
          DRUK Nr 2/XVIII 

Informacja Przewodniczącej Rady  
o działalności Rady Miejskiej w Gryfinie 

od początku VII kadencji do 31 grudnia 2015 roku 
 

W okresie objętym informacją, Rada Miejska w Gryfinie obradowała na 17 sesjach,  

w tym na 2 zwołanych w trybie nadzwyczajnym. Do Rady Miejskiej wpłynęło 155 projektów 

uchwał, w tym 8 projektów, których autorem była Komisja Rewizyjna, 2 projekty z inicjatywy 

grupy radnych oraz 1 projekt złożony przez Klub Radnych Gryfińskiej Inicjatywy 

Samorządowej. 

Rada podjęła 150 uchwał, rozpatrzyła 2 skargi dotyczące działalności Burmistrza 

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

3 wezwania do usunięcia naruszenia prawa. 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie stwierdziło nieważność  

w części 6 uchwał. Wojewoda Zachodniopomorski rozstrzygnięciem nadzorczym stwierdził  

nieważność w części przepisów 1 uchwały. 

Na sesjach oraz w okresie międzysesyjnym radni złożyli ogółem 435 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 73 posiedzenia komisji Rady, w tym  

28 posiedzeń Komisji Rewizyjnej, 14 posiedzeń Komisji Spraw Społecznych  

i Bezpieczeństwa Publicznego, 14 posiedzeń Komisji Planowania Przestrzennego, 

Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska i 17 posiedzeń Komisji Budżetu, 

Finansów Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej. 

Na sesjach Rada Miejska w Gryfinie: 

- uchwaliła budżet gminy Gryfino na 2015 i 2016 rok; 

- przyjęła ramowy plan pracy Rady Miejskiej na 2015 i 2016 rok oraz zatwierdziła plany 

pracy Komisji Rady na 2015 i 2016 rok; 

- zdecydowała o uczczeniu obchodów 70. rocznicy osadnictwa polskiego na ziemi 

gryfińskiej; 

- przyjęła sprawozdanie z działalności Gryfińskiego Domu Kultury za rok 2014; 



- przyjęła sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej za rok 2014;  

- zapoznała się z Raportem z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Miasta  

i Gminy Gryfino za lata 2012-2013; 

- przyjęła sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2014; 

- przyjęła sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2014 oraz 

zapoznała się z potrzebami związanymi z realizacją zadań na rok 2015 ; 

- upamiętniła 25. rocznicę pierwszych wolnych i demokratycznych wyborów 

samorządowych w Polsce po 1945 roku; 

- przyjęła sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Gryfino z organizacjami 

pozarządowymi; 

- zapoznała się z informacją o realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2014;  

- przyjęła sprawozdania z działalności za rok 2014: 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 2014 oraz 

sprawozdanie finansowe Gminy Gryfino za rok 2014 i udzieliła z tego tytułu absolutorium 

Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino; 

- zapoznała się z informacją Burmistrza dotyczącą protokołu kontroli prowadzonej przez 

Centralne Biuro Antykorupcyjne w sprawie prawidłowości zamówień publicznych  

w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, 

- wysłuchała informacji przedstawiciela kupców na temat Targowiska Miejskiego 

- przyjęła sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. za 

2014 rok oraz informację o bieżącej działalności i sytuacji finansowej Gryfińskiego 

Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.;  

- dokonała wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Gryfinie i do Sądu Rejonowego 

Szczecin-Centrum w Szczecinie na kadencję lat 2016-2019; 

- zapoznała się z informacją o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku;  

- zapoznała się z informacją o współpracy z miastami partnerskimi oraz organizacjami 

samorządowymi, w których gmina Gryfino jest członkiem; 

- zapoznała się z informacją o oświadczeniach majątkowych złożonych w roku 2015; 

- wysłuchała Informacji Burmistrza Miasta i Gminy o stanie finansów gminy Gryfino; 

- uchwaliła stawki podatkowe na rok 2016; 

- otrzymała Informację o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Gryfino za rok szkolny 

2014/2015; 

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

Muzycznej I stopnia oraz Dziennego Domu „Senior-WIGOR”. 



Na sesjach Rada wspólnie z Burmistrzem uhonorowała osoby szczególnie 

zaangażowane w gryfińską kulturę oraz laureatów nagród i osiągnięć sportowych. 

Rada była współorganizatorem debaty na temat sytuacji i potrzeb osób 

niepełnosprawnych w gminie Gryfino, która odbyła się 5 maja 2015 r. w auli Zespołu Szkół 

przy ul. Iwaszkiewicza 70 w Gryfinie. Na debacie zostały przedstawione stanowiska 

środowisk osób niepełnosprawnych oraz zaprezentowane działania gminy na rzecz osób 

niepełnosprawnych.  

W dniu 17 marca 2015 r. członkowie Komisji Rewizyjnej uczestniczyli w szkoleniu  

z zakresu działań kontrolnych rady oraz komisji rewizyjnej, 14 kwietnia 2015 r. w szkoleniu 

nt. procedury podejmowania uchwał w radzie gminy i powiatu. 

W dniach 24–26 kwietnia 2015 r. Przewodnicząca Rady brała udział w warsztatach 

partnerskich w Trzebiatowie. 

 W dniu 11 czerwca 2015 r. Wiceprzewodniczący Rady Zdzisław Kmieciak 

uczestniczył w wizycie studyjnej w Policach promującej projekt innowacyjny „GPS dla 

rodziny” i mającej na celu zacieśnienie współpracy pomiędzy gminami. 

 W dniach 15-17 sierpnia 2015 r. przedstawiciel Rady - Wiceprzewodniczący Zdzisław 

Kmieciak spotkał się z przedstawicielami gminy partnerskiej w Raciechowicach na 

uroczystości 65-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbiu.  

Przewodnicząca Elżbieta Kasprzyk oraz Wiceprzewodniczący Zdzisław Kmieciak 

wzięli udział w konferencji szkoleniowej dot. Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla 

Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego, która odbyła się w dniu 3 września 2015 r.  

w Urzędzie Miasta Szczecin. 

Przewodnicząca uczestniczyła w zjeździe przewodniczących rad gmin i powiatów 

województwa zachodniopomorskiego, który odbył się w dniach 18-19 września  

w Kołobrzegu. 

Wybrany przez Radę delegat uczestniczy w zebraniach Stowarzyszenia Gmin 

Polskich Euroregionu Pomerania. Ponadto desygnowani przez Radę Miejską radni biorą 

udział w pracach Komisji Mieszkaniowej, Zespołu ds. opracowania harmonogramu budowy  

i remontów dróg na terenie Gminy Gryfino, Zespołu do spraw opracowania projektu Statutu 

Gminy Gryfino, Zespołu do spraw analizy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 

na terenie Gminy Gryfino oraz Zespołu  ds. rozwiązań systemowych na rzecz osób 

niepełnosprawnych w gminie Gryfino. 

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

w Urzędzie Miasta i Gminy oraz uczestniczą w organizowanych zebraniach wiejskich, 

spotkaniach i uroczystościach. 

 

 


