
          DRUK Nr 1/XXXII 

Informacja Przewodniczącej Rady  
o działalności Rady Miejskiej w Gryfinie 

w 2016 roku 
 

W okresie objętym informacją, Rada Miejska w Gryfinie obradowała na 14 sesjach,  

w tym na 2 zwołanych w trybie nadzwyczajnym. Do Rady Miejskiej wpłynęło 150 projektów 

uchwał, w tym 12 projektów, których autorem była Komisja Rewizyjna oraz 4 projekty  

złożone z inicjatywy grupy radnych. 

Rada podjęła 146 uchwał, w tym 2 uchwały w sprawie apeli: do Dyrektora Agencji 

Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie oraz Posłów i Senatorów Sejmu  

i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz apel dotyczący zapobiegania lokalizacji objazdowych 

przedstawień i pokazów z udziałem zwierząt na terenach należących do Gminy Gryfino. 

Ponadto Rada podjęła 1 uchwałę w sprawie oświadczenia dotyczącego utrzymania spójności 

terytorialnej Województwa Zachodniopomorskiego, rozpatrzyła 2 skargi dotyczące 

działalności Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, 1 skargę na bezczynność Dyrektora Ośrodka 

Sportu i Rekreacji  w Gryfinie oraz 6 wezwań do usunięcia naruszenia prawa.  

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie stwierdziło nieważność  

w części 2 uchwał. Wojewoda Zachodniopomorski rozstrzygnięciem nadzorczym stwierdził  

nieważność w części przepisów 2 uchwał. 

Na sesjach oraz w okresie międzysesyjnym radni złożyli ogółem 345 interpelacji  

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

budowy, remontów, konserwacji, poprawy stanu dróg, ciągów pieszych 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, sportu i turystyki, spraw organizacyjnych Urzędu i jednostek 

organizacyjnych gminy. Radni interweniowali również w indywidualnych sprawach 

mieszkańców. 

W okresie  objętym informacją odbyły się 64 posiedzenia komisji Rady, w tym  

21 posiedzeń Komisji Rewizyjnej, 15 posiedzeń Komisji Spraw Społecznych  

i Bezpieczeństwa Publicznego, 14 posiedzeń Komisji Planowania Przestrzennego, 

Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska i 14 posiedzeń Komisji Budżetu, 

Finansów Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej. 

Na sesjach Rada Miejska w Gryfinie: 

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

początku VII kadencji do 31 grudnia 2015 r. 



 2

- zapoznała się z informacją na temat wpływu map ryzyk i zagrożeń powodziowych na 

ewentualną konieczność wprowadzenia zmian w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego, uchwalonych dla gminy Gryfino i ich skutkami 

finansowymi; 

- przyjęła Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016; 

- przyjęła sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej w Gryfinie za 2015 rok; 

- przyjęła sprawozdanie z działalności Gryfińskiego Domu Kultury w 2015 roku; 

- zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2015 r. 

oraz potrzebami w zakresie pomocy społecznej na 2016 r.; 

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

2015 oraz potrzebami związanymi z realizacją zadań na rok 2016; 

- otrzymała informację o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  

w roku 2015; 

- otrzymała ocenę zasobów pomocy społecznej za 2015 rok; 

- 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 2015; 

- przyjęła sprawozdania z działalności za rok 2015: Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie, 

Młodzieżowego Ośrodka Sportowego w Gryfinie i Centrum Wodnego „Laguna”  

w Gryfinie; 

- przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2015 oraz 

sprawozdanie finansowe Gminy Gryfino za rok 2015 i udzieliła z tego tytułu absolutorium 

Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino; 

- otrzymała Sprawozdanie z prac Zespołu ds. rozwiązań systemowych na rzecz osób 

niepełnosprawnych w gminie Gryfino; 

- zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności Straży Miejskiej; 

- zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności gminy w dziedzinie ochrony 

przeciwpożarowej – OSP; 

- podjęła uchwały w sprawie utworzenia dwóch nowych jednostek gminy Gryfino: Centrum 

Usług Wspólnych oraz Żłobka Miejskiego raz uchwałę dotyczącą połączenia dwóch 

jednostek budżetowych: Młodzieżowego Ośrodka Sportowego w Gryfinie z Ośrodkiem 

Sportu i Rekreacji w Gryfinie; 

- powołała Młodzieżową Radę Miejską w Gryfinie; 

- przyjęła informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.; 

- otrzymała informację na temat proponowanych stawek podatkowych na 2017 rok; 

- uchwaliła nowy Statutu Gminy Gryfino; 
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- otrzymała informację o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Gryfino za rok szkolny 

2015/2016; 

- zapoznała się z informacją o oświadczeniach majątkowych złożonych w roku 2016; 

- przyjęła „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy 

Gryfino na lata 2016-2025”; 

- zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności Dziennego Domu „Senior-WIGOR”  

w Gryfinie za okres od 1 stycznia do 31 października 2016 r.; 

- uchwaliła budżet gminy Gryfino na 2017 rok; 

- przyjęła ramowy plan pracy Rady Miejskiej na 2017 rok oraz zatwierdziła plany pracy 

Komisji Rady na 2017 rok. 

Przewodnicząca Rady brała udział w otwarciu polsko-niemieckiej wystawy 

fotograficznej „Gryfino i Stralsund na starych fotografiach” w Muzeum Stralsundzie w dniu  

20 maja 2016 r. 

W dniach 30-31 maja 2016 r. Przewodnicząca wraz z Wiceprzewodniczącymi Rady 

Miejskiej w Gryfinie uczestniczyli w Walnym Zgromadzeniu Unii Miasteczek Polskich oraz 

spotkaniu w Pałacu Prezydenckim z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego. 
W dniach 6-9 lipca 2016 roku grupa radnych spotkała się z przedstawicielami gminy 

partnerskiej w Raciechowicach w celu omówienia wymiany młodzieżowej między gminami 

Gryfino oraz Raciechowice omówiła wymianę uczniów ze szkół muzycznych. 

Przewodnicząca Elżbieta Kasprzyk wzięła udział w Jubileuszowym Spotkaniu z okazji 

25-lecia utworzenia Unii Miasteczek Polskich, które odbyło się w dniach 19-20 października 

2016 r. w Kazimierzu Dolnym. 

Wybrany przez Radę delegat uczestniczył w zebraniach Stowarzyszenia Gmin 

Polskich Euroregionu Pomerania. Ponadto desygnowani przez Radę Miejską radni brali 

udział w pracach Komisji Mieszkaniowej, Zespołu do spraw opracowania projektu Statutu 

Gminy Gryfino, Zespołu do spraw budżetu obywatelskiego, Zespołu do spraw analizy 

systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gryfino, Zespołu  

ds. rozwiązań systemowych na rzecz osób niepełnosprawnych w gminie Gryfino i Zespołu 

ds. opracowania harmonogramu budowy i remontów dróg na terenie Gminy Gryfino oraz 

współpracowali przy tworzeniu Młodzieżowej Rady Miejskiej. Uczestniczyli również  

w spotkaniu związanym z  przystąpieniem gminy Gryfino do prac nad opracowaniem 

Strategii Marki (strategii rozwoju) dla Miasta i Gminy Gryfino oraz w prezentacji prac 

powstałych w ramach Międzynarodowych Warsztatów Studenckich GRYFINO CITY 

REVIVAL 2016. 
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20 marca 2016 r. radni brali udział w charytatywnym turnieju piłkarskim na stadionie 

miejskim w Gryfinie. Cały dochód zebrany podczas jego trwania został przeznaczony dla 

małej Lenki chorej na siatkówczaka obuocznego. Ponadto Rada Miejska wsparła Festiwal 

Twórczości Uczniowskiej „FETA 2016”, który odbył się w dniu 21 marca 2016 r. 

W związku z widowiskiem historycznym "Orły nad Nijmegen" w dniach 23-25 

września br. Rada Miejska gościła delegacje z miast partnerskich: Raciechowice oraz 

Sambor. 

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 i uroczystościach. Od maja 2016 r. 

Prezydium Rady Miejskiej w Gryfinie pełni dodatkowe dyżury w sprawach przyjmowania 

skarg i wniosków od mieszkańców. 

W 2016 roku nastąpiły zmiany w składzie osobowym Rady Miejskiej w Gryfinie.  

W związku ze zrzeczeniem się mandatu radnego przez Panią Ewę De La Torre w dniu  

18 grudnia 2016 r. odbyły się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej. Radnym został 

wybrany Pan Janusz Skrzypiński. 

 

 

 

 


