: 
Ad.721 – nawierzchnia ulicy łokietka będzie doprowadzona do poprzedniego stanu 
technicznego, po zakończeniu robót budowlanych na żłobku.    
                   Z-ca Burmistrza  
                 Tomasz Miler  
 
722/XXIX/16 – zwrócili mi uwagę mieszkańcy okolicznych miejscowości, że taką niepisaną 

tradycją w naszej gminie było przekazywanie zwrotu z funduszu sołeckiego 
także na cele poszczególnych wiosek. W zeszłym roku postanowiono, że te 
pieniądze pójdą na Wigor, w tym roku nikt takiego celu nie przedstawił, 
a z wiadomości, które do mnie doszły, ten zwrot nie jest przekazany tym 
wioskom. Nie ma takiego obowiązku, natomiast była taka niepisana zasada. 
Chciałbym się dowiedzieć, czy będzie przekazany tym miejscowościom  zwrot 
z funduszu sołeckiego? Jeżeli nie, to dlaczego? 

 
   
 
 
 
 
 
 



   
 
                       
 
    
 


