
DRUK NR 4/LII 

Informacja Przewodniczącej Rady  

o działalności Rady Miejskiej w Gryfinie 

od 1 stycznia 2018 r. do 26 września 2018 r. 
 

 
W okresie objętym informacją, Rada Miejska w Gryfinie obradowała na 9 sesjach,  

w tym na 1 zwołanej w trybie nadzwyczajnym. Do Rady Miejskiej wpłynęło 74 projekty 

uchwał, w tym 3 projekty, których autorem była Komisja Rewizyjna oraz 1 projekt  

z inicjatywy grupy radnych. 

Rada podjęła 72 uchwały, w tym 30 uchwał z zakresu prawa miejscowego, 

podlegających publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

Rada rozpatrzyła 1 skargę dotyczącą działalności Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino,  

1 skargę na działanie dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie oraz 1 wezwanie do 

usunięcia naruszenia prawa.  

Wojewoda Zachodniopomorski rozstrzygnięciem nadzorczym stwierdził nieważność 

w części 1 uchwały Rady. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie 

uchwałami stwierdziło nieważność w części 2 uchwał Rady Miejskiej w Gryfinie 

Na sesjach oraz w okresie międzysesyjnym radni złożyli ogółem 208 interpelacji  

i zapytań. Najwięcej spośród zgłoszonych interpelacji, dotyczyło inwestycji drogowych, 

czyli budowy, remontów, konserwacji, poprawy stanu dróg, ciągów pieszych, budowy 

miejsc parkingowych i stanu oświetlenia dróg na terenie gminy Gryfino. Radni poruszali 

również sprawy dotyczące pozostałych inwestycji, nieruchomości gminnych, gospodarki 

komunalnej i mieszkaniowej, ochrony środowiska, oświaty i kultury, spraw organizacyjnych 

Urzędu Miasta i Gminy oraz jednostek organizacyjnych gminy. Radni interweniowali 

również w indywidualnych sprawach mieszkańców. Wszystkie uchwały, interpelacje, 

wnioski i zapytania były przekazywane na bieżąco do Burmistrza w celu realizacji zadań  

w nich zawartych.  

W okresie  objętym informacją odbyły się 34 posiedzenia komisji Rady, w tym  

10 posiedzeń Komisji Rewizyjnej, 8 posiedzeń Komisji Spraw Społecznych  

i Bezpieczeństwa Publicznego, 8 posiedzeń Komisji Planowania Przestrzennego, 

Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska i 8 posiedzeń Komisji Budżetu, 

Finansów Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej. 

 



W związku z realizacją planu pracy na 2018 rok na sesjach Rada Miejska w Gryfinie: 

- przyjęła Informację Przewodniczącej Rady o działalności Rady Miejskiej w Gryfinie  

w 2017 roku, 

- przyjęła sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Miejskiej Gryfinie w roku 2017, 

- otrzymała Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach 

prowadzonych przez Gminę, 

- otrzymała Sprawozdanie z działalności Gryfińskiego Domu Kultury w 2017 r.,  

- otrzymała Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie za rok 

2017 i potrzeby na rok 2018, 

- otrzymała Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej za 2017 rok, 

- zapoznała się z informacją o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  

w roku 2017, 

- przyjęła Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018, 

- rozpatrzyła sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2017 rok oraz 

sprawozdania finansowego Gminy Gryfino za rok 2017 i udzieliła absolutorium 

Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino, 

- zapoznała się ze sprawozdaniem z realizacji programu współpracy Gminy Gryfino  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Ponadto Rada na sesjach: 

- przyjęła i zaktualizowała Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Gryfino na lata 2017-2023, 

- przyjęła Roczny program współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018, 

- przyjęła „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Gryfino w 2018 r.”, 

- przyjęła Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018, 

- przyjęła projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

obowiązującego na terenie Gminy Gryfino i przekazała go organowi regulacyjnemu. 

Desygnowani przez Radę Miejską radni brali udział w pracach Komisji 

Mieszkaniowej, zespołu do spraw budżetu obywatelskiego, zespołu do spraw opracowania 

zmian w Statucie Gminy Gryfino, koordynowali prace Młodzieżowej Rady Miejskiej. 

Uczestniczyli również w spotkaniach związanych z Lokalnym Programem Rewitalizacji dla 

gminy Gryfino oraz Strategią Rozwoju Gminy Gryfino do 2030 r. 



Radny Łukasz Kamiński w dniach 19-22 stycznia br. brał udział w międzynarodowej 

konferencji pn. „Solidarność miast partnerskich w dobie kryzysu” w Raciechowicach,  

w dniu 6 marca br. w seminarium samorządowym „Czy warto słuchać młodzieży?”  

w Kołobrzegu, w dniach 16-17 kwietnia uczestniczył w konferencji pn. „Młodzi 2.0 

Młodzieżowe Rady na stulecie Niepodległości” w Warszawie. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kasprzyk w dniu 10 kwietnia brała udział  

w szkoleniu „Obsługa organu stanowiącego przez pracowników biura rady – aktualne 

przepisy i standardy, zmiany w ordynacji wyborczej i ustawach samorządowych w 2018 r.” 

w Szczecinie, w dniu 10 maja w szkoleniu „Jak dostosować statut gminy/powiatu do 

wymogów wprowadzonych ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r.” w Szczecinie. 

Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk oraz radny Zenon Trzepacz uczestniczyli  

w XVII Spotkaniu Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich w dniach 17-19 maja  

w Marózie. 

Radni na bieżąco biorą udział w spotkaniach z mieszkańcami na dyżurach 

pełnionych w Urzędzie Miasta i Gminy, w miejscowościach wiejskich oraz uczestniczą  

w organizowanych zebraniach wiejskich, spotkaniach, uroczystościach i jubileuszach. 

Prezydium Rady Miejskiej w Gryfinie pełni dodatkowe dyżury w sprawach przyjmowania 

skarg i wniosków od mieszkańców. 

 

 


