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          DRUK NR 1/XVIII 

Informacja Przewodniczącego Rady  

o działalności Rady Miejskiej w Gryfinie 

od początku VIII kadencji do 31 grudnia 2019 roku 

 

 

 

W okresie objętym informacją, Rada Miejska w Gryfinie obradowała na 16 sesjach,  

w tym na 2 zwołanych w trybie nadzwyczajnym. Do Rady Miejskiej wpłynęło 129 projektów 

uchwał, w tym: 

- 13 projektów Przewodniczącego Rady, dotyczących głównie spraw organizacyjnych 

Rady; 

- 9 projektów, których autorem była Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, związanych  

z rozpatrzeniem skarg oraz wniosków skierowanych do Rady Miejskiej w Gryfinie;  

- 3 projekty z inicjatywy Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, 

Inwestycji i Ochrony Środowiska dotyczące: zmiany Regulaminu dostarczania wody  

i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Gryfino oraz w sprawie 

wystosowania apelu do marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dotyczącego 

planowanych obszarów chronionych krajobrazu na terenie Gminy Gryfino (projekt 

zaopiniowały 2 komisje, Komisja nie wprowadziła projektu pod obrady Rady) 

- 2 projekty złożone przez Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej: w sprawie skierowania 

apelu do Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy  

w Szczecinie oraz do Posłów i Senatorów Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 

(uchwała nie została podjęta przez Radę) oraz w sprawie ewentualnej budowy kopalni 

kruszywa na terenie sołectwa Żabnica. 

Rada Miejska podjęła 141 uchwał, rozpatrzyła 3 skargi na bezczynność Burmistrza 

Miasta i Gminy Gryfino, 1 skargę na Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie, 

pozostawiła bez rozpoznania 1 skargę na działalność Burmistrza oraz rozpatrzyła 3 wnioski 

mieszkańców. W głosowaniu na sesji Rada przyjęła 2 wnioski zgłoszone przez radnego oraz 

1 wniosek Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej. 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie stwierdziło nieważność 

1 uchwały. Wojewoda Zachodniopomorski rozstrzygnięciem nadzorczym stwierdził 

nieważność w części przepisów 3 uchwał oraz w całości 2 uchwał Rady Miejskiej. 

Na sesjach oraz w okresie międzysesyjnym radni złożyli ogółem 269 interpelacji  

i zapytań. Na 7 interpelacji Burmistrz nie udzielił odpowiedzi, na 43 interpelacji odpowiedź 

została udzielona po terminie. 
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Najwięcej spośród zgłoszonych interpelacji, dotyczyło inwestycji gminnych: budowy 

hali sportowej, budowy, remontów, konserwacji, poprawy stanu dróg, ciągów pieszych  

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

poruszali również sprawy dotyczące strajku nauczycieli, kwestie związane z transportem 

zbiorowym na terenie gminy, funkcjonowaniem urzędu oraz jednostek organizacyjnych 

gminy, zagospodarowaniem terenów zielonych. Radni interweniowali również  

w indywidualnych sprawach mieszkańców. 

W okresie  objętym informacją odbyło się 77 posiedzeń komisji Rady, w tym  

18 posiedzeń Komisji Rewizyjnej, 15 posiedzeń Komisji Spraw Społecznych  

i Bezpieczeństwa Publicznego, 15 posiedzeń Komisji Planowania Przestrzennego, 

Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska, 16 posiedzeń Komisji Budżetu, 

Finansów Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej oraz 13 posiedzeń Komisji Skarg, Wniosków 

i Petycji. 

Na sesjach Rada Miejska w Gryfinie: 

- uchwaliła budżet gminy Gryfino na 2019 i 2020 rok, 

- przyjęła ramowe plany pracy Rady Miejskiej na 2019 i 2020 rok oraz zatwierdziła plany 

pracy Komisji Rady na 2019 i 2020 rok; 

- zapoznała się z Informacją o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Gryfino za rok 

szkolny 2017/2018 i rok szkolny 2018/2019 

- przyjęła Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta i gminy Gryfino za 

lata 2016-2017; 

- uchwaliła Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych  

i kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. na lata 2018-2022; 

- uchwaliła Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na 

terenie Gminy Gryfino; 

- przeprowadziła dyskusję na temat oświaty, sieci szkół w gminie Gryfino oraz sytuacji 

prawnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie; 

- przyjęła Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019; 

- dokonała aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gryfino na lata 2017-2023 

- uchwaliła miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Gryfino:  

w obrębach nr 2 miasta Gryfino oraz Wełtyń II – tereny produkcyjno-usługowe; dla terenu 

położonego w rejonie ul. Łużyckiej w Gryfinie – działki nr 125/3, 125/4 i 125/5 w obrębie  

5 miasta Gryfino;  dla terenu Elektrowni Dolna Odra;  w obrębach nr 1, 2 i 3 miasta 

Gryfino – przy ul. Flisaczej (w obrębach nr 1 i nr 3 m. Gryfino); w obrębie 5 miasta 

Gryfino oraz dla miejscowość Gardno; 
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- zapoznała się ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach 

prowadzonych przez gminę Gryfino w 2018 r.; 

- przyjęła Roczne program współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019 

oraz w roku 2020; 

- przyjęła Sprawozdanie z działalności Gryfińskiego Domu Kultury za 2018 r.; 

- przyjęła Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej za 2018 r.; 

- zapoznała się ze Sprawozdaniem z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie 

za rok 2018 i potrzebami na rok 2019; 

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

Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  

w 2018 r.; 

- zapoznała się z Informacją na temat stanu melioracji na terenie gminy Gryfino, inwestycji 

zrealizowanych w tym zakresie przez gminę latach 2014-2018 oraz planów dalszych 

działań dotyczących melioracji; 

- otrzymała Informację na temat funkcjonowania systemu gospodarki odpadami 

komunalnymi w gminie Gryfino; 

- otrzymała Ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2018; 

- rozpatrzyła Raport o stanie Gminy Gryfino za 2018 rok; 

- zatwierdziła sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2018 rok oraz 

sprawozdanie finansowe Gminy Gryfino za rok 2018; 

- nie udzieliła Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino absolutorium z tytułu wykonania 

budżetu za 2018 rok; 

- nie udzieliła Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino wotum zaufania; 

- 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 2018; 

- otrzymała Informację o działalności bieżącej i sytuacji finansowej Gryfińskiego 

Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gryfinie; 

- otrzymała Informację o działalności bieżącej i sytuacji finansowej Przedsiębiorstwa Usług 

Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie; 

- przyjęła Informację z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2019 r.; 

- przyjęła aktualizację Strategii Rozwoju Gminy Gryfino do 2030 r.; 

- przyjęła „Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Gryfino 

w latach 2019-2023”; 
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- uchwaliła stawki podatkowe obowiązujące na terenie miasta i gminy Gryfino od 2020 

roku; 

- dokonała wyboru ławników na kadencję lat 2020-2023 do Sądu Rejonowego w Gryfinie; 

- zapoznała się z informacją o oświadczeniach majątkowych złożonych w 2019 r.; 

- otrzymała informację o podmiotach na terenie Gminy Gryfino, w których wykonywana 

będzie kara ograniczenia wolności w formie pracy na cele społeczne lub pracy 

społecznie użytecznej w roku 2020. 

Radni złożyli ogółem 75 wniosków do projektu budżetu gminy Gryfino na rok 2020. 

Wnioski dotyczyły m.in. budowy i remontu dróg, montażu oświetlenia ciągów 

komunikacyjnych, budowy i oznakowania ścieżek rowerowych, remontów i budowy świetlic 

wiejskich, wykonania parkingów, monitoringu miejskiego, toalety publicznej, remontu murów 

miejskich oraz transportu zbiorowego na terenie gminy.  

W dniu 7 grudnia 2018 r. radni brali udział w szkoleniu dotyczącym zadań  

i obowiązków radnego w kadencji 2018-2023 prowadzonym przez Fundację Rozwoju 

Demokracji Lokalnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie. Członkowie Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji uczestniczyli w szkoleniu na temat zasad i trybu działania komisji w dniu 

18 lutego 2019 r. w Szczecinie. Przewodniczący Rady Miejskiej brał udział w szkoleniu – 

Raport o stanie jednostki samorządu terytorialnego, zorganizowanym w dniu 11 kwietnia 

2019 r. w Szczecinie. Grupa zaproszonych radnych brała udział w spotkaniu z okazji Dnia 

Samorządu Terytorialnego w dniu 27 maja 2019 r. w Pałacu Belwederskim. W dniu  

23 października 2019 r. radni uczestniczyli w spotkaniu dotyczącym zmian w ustawie  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W dniu 14 listopada 2019 r. Przewodniczący 

wraz z grupą radnych brali udział w szkoleniu organizowanym przez Regionalną Izbę 

Obrachunkową w Szczecinie. 

Desygnowani przez Radę Miejską radni biorą udział w pracach Komisji 

Mieszkaniowej oraz w Zespole do spraw budżetu obywatelskiego. Upoważniony przez 

burmistrza radny reprezentuje gminę Gryfino na Walnych Zebraniach Delegatów 

Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. Przewodnicząca Komisji Spraw 

Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego była zapraszana na posiedzenia Gminnego 

Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Radni uczestniczą w spotkaniach dotyczących 

opracowania nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta i gminy Gryfino. 

Radni na bieżąco biorą udział w spotkaniach z mieszkańcami na dyżurach pełnionych  

w Urzędzie Miasta i Gminy i w miejscowościach wiejskich oraz uczestniczą  

w organizowanych zebraniach wiejskich, spotkaniach i uroczystościach. 


