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

w tym na 2 zwołanych w trybie nadzwyczajnym. Do Rady Miejskiej wpłynęły 124 projekty 

uchwał, w tym 5 projektów, których autorem były komisje Rady, 4 projekty z inicjatywy grupy 

radnych, 2 projekty z inicjatywy klubu radnych oraz 4 projekty uchwał, których inicjatorami 

była grupa mieszkańców. Podjęto 98 uchwał, z których 5 zostało zainicjowanych przez 

komisje Rady Miejskiej, 4 przez grupę radnych, 2 przez klub radnych oraz 4 uchwały  

z inicjatywy mieszkańców.  

Rada Miejska przyjęła 1 uchwałę w sprawie apelu, 5 uchwał w sprawie rozpatrzenia 

skargi na działalność Burmistrza oraz 1 uchwałę dotyczącą rozpatrzenia wezwania do 

usunięcia naruszenia prawa.  

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie stwierdziło nieważność  

1 uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie, nieistotne naruszenie prawa w 1 uchwale oraz 

umorzyło postępowanie dotyczące stwierdzenia nieważności części 1 uchwały Rady 

Miejskiej. 

Wojewoda Zachodniopomorski rozstrzygnięciami nadzorczymi stwierdził nieważność 

w części przepisów 2 uchwał Rady Miejskiej w Gryfinie. 

Na sesjach radni złożyli ogółem 302 interpelacje i zapytania. Poruszali w nich m.in. 

sprawy dotyczące remontów i napraw dróg oraz chodników, oświetlenia i oznakowania 

ulicznego, parkingów w mieście oraz napraw w świetlicach wiejskich. Podnosili kwestie 

związane z inwestycjami prowadzonymi przez gminę, zgłaszali zapytania dotyczące sytuacji 

Centrum Wodnego „Laguna”, relokacji Targowiska Miejskiego, Parku Przemysłowego  

w Gardnie,  wykorzystania budynku dworca PKP w Gryfinie, dotacji dla klubów sportowych 

oraz postępowania podatkowego wobec PGE. Radni interweniowali również  

w indywidualnych sprawach mieszkańców. 

W okresie objętym informacją odbyło się 49 posiedzeń Komisji Rady, w tym  

21 posiedzeń Komisji Rewizyjnej, 10 posiedzeń Komisji Spraw Społecznych  

i Bezpieczeństwa Publicznego, 9 posiedzeń Komisji Planowania Przestrzennego, 

Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska i 9 posiedzeń Komisji Budżetu, 

Finansów Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej. 

Na sesjach Rada Miejska w Gryfinie: 

- zapoznała się z informacją o działalności Rady Miejskiej w Gryfinie w 2012 roku, 



- przyjęła sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady za 2012 rok, 

- zapoznała się z informacją Burmistrza Miasta i Gminy nt. realizacji uchwał Rady 

Miejskiej  w Gryfinie dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi w kontekście 

zastrzeżeń zgłaszanych przez mieszkańców Gminy Gryfino, 

- przyjęła sprawozdanie z działalności Gryfińskiego Domu Kultury za rok 2012, 

- przyjęła sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej za rok 2012,  

- przyjęła sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2012, 

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

Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz 

przyjęła Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013, 

- zapoznała się z Informacją Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino na temat działań Urzędu 

Miasta  i Gminy w Gryfinie dotyczących relokacji Targowiska Miejskiego w Gryfinie na 

teren 22.ZPs (działka nr 223/24), 

- 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 2012, 

- wysłuchała wystąpienia przedstawicieli Stowarzyszenia Mieszkańców Drzenina „Nasz 

Drzenin” w sprawie budowy fermy norek, 

- przyjęła informację o działalności bieżącej i sytuacji finansowej Przedsiębiorstwa Usług 

Komunalnych Sp. z o.o. oraz Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp.  

z o.o.;  

- zapoznała się z informacją o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku,  

- zapoznała się z informacją przedstawiciela kupców – handlowców Targowiska 

Miejskiego  w Gryfinie oraz Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino nt. działań podjętych   

w sprawie Targowiska Miejskiego, 

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

2012/2013, 

- zapoznała się z informacją o oświadczeniach majątkowych złożonych w roku 2013, 

- przyjęła Roczny program współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2014, 

- uchwaliła ramowy plan pracy Rady Miejskiej na 2014 rok oraz zatwierdziła plany pracy 

Komisji Rady na 2014 rok. 

Wybrani przez Radę delegat uczestniczy w zebraniach Stowarzyszenia Gmin Polskich 

Euroregionu Pomerania. Ponadto desygnowani przez Radę Miejską radni biorą udział  

w pracach Komisji Mieszkaniowej. 



Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej brał udział w Zjeździe Przewodniczących Rad 

Województwa Zachodniopomorskiego w Rewalu oraz w XI Samorządowym Forum Kapitału  

i Finansów w Warszawie.  

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

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

 

 

 
 
 
 
 


