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W okresie objętym informacją Rada Miejska w Gryfinie obradowała na 13 sesjach,  

w tym na 5 zwołanych w trybie nadzwyczajnym. W dniu 4 czerwca 2014 r. odbyła się 

uroczysta wspólna sesja Rady Miejskiej i Rady Powiatu w Gryfinie z okazji Dnia Wolności. 

Do dnia 28.10.2014 r. do Rady Miejskiej wpłynęło 108 projektów uchwał, w tym:  

11 projektów z inicjatywy radnych i 1 projekt zainicjowany przez grupę obywateli. Do dnia 

28.10.2014 r. Rada Miejska w Gryfinie podjęła 82 uchwały, w tym 11 uchwał z inicjatywy 

radnych i 1 uchwałę obywatelską. 

Rada Miejska podjęła 3 uchwały dotyczące skarg na działanie Burmistrza Miasta  

i Gminy Gryfino, odłożyła rozpatrzenie 1 skargi do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez 

organy ścigania – uchwałą przyjęto wniosek Komisji Rewizyjnej w tej sprawie. 

Wojewoda Zachodniopomorski rozstrzygnięciami nadzorczymi stwierdził nieważność 

w części przepisów 2 uchwał Rady Miejskiej w Gryfinie, Kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Szczecinie stwierdziło nieważność w części 2 uchwał Rady Miejskiej  

w Gryfinie. 

W okresie objętym informacją Rada Miejska w Gryfinie: 

- przyjęła informację o działalności Rady Miejskiej w Gryfinie w 2013 roku oraz 

sprawozdania z działalności stałych komisji Rady za 2013 rok, 

- przyjęła sprawozdanie z działalności Gryfińskiego Domu Kultury za rok 2013, 

- przyjęła sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej za rok 2013,  

- przyjęła sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2013, 

- 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 2013, 

- zapoznała się z oceną zasobów pomocy społecznej na rok 2013,  

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

Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 

2013 oraz przyjęła Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 

2014, 



- zapoznała się z informacją Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie Targowiska 

Miejskiego, 

- przyjęła sprawozdanie z działalności Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o.  

w Gryfinie za 2013 rok oraz informację o bieżącej działalności i sytuacji finansowej 

Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Gryfinie, 

- zapoznała się z informacją o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku, 

- otrzymała analizę gospodarki opadami komunalnymi w 2013 roku na terenie Miasta  

i Gminy Gryfino oraz informację dot. gospodarki odpadami w I półroczu 2014 roku, 
- otrzymała informację o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Gryfino za rok szkolny 

2013/2014, 

- otrzymała Raport z badania jakości współpracy Miasta i Gminy Gryfino i organizacji 

pozarządowych w oparciu o Lokalny Indeks Jakości Współpracy. 

Ponadto, na sesjach Rada: 

- uchwaliła budżet Gminy Gryfino na 2014 rok, 

- powołała komisję doraźną w sprawie kontroli delegacji krajowych w Urzędzie Miasta  

i Gminy Gryfino w okresie od 2009 r. do 2013 r., 

- podjęła uchwałę o przystąpieniu do zmian w studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Gryfino w obszarze geodezyjnych Parsówek-

Sobieradz, 

- przyjęła rezolucję w sprawie uczczenia 25. rocznicy wyborów czerwcowych, 

- podjęła uchwałę w sprawie przedstawienia stanowiska Rady Miejskiej w Gryfinie 

organom państwa, 

- odwołała się od uchwały Składu Orzekającego RIO w Szczecinie w sprawie wydania 

opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie nieudzielenia absolutorium, 

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

budżetu za 2013 rok, 

- złożyła zażalenie na postanowienie Prokuratury Okręgowej w Szczecinie w sprawie 

umorzenia śledztwa, 

- zmieniła w części nazwę 1 ulicy, nadała nazwy urzędowe 2 ulicom oraz wyraziła zgodę 

na wzniesienie w Gryfinie pomnika Matki Polki Sybiraczki, 

- ustaliła nowe stawki opłaty adiacenckiej, 

- ustaliła zasady tworzenia harmonogramu budowy i remontów dróg na terenie Gminy 

Gryfino oraz zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych,  

- udzieliła pomocy finansowej partnerskiej Gminie Raciechowice. 

Do LII sesji radni złożyli ogółem 237 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, planowania 

przestrzennego, nieruchomości gminnych, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, edukacji, 

oświaty i kultury, sportu i turystyki, spółek gminnych i jednostek organizacyjnych Gminy. 

Radni interweniowali również w indywidualnych sprawach mieszkańców. 

 W okresie objętym sprawozdaniem odbyło się 50 posiedzeń komisji Rady, w tym  

24 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, 10 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. 

Wybrany przez Radę delegat na bieżąco uczestniczy w zebraniach Stowarzyszenia 

Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, ponadto desygnowani przez Radę Miejską radni 

biorą udział w pracach Komisji Mieszkaniowej. 

Członkowie Prezydium Rady Miejskiej wspólnie z Przewodniczącym Komisji Budżetu, 

Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej brali udział w spotkaniach z Prezesem 

Polskiej Grupy Energetycznej oraz Ministrem Skarbu Państwa w sprawie Elektrowni Dolna 

Odra.  

Grupa radnych w dniach 20-21 marca 2014 r. uczestniczyła w szkoleniu „Zasady 

modelowania i wzmacniania współpracy samorząd lokalny - organizacje pozarządowe -

mieszkańcy” w Łąkominie, Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński w dniu 23 maja 

2014 r. brał udział w konferencji pn. „Wybrane problemy kształtowania się tożsamości 

regionalnej i lokalnej – aspekt historyczny i socjologiczny” w Szczecinie. 

W dniach 8-11 maja 2014 r. delegacja radnych Rady Miejskiej odbyła wizytę  

w mieście partnerskim Bersenbrück. Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński wraz ze 

Społecznym Komitetem Pomocy Raciechowicom w dniach 12-14 września 2014 r. przekazał 

zebraną podczas gminnych dożynek pomoc rzeczową i finansową partnerskiej Gminie 

Raciechowice. 

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

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


