
Interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na XVI s esji Rady Miejskiej w Gryfinie  
w dniu 3 grudnia 2015 r.  

 
 
Radny Piotr Zwoli ński  
401/XVI/2015 – zwrócili się do mnie mieszkańcy ulicy Letniej i Pogodnej w sprawie 

utwardzenia tych ulic. Dla przypomnienia, ulica Letnia była utwardzana 
w marcu tego roku, w tej chwili należy poprawić jej stan, liczę na 
wykonanie tych czynności w ramach gwarancji wykonawcy zlecenia, czyli 
w tym przypadku PUK. Co do utwardzenia ulicy Pogodnej, chodzi 
o odcinek ok. 100 m od wjazdu z ulicy Armii Krajowej.  

 
BMP/401/XVI/2015       Gryfino, dnia 22.01.2016 r. 
Przekazano do PUK Sp. z o.o.  
 
BMP/401, 402/XVI/15; BMP/421, 422, 423/XVII/15                Gryfino, dnia 22.01.2016 r. 
Ad. 401/XVI, 422/XVII – w sprawie utwardzenia ul. Pogodnej na odcinku ok. 100 m od 
wjazdu z ul. Armii Krajowej oraz ulic Kochanowskiego i Reja informuję, że budowa i remont 
dróg realizowane będą w oparciu o harmonogram opracowywany przez zespół powołany 
Uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie nr VII/62/15 z dnia 30.04.2015r. oraz stosownie do 
posiadanych środków i potrzeb mieszkańców. Jednocześnie informuję, że w roku 2016 
planowane jest utwardzenie nawierzchni ulic Wodnej i Opolskiej. 
         Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
402/XVI/15 – doskonale wszyscy wiemy, jaki jest problem z niektórymi ciągami pieszymi 

w mieście, zdaję sobie sprawę z sytuacji finansowej, w jakiej znajduje się 
obecnie gmina Gryfino, moja propozycja dotyczy ciągów pieszych przy ul. 
Sienkiewicza i brzmi następująco: proszę zdemontować obecne płyty 
chodnikowe, wykonać tzw. podsypkę materiałem utwardzalnym i położyć 
je ponownie, niwelując nierówności. Zapewniam, że jest to metoda bardzo 
tania, a z pewnością poprawi bezpieczeństwo mieszkańców.  

 
BMP/401, 402/XVI/15; BMP/421, 422, 423/XVII/15    Gryfino, dnia 22.01.2016 r. 
Ad. 402/XVI, 423/XVII – w sprawie ciągów pieszych przy ul. Sienkiewicza i ul. Okrężnej 
informuję, że w dniu 19.01.2016r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Gminą Gryfino a 
PUK Sp. z o. o. z siedzibą w Gryfinie w sprawie określenia warunków finansowania oraz 
uszczegółowienia zadań PUK Sp. z o. o. powierzonych Uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie nr 
XXVIII/232/12 z dnia 29.11.2012r. w zakresie gospodarki komunalnej. Zgodnie z ww. 
porozumieniem Spółce powierzono m.in. zadania dotyczące bieżącego utrzymania dróg 
gminnych. Sygnały od mieszkańców gminy, radnych oraz innych podmiotów są 
przekazywane na bieżąco do PUK SP. z o. o. celem realizacji ustaleń porozumienia.  

Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
403/XVI/15 –  jako mieszkaniec Gryfina obserwuję w okresie jesiennym poważny problem, 

zarówno na ulicach powiatowych, drodze krajowej i części ulic gminnych. 
Problem dotyczy konarów drzew i ogromnej ilości spadających liści. 
Zwracam się z prośbą o uporządkowanie tego problemu, bo przez tzw. 
cięcia przydrożnych drzew, mam tu na myśli konkretnie lipy, które maja 
właściwości odbijania, formowania pięknych konarów. Panie Burmistrzu, 
takie działania były wykonywane w Gryfinie w latach 80, są wykonywane 
w sąsiednich gminach, jak również w pobliskich miejscowościach 
przygranicznych na terenie Niemiec. Proszę, aby rozpocząć takie 
działania w Gryfinie, co poprawi czystość miasta, ułatwi pracę osobom 



sprzątającym, jak również w perspektywie czasu zmniejszy koszty tych 
czynności.  

 
BMK.0003.47.2015.WM        Gryfino, dnia 17.12.2015 r. 
W odpowiedzi na Pana interpelację nr 403/XVI/15, zgłoszoną na XVI sesji Rady Miejskiej w 
dniu 03 grudnia 2015 r., dotyczącą konarów drzew i ogromniej ilości spadających liści 
informuję, iż ewentualne cięcia drzew zlecone przez posiadacza nieruchomości powinny 
zostać wykonane zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej. Na podstawie art. 87a pkt 2 i 3 
ustawy o ochronie przyrody wskazuję, iż prace w obrębie korony drzewa nie mogą prowadzić 
do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym 
okresie rozwoju drzewa, chyba że mają na celu: 
1) usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych; 
2) utrzymanie uformowanego kształtu korony drzewa; 
3) wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywróceniu statyki drzewa. 
Art. 87a pkt 3 ustawy o ochronie przyrody mówi, iż zabieg, o którym mowa w ust 2 pkt. 3 
wykonuje się na podstawie dokumentacji, w tym dokumentacji fotograficznej, wskazującej na 
konieczność przeprowadzenia takiego zabiegu. Dokumentację przechowuje się przez okres 
5 lat od końca roku, w którym wykonano zabieg.  
W świetle obowiązujących przepisów obowiązuje zakaz ogławiania drzew. 
         Z up. Burmistrza 
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
O.Sz.Z – 15.051.01.2016.sd      Szczecin, dnia 18.01.2016 r. 
Odpowiadając na interpelację GDDKiA O/Szczecin Rejon w Szczecinie informuję, że na 
zlecenie tut. Rejonu corocznie wykonywane są cięcia sanitarne drzew polegające na 
usuwaniu gałęzi martwych, cięcia techniczne dla utrzymania wymaganej skrajni w obrysie 
jezdni i budynków oraz cięcia korygujące w przypadkach zaburzonej statyki drzewa.  
Rejon w Szczecinie przeprowadził kilka lat temu wzdłuż drogi krajowej nr 31 prace 
polegające na cięciach korygujących korony drzew i cięcia te muszą być uwzględniane przy 
planowanych pracach w przyszłości.  
Optymalny zakres cięć wynosi do 15% objętości żywej korony drzewa, a maksymalna ilość 
usuniętych gałęzi nie może przekraczać 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie 
rozwoju drzewa. Z dużą rezerwą planujemy cięcia kształtujące korony starych drzew, 
unikając prac jako jednorazowego zabiegu, w przypadkach koniecznych przeprowadzając je 
stopniowo przez kilka lat. 
        Z-ca Kierownika Rejonu 
           Stanisław Dziedzic           
            
Radny Rafał Guga  
404/XVI/15 – pierwsza sprawa dotyczy CW Laguna, w tej chwili staje się to naszym 

sztandarowym budynkiem ze względu na umiejscowienie tam naszej 
jednostki budżetowej Senior Wigor, a sprawa, którą chciałem poruszyć 
odnosi się do remontu elewacji. Zwróciło mi uwagę kilkoro mieszkańców 
z pytaniem, kto wybierał kolory? W tej chwili jest zrobiona tylko część 
budynku i pojawiają się pytania, kiedy zostanie zrobiona druga część? Czy 
jeżeli będzie się to odwlekało w czasie, to czy nie spowoduje to, że ta 
część już zrobiona ulegnie pewnej degradacji i będzie to wyglądało nie 
najlepiej? Kiedy będzie robiona druga część? 

 
CW/WA/KN/071721/21-809/2015      Gryfino, dnia 18.12.2015 r. 
Odpowiadając na interpelację informujemy, że zgodnie z umową nr 3/35/2015 z dnia 
174.08.2015 r. zawartą z Wykonawcą: Przedsiębiorstwem wielobranżowym AB Grzegorz 
Biel z siedzibą przy ul. Szczecińskiej 58 w Gryfinie, zrealizowano zadanie pn. „Modernizacja 
elewacji obiektu CW Laguna w Gryfinie, polegające na wykonaniu nowej wyprawy 



elewacyjnej o lepszych parametrach technicznych i wizualnych – elewacji wschodniej, 
frontowej i ściany północnej osi 19/C-G”. 
Modernizacja części elewacji obiektu CW Laguna polegała na wykonaniu nowej wyprawy 
elewacyjnej o lepszych parametrach technicznych i wizualnych poprzez nadanie nowej 
przestrzennej kolorystyki. Zwiększona została izolacyjność termiczna ścian, którą uzyskano 
poprzez wypełnienie na istniejących ścianach warstwowego układu , składającego się ze 
styropianu jako materiału termoizolacyjnego, warstwy zbrojonej wykonanej z zaprawy 
klejącej i siatki zbrojącej oraz wyprawy tynkarskiej.  
Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia Wykonawca przedstawił zamawiającemu 
propozycje trzech wersji kolorystycznych elewacji. Projektant brał pod uwagę charakter 
prowadzonej przez CW Laguna działalności, obecne standardy estetyczne oraz aspekt 
utrzymania elewacji w czystości i możliwość jej ewentualnych napraw w przyszłości. 
Wybrana przez CW Laguna wersja spotkała się z akceptacją szerokiego grona 
użytkowników obiektu. Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy żadnych negatywnych 
komentarzy. Następnymi etapami modernizacji elewacji obiektu CW Laguna, po wykonaniu 
elewacji frontowej i wschodniej, jest elewacja zachodnia ściany północnej osi 19/L-R oraz 
patia z naprawą ścian oporowych okien przyziemia. Do realizacji w 2016 roku zaplanowano 
wykonanie elewacji zachodniej oraz ściany północnej osi 19/L-R. Na rok 2017 zaplanowano 
wykonanie elewacji patia połączone z pracami ziemnymi – naprawą ścian oporowych okien 
przyziemia wraz z klinkierowymi podmurówkami cokołowymi.      
Prace związane z modernizacją elewacji obiektu przeprowadzane są etapami ze względu na 
możliwości finansowe CW Laguna, wspieranego również dotacjami celowymi ze strony 
Gminy Gryfino. Stosowane obecnie technologie wykonywania prac i używane materiały 
pozwalają na wykonywanie tych prac w etapach bez ryzyka utraty jakości wykonanej 
elewacji i estetyki obiektu. 
         Dyrektor CW Laguna  
                 Edyta Zart   
       
405/XVI/15 – wielokrotnie interpelowałem w sprawie ul. Flisaczej, zaczyna tam już to 

wyglądać w sposób, w jaki spełnia oczekiwania. Została jeszcze sprawa 
jednej lampy. Otóż jedna lampa stojąca na środku została już 
przeniesiona, ona została uszkodzona w wyniku prawdopodobnie kolizji. 
Została jeszcze jedna na środku parkingu, stąd pytanie, kiedy ten problem 
zostanie rozwiązany? 

 
BMP/405/XVI/15; BMP/427,428,429, 430,431/XVII/15  
Ad. 405/XVI, 428, 429, 430, 431/XVII – w sprawie ulicy Flisaczej informuję, że lampy zostały 
przesunięte w ten sposób aby zapewnić dodatkowe miejsca parkingowe. Kwestia dobudowy 
lamp oświetleniowych na ul. Flisaczej może być analizowana w oparciu o ewentualne 
dodatkowe środki na rozbudowę oświetlenia. Układ komunikacyjny ul. Flisaczej został 
zaprojektowany w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami w tym techniczno – 
budowlanymi i z zapewnieniem racjonalnego wykorzystania dostępnej przestrzeni, co 
zweryfikował właściwy organ administracji architektoniczno – budowlanej wydając decyzję 
zatwierdzającą projekt. Odbiór inwestycji polegającej na przebudowie ul. Flisaczej odbył się 
w roku ubiegłym z uwzględnieniem uwag kierowanych przez mieszkańców oraz GTBS. Płyty 
betonowe zostały przewiezione na teren przy ul. Pomorskiej celem wykorzystania do 
utwardzenia nawierzchni drogi prowadzącej do terenów strefy przemysłowej na czas 
prowadzenia robót budowlanych. 
        Z up. Burmistrza 
       Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
406/XVI/15 – trwają prace nad regulaminem przyznawania stypendiów m.in. za osiągnięcia 

sportowe w sporcie szkolnym. Wiem, że były rozmowy na ten temat 
z dyrektorami szkół, ale otrzymałem wiadomość, że nauczyciele 
wychowania fizycznego dostarczyli pismo wnoszące swoje zastrzeżenia 



i uwagi. Odpowiedź, jaką otrzymali z urzędu właściwie pozbawia ich prawa 
głosu. Panie Burmistrzu, chciałbym się dowiedzieć, jaką odpowiedź 
otrzymali nauczyciele? Czy głos ludzi, którzy fachowo zajmują się tym 
tematem nie jest wart wysłuchania i uwzględnienia? Zwracam się z prośbą 
o zorganizowanie w tej sprawie spotkania Burmistrza z nauczycielami 
wychowania fizycznego, uczącymi na terenie gminy. 

 
BWS.RE.0003.6.2015         Gryfino, dnia 14 grudnia 2015 r. 
W odpowiedzi na zgłoszoną interpelację uprzejmie informuję, że nauczyciele są 
pracownikami szkół, natomiast szkołą kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz dyrektor. 
Podczas spotkania w dniu 5 października 2015 r. dyrektorzy wraz z Burmistrzem podjęli 
decyzję o zmianie zapisu w regulaminie przyznawania stypendiów za wybitne osiągnięcia 
sportowe. W załączeniu przedstawiam kopię odpowiedzi jaką otrzymali nauczyciele 
wychowania fizycznego w przedmiotowej sprawie.  
         Z up. Burmistrza 
        Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński   
 
407/XVI/15 – chciałem w swoim imieniu podziękować panu Burmistrzowi Tomaszowi 

Milerowi za przeprowadzenie zakończonego już remontu ulicy Flisaczej, 
mimo pewnych niedociągnięć, zgrzytów między nami, pojawiających się 
niepotrzebnych „kwasów”, tak jak mówiłem, ta ulica wkroczyła w XXI wiek 
i za to serdecznie dziękuję.  

 
Radna Ewa De La Torre  
408/XVI/2015 – od lat interesuję się nowoczesnymi metodami wychowawczymi i rewalidacją 

osób niepełnosprawnych, ale dowiedziałam się, że w naszym Przedszkolu 
nr 1 im. Krasnala Hałabały jest prowadzony cały system wychowawczy 
metodą Montessori, co mnie ogromnie cieszy. Chciałam złożyć wyrazy 
szacunku zarówno dyrekcji jak i wszystkim prowadzącym ten proces 
wychowawczy, wychowawcom i nauczycielom tego przedszkola i 
chciałabym zapytać, czy ta od wielu lat znana metoda wychowawcza jeśli 
chodzi o wiek wczesnoprzedszkolny naszych dzieci będzie wprowadzana 
także w innych przedszkolach? Wymaga to ogromnej pracy ze strony 
nauczycieli wychowania przedszkolnego, ponieważ jest to metoda, która 
zakłada nieużywanie tradycyjnych zabawek, niestosowanie podziału na 
grupy jednolitych wiekowo, tudzież inne ciekawe rozwiązania. Uważam, że 
to jest metoda warta upowszechnienia i chciałbym zapytać, czy 
przewidujemy jakiś system wsparcia i szkoleń dla innych placówek 
przedszkolnych w tej dziedzinie i czy ta metoda Montessori mogłaby być 
rozpropagowana jeszcze w innych placówkach? Czy jest możliwe, aby 
nasze Gryfino stało się zagłębiem stosowania metody Montessori 
w wychowaniu przedszkolnym?  

 
BWS.RE.0003.5.2015         Gryfino, dnia 14 grudnia 2015 r. 
W odpowiedzi na interpelację uprzejmie informuję, że metoda Montessori od kilku lat jest 
stosowana w Przedszkolu Nr 1 w Gryfinie, jak również w SP nr 1 z Oddziałami 
Integracyjnymi w Gryfinie. W roku 2015 na wniosek dyrektor Przedszkole Nr 1 otrzymało 
dodatkowe środki finansowe w wysokości 10.000 zł na zakup zabawek niezbędnych do 
pracy tą metodą. Ponadto gmina Gryfino wspiera wszelkie działania innowacyjne służące 
dobru dziecka, w miarę możliwości finansowych. Jak dotąd żadna inna szkoła oraz inne 
przedszkole nie zwracały się o pomoc w zorganizowaniu zajęć w tym systemie 
wychowawczym. 
Jednocześnie nadmieniam, że sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad szkołami i 
przedszkolami, w tym inspirowanie nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych 
i organizacyjnych jest zadaniem kuratora oświaty. Natomiast zadaniem organu 



prowadzącego jest stwarzanie warunków dla prawidłowej realizacji zajęć wychowawczych, 
dydaktycznych i opiekuńczych.  
         Z up. Burmistrza  
                Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński     
 
Radny Tomasz Namieci ński       
409/XVI/2015 – moja interpelacja dotyczy interpelacji, którą wcześniej składałem, odczytam 

ją: „w nawiązaniu do interpelacji wniesionej na sesji Rady Miejskiej 
w sprawie chodnika przy ul. Pyrzyckiej w Gardnie oraz nawierzchni ul. 
Słonecznej w Gardnie informuję, że w dniu 09.11.2015r. pracownicy 
Urzędu Miasta i Gminy Gryfino dokonali przeglądu ww. nawierzchni i 
zlokalizowali miejsca, w których występują nieprawidłowości. Z uwagi na 
wyczerpanie środków finansowych na bieżące utrzymanie dróg w roku 
2015 uzupełnienie ubytków nastąpi po uchwaleniu budżetu w roku 2016’. 
Chciałbym się do tego odnieść. Ja w tym czasie składałem dwie inne 
interpelacje dotyczące drogi wojewódzkiej, gdzie też mieliśmy ubytki 
w drodze i dotyczące prac, które wykonywało PUK i w niedługim czasie te 
rzeczy zostały zrobione. Ja mam bardzo dużą prośbę do pana Burmistrza 
Milera, jeśliby się znalazły środki finansowe jeszcze w tym roku, żeby 
jednak te sprawy zrobić, bo to są sprawy ważne dla mieszkańców, bo 
wielokrotnie mówimy, że służymy mieszkańcom, więc służmy 
mieszkańcom.  

 
BMP/409,410/XVI/15; BMP/418/XVII/15     Gryfino, dnia 22.01.2016 r. 
Ad. 409/XVI – w sprawie chodnika przy ul. Pyrzyckiej w Gardnie oraz nawierzchni ul. 
Słonecznej informuję, ze w roku ubiegłym dziura w ul. Słonecznej została załatana klincem. 
Jednocześnie informuję, iż w dniu 19.01.2016r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy 
Gminą Gryfino a PUK Sp. z o. o. z siedzibą w Gryfinie w sprawie określenia warunków 
finansowania oraz uszczegółowienia zadań PUK Sp. z o. o. powierzonych Uchwałą Rady 
Miejskiej w Gryfinie nr XXVIII/232/12 z dnia 29.11.2012r. w zakresie gospodarki komunalnej. 
Zgodnie z ww. porozumieniem Spółce powierzono m.in. zadania dotyczące bieżącego 
utrzymania dróg gminnych. Sygnały od mieszkańców gminy, radnych oraz innych podmiotów 
są przekazywane na bieżąco do PUK SP. z o. o. celem realizacji ustaleń porozumienia. 
Informacja dot. chodnika przy ul. Pyrzyckiej w Gardnie zostanie przekazana do Spółki. 
        Z up. Burmistrza 
       Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
410/XVI/15 – moja interpelacja dotyczy pompy wodnej. 24 czerwca dostałem odpowiedź 

dotyczącą pompy wodnej w m. Drzenin, o to mnie prosił sołtys, rada 
sołecka i mieszkańcy. Dostałem odpowiedź, że „w najbliższym czasie 
w uzgodnieniu z PUK sp. z o.o. wyjaśnimy sprawę pompy wodnej w 
Drzeninie a  o sposobie rozwiązana problemu powiadomimy Pan oraz 
sołtysa miejscowości”. Teraz dostałem odpowiedź: „w sprawie 
uszkodzonej pompy wodnej w Drzeninie informuję, że z wyjaśnień 
uzyskanych z PUK przedmiotowa pompa nie stanowi własności Gminy 
Gryfino”. Jak nie stanowi własności gminy Gryfino rozumiem, że są jakieś 
wyjaśnienia pisemne z PUK, prosiłbym o jakieś pismo, żeby ustalić, kto 
jest właścicielem tej pompy wodnej.    

 
BMP/409,410/XVI/15; BMP/418/XVII/15     Gryfino, dnia 22.01.2016 r. 
Ad. 410/XVI – w sprawie pompy wodnej w m. Drzenin informuję, że przedmiotowa pompa 
usytuowana jest w pasie drogowym na działce nr 28/12 z Obr. Drzenin. PUK Sp. z o. o. ok. 
roku 2012 wykonywał roboty budowlane związane z pękniętą rurą doprowadzającą wodę do 
ww. pompy. Na prośbę ówczesnego sołtysa Drzenina woda do pompy została zakręcona ze 
względu na nielegalny pobór wody oraz brak możliwości rozliczenia kosztów dostawy wody 



gdyż na przedmiotowym urządzeniu nie ma zamontowanego wodomierza. Jednocześnie 
informuję, że istnieje możliwość ponownego podłączenia zdroju ulicznego, po uprzednim 
wskazaniu podmiotu, który będzie zobowiązany do ponoszenia opłat za zużytą wodę.    

Z up. Burmistrza 
       Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
Radny Zdzisław Kmieciak  
410/XVI/15 – zgłaszam sprawę remontu drogi powiatowej z Czepina do Żabnicy, droga ta 

jest w katastrofalnym stanie, dziura na dziurze, wyrwy, brak pobocza dla 
pieszych, jest to bardzo niebezpieczne, jest to kluczowa droga dojazdowa 
do Żabnicy. Nie ma przedstawicieli powiatu, ale bardzo bym prosił, żeby 
Starosta przyjrzał się tej drodze. 

 
BMP/410/XVI/15        Gryfino, dnia 22.01.2016 r. 
Przekazano do Starostwa Powiatowego.  
 
Radna Jolanta Witowska  
411/XVI/15 – moja interpelacja dotyczy stanu nawierzchni drogi ul. Garbarska, tą drogą jest 

poprowadzony duży ruch, kierowcy często jeżdżą, żeby ominąć światła 
sygnalizacyjne na ul. Chrobrego. Stan drogi jest fatalny, dziura na dziurze, 
wyrwy, są tam również garaże, więc jest ona użytkowana też przez 
użytkowników garaży. Ci mieszkańcy płacą podatki i oczekują, że stan tej 
drogi zostanie poprawiony. Dojazd do przedszkola przy ul. Krzywoustego 
od strony ul. Słowiańskiej jest katastrofalny, dziura na dziurze, doły, 
wyrwy, rodzice, którzy przywożą dzieci do przedszkola czasem nawet nie 
mogą wysiąść z samochodu, bo trudno nawet jakkolwiek zaparkować. 
Proszę chociaż o doraźną naprawę, bo stan jest katastrofalny.        

 
BMP/411/XVI/15       Gryfino, dnia 22.01.2016 r. 
Ad. 411 – w sprawie nieodpowiedniego stanu technicznego nawierzchni ul. Garbarskiej i ul. 
Słowiańskiej informuję, że w dniu 19.01.2016r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy 
Gminą Gryfino a PUK Sp. z o. o. z siedzibą w Gryfinie w sprawie określenia warunków 
finansowania oraz uszczegółowienia zadań PUK Sp. z o. o. powierzonych Uchwałą Rady 
Miejskiej w Gryfinie nr XXVIII/232/12 z dnia 29.11.2012r. w zakresie gospodarki komunalnej. 
Zgodnie z ww. porozumieniem Spółce powierzono m.in. zadania dotyczące bieżącego 
utrzymania dróg gminnych. Sygnały od mieszkańców gminy, radnych oraz innych podmiotów 
są przekazywane na bieżąco do PUK SP. z o. o. celem realizacji ustaleń porozumienia. 
Informacja dot. nawierzchni ul. Garbarskiej i ul. Słowiańskiej zostanie przekazana do Spółki. 

Z up. Burmistrza 
       Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 

 
            
 
 
 
 
      
 


