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w 2017 roku 
 

W okresie objętym informacją, Rada Miejska w Gryfinie obradowała na 11 sesjach,  

w tym na 1 zwołanej w trybie nadzwyczajnym. Do Rady Miejskiej wpłynęło 157 projektów 

uchwał, w tym 5 projektów, których autorem była Komisja Rewizyjna, 2 projekty  

grupy radnych oraz 2 projekty złożone z inicjatywy mieszkańców. 

Rada podjęła 140 uchwał, w tym 61 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 Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie oraz  

2 wezwania do usunięcia naruszenia prawa.  

Wojewoda Zachodniopomorski rozstrzygnięciem nadzorczym P-1.4131.29.2017.AB  

z dnia 20 stycznia 2017 r. stwierdził nieważność uchwały nr XXXI/288/16 Rady Miejskiej  

w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 

bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym 

Chwarstnica. 

Na sesjach oraz w okresie międzysesyjnym radni złożyli ogółem 265 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 53 posiedzenia komisji Rady, w tym  

18 posiedzeń Komisji Rewizyjnej, 11 posiedzeń Komisji Spraw Społecznych  

i Bezpieczeństwa Publicznego, 12 posiedzeń Komisji Planowania Przestrzennego, 

Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska i 12 posiedzeń Komisji Budżetu, 

Finansów Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej. 



W związku z realizacją planu pracy na 2017 rok na sesjach Rada Miejska w Gryfinie: 

- przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej oraz sprawozdania komisji Rady za 

2016 rok; 

- przyjęła sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej w Gryfinie za 2016 rok; 

- przyjęła sprawozdanie z działalności Gryfińskiego Domu Kultury w 2016 roku; 

- zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2016 r. 

oraz potrzebami w zakresie pomocy społecznej na 2017 r.; 

- zapoznała się ze sprawozdaniem z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 

2016 oraz potrzebami związanymi z realizacją zadań na rok 2017; 

- otrzymała informację o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  

w roku 2016; 

- przyjęła sprawozdanie 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 za rok 2016; 

- przyjęła sprawozdania z działalności za 2016 rok: Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie, 

oraz Centrum Wodnego „Laguna” w Gryfinie;  

- zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności Straży Miejskiej; 

- przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2016 oraz 

sprawozdanie finansowe Gminy Gryfino za rok 2016 i udzieliła z tego tytułu 

absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino; 

- przyjęła informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.; 

- zapoznała się ze sprawozdaniami spółek komunalnych za 2016 rok; 

- otrzymała informację o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Gryfino za rok 

szkolny 2016/2017; 

- zapoznała się z informacją o oświadczeniach majątkowych złożonych w roku 2017; 

- zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności Młodzieżowej Rady Miejskiej; 

- otrzymała sprawozdanie z realizacji budżetu obywatelskiego; 

- przyjęła ramowy plan pracy Rady Miejskiej na 2018 rok oraz zatwierdziła plany pracy 

Komisji Rady na 2018 rok. 

Ponadto Rada na sesjach: 

- przyjęła Gminny program wspierania rodziny w Gminie Gryfino na lata 2017-2019, 

Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 oraz Gminny 

Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2021; 



- przyjęła „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfino w 2017 roku”; 

- otrzymała ocenę zasobów pomocy społecznej za 2016 rok; 

- wysłuchała informacji o stanie finansowym i technicznym Przedsiębiorstwa Usług 

Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie; 

- podjęła uchwałę w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy  

w Gryfinie; 

- uchwaliła nowy Regulamin utrzymania czystości  porządku na terenie gminy Gryfino; 

- podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia gminy Gryfino do Europejskiego Ugrupowania 

Współpracy Terytorialnej „Odra+Oder”; 

- zmieniła nazwy urzędowe ulic w Gryfinie oraz nadała nazwy ulicom w miejscowościach 

Radziszewo oraz Chlebowo; 

- podjęła uchwały dotyczące zmiany granic administracyjnych miasta Gryfina; 

- podjęła uchwały związane z dostosowaniem sieci szkół prowadzonych przez gminę 

Gryfino do nowego ustroju szkolnego; 

- uchwaliła zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy 

Gryfino w obrębach: Gardno, Drzenin (tereny produkcyjno-usługowe), Wełtyń (obejście 

drogowe), Pniewo i Żórawki (teren byłego sanatorium w Nowym Czarnowie); 

- uchwaliła budżet gminy Gryfino na 2018 rok. 

Desygnowani przez Radę Miejską radni brali udział w pracach Komisji 

Mieszkaniowej, Zespołu do spraw budżetu obywatelskiego, koordynowali prace 

Młodzieżowej Rady Miejskiej. Uczestniczyli również w badaniach fokusowych w ramach 

programu grantowego „Dobre konsultacje, dobry plan” dotyczących zmiany mpzp 

obejmującego obszar nabrzeża oraz w spotkaniach związanym z Lokalnym Programem 

Rewitalizacji dla gminy Gryfino. 

Członkowie Komisji Rewizyjnej w dniu 3 kwietnia 2017 r. uczestniczyli w szkoleniu  

w Szczecinie nt. Praktycznych aspektów przeprowadzania kontroli przez komisję rewizyjną 

ze szczególnym uwzględnieniem procedury udzielania absolutorium. 

Przewodnicząca Rady wzięła udział w szkoleniu organizowanym przez Wiejską 

Inicjatywę Rozwoju na temat aspektów prawnych utworzenia i  prowadzenia inkubatora 

przetwórstwa lokalnych produktów. Szkolenie odbyło się w dniu 13 czerwca 2017 r.  

w Małachowie Szembrowicach. 

W zakresie współpracy z miastami partnerskimi Przewodnicząca Rady oraz radny 

Janusz Skrzypiński reprezentowali Radę Miejską w Gryfinie na XI Święcie Jabłka i Gruszki  

17 września 2017 r. w Raciechowicach.  



W dniach 6-7 października Przewodnicząca Rady wraz z Wiceprzewodniczącym 

Zdzisławem Kmieciakiem uczestniczyli w Zjeździe Przewodniczących Rad Województwa 

Zachodniopomorskiego w Dąbkach. 

Radny Łukasz Kamiński brał udział w Seminarium Młodzież z Plusem z Erasmusem 

w dniach 13-15 października w Łobzie. 

Przewodnicząca uczestniczyła w szkoleniu „Zadania Biura Rady i organizacja jego 

pracy w świetle zmian w kpa” w dniu 7 listopada 2017 r. w Szczecinie. 

W związku z widowiskiem historycznym "Powrót do Arnhem" w dniu 23 września br. 

Rada Miejska gościła delegacje z miast partnerskich: Raciechowice, Sambor oraz z miasta 

Gori. 

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. 

 

 

 


