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MA M CO Œ D O Z RO B I E N I A 

Szanowni Pañstwo.
Dziêki Waszemu poparciu sprawujê mandat radnego Rady Miejskiej w Policach. 

Jestem cz³onkiem Komisji Bud¿etu i Finansów Gminnych oraz pe³niê funkcjê 
wiceprzewodnicz¹cego Rady Miejskiej.

Wobec zbli¿aj¹cego siê zakoñczenia obecnej kadencji Rady, przedk³adam Pañstwu 
sprawozdanie ze swojej dzia³alnoœci jako radnego.

Police, paŸdziernik 2014 r.

SPRAWOZDANIE 
Z DZIA£ALNOŒCI RADNEGO 
W KADENCJI 2010 - 2014

GRZEGORZ UFNIARZGRZEGORZ UFNIARZ



Od z³o¿enia œlubowania radnego na pocz¹tku kadencji, do dziœ z³o¿y³em w sumie 
47 interpelacji i wniosków do Burmistrza Polic w sprawach dotycz¹cych 
mieszkañców Gminy. Opracowa³em i przed³o¿y³em trzy propozycje programów.

Wniosek o odtworzenie komory œmietnikowej dla posesji Bankowa 13-15-17-19 C

Modernizacja(lub przesuniêcie w inne miejsce) komory œmietnikowej przy sklepie KORONA na ul. Bankowej C
przy placu zabaw 

Zamontowanie lustra przy wyjeŸdzie ze sklepu Biedronka przy ul. ZamenhofaC

Modernizacja drogi wewn¹trzosiedlowej od ul. Boh. Westerplatte do ul. Grzybowej oraz monta¿ oœwietlenia C

Rozbiórka murków wokó³ posesji Boh. Westerplatte 9-11-13 C

Oczyszczenie trasy wzd³u¿ linii kolejowej Police-Trzebie¿ z okazji przejazdu poci¹gu podczas imprezy The Tall C
Ship Races 

Wniosek o wdro¿enie na terenie Gminy Police systemu powiadamiania obywateli o zagro¿eniach za pomoc¹ C
SMS. 

Wniosek o wprowadzenie w Gminie Police bud¿etu obywatelskiego C

Wnioski w sprawie remontu ulic Robotniczej, Odrzañskiej i Boh. Westerplatte w tym remont dróg C
dojazdowych do posesji (m. in. Odrzañska 19) 

Interpelacja w sprawie ustawienia dodatkowych pojemników na odpady bio(skoszona trawa) przy C
œmietnikach w rejonie ulic Robotnicza, Odrzañska, Boh. Westerplatte

– wniosek nie zrealizowany

– zadanie zrealizowane

– zadanie zrealizowane w po³owie (oœwietlenie)

– zadanie zrealizowane

– zadanie zrealizowane

– wniosek rozpatrywany

– wniosek zrealizowany

– zrealizowane

 – zrealizowane, dostawionych zosta³o 
12 pojemników na bioodpady

Za najwa¿niejsze 
swoje osi¹gniêcie w 

tej kadencji uwa¿am 
doprowadzenie do 

powstania placu 
zabaw dla dzieci na 

podwórku pomiêdzy 
posesjami Boh. 

Westerplatte 
23-25-27 i 

Odrzañska 20-22-24.

Przy realizacji tego 
projektu 

wspó³pracowa³em z 
mieszkañcami tej 

czêœci osiedla. Sami 
mieszkañcy 

konsultowali rodzaj i 
iloœæ wyposa¿enia 

placu zabaw.

Wybrane 
interpelacje i wnioski:

Poprawa odwodnienia na skrzy¿owaniach ulic C
PCK i Bankowej oraz Boh. Westerplatte 
i drogi do Biedronki. W tych miejscach po opadach 
deszczu tworzy³a siê ogromna ka³u¿a uniemo¿liwiaj¹c 
przejœcie pieszym. 

Modernizacja ul. Grzybowej wraz z nowymi miejscami C
parkingowymi (wspó³wnioskodawca) 

Budowa dodatkowych miejsc parkingowych wzd³u¿ C
ul. Zamenhofa (wspó³wnioskodawca) 

Poprawa funkcjonowania nocnych i œwi¹tecznych C
dy¿urów opieki medycznej w przychodni MEDIKA 

Remont nawierzchni ulicy Robotniczej C

Przygotowanie projektu oraz kompleksowy remont C
ul. Bankowej, zabiegam o to od 2011 roku 

Wniosek o wydzielenie czêœci parkingu C
przy Urzêdzie Gminy tylko dla interesantów 

– zadanie zrealizowane

– zadanie zrealizowane

– zadanie zrealizowane

– zadanie planowane na kolejne lata

– zadanie w trakcie realizacji

– wniosek zrealizowano
 plac zabaw dla dzieci na podwórku pomiêdzy posesjami Boh. Westerplatte 23-25-27 i Odrzañska 20-22-24.
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w trakcie kadencji 
napisa³em trzy 
autorskie programy 
i projekty:

1. Program opieki 
nad zwierzêtami 
i utrzymania 
porz¹dku i czystoœci 
na terenie Gminy 
Police.

2. Program 
wspierania Wspólnot 
Mieszkaniowych 
na terenie Gminy 
Police w rewitalizacji 
infrastruktury 
s³u¿¹cej 
gospodarowaniu 
odpadami. 
(program napisany 
wspólnie z radnym 
Micha³em Rajewskim).

3. Projekt 
„ZIELONA ALEJA”

PROGRAMY 
I PROJEKTY

Program opieki nad zwierzêtami 
i utrzymania porz¹dku i czystoœci 
na terenie Gminy Police

1.  Zmiany ogólne, w zakresie opieki nad zwierzêtami

2. Wprowadzenie dzia³añ ograniczaj¹cych zjawisko 
zanieczyszczenia miasta psimi odchodami oraz tworzenie 
infrastruktury dla psów.

Od 2010 roku zabiegam o zmiany w polityce Gminy Police 
wobec psów. Moje dzia³ania prowadzê w dwóch kierunkach:

W grudniu 2013 roku zainstalowano „na próbê” dwa dystrybutory z darmowymi 
workami na psie odchody, a w styczniu 2014 roku otrzyma³em zapewnienie od Pana 
Burmistrza o zamiarze realizacji proponowanego przeze mnie programu 
edukacyjnego propaguj¹cego sprz¹tanie po psach w 2014 roku.

W ramach badania oczekiwañ mieszkañców w kwestii form walki z zanie-
czyszczeniem psimi odchodami trawników, skwerów i placów osiedlowych 
przeprowadzi³em ankietê wœród mieszkañców Polic. W ankiecie wziê³o udzia³ 
224 osoby.

Ju¿ w 2010 roku wnioskowa³em Monta¿ pojemników na psie 
o utworzenie wybiegów dla psów odchody w ró¿nych czêœciach 
na osiedlach Anny Jagiellonki, miasta
Bogus³awa X i D¹brówki. „Ukierunkowanie” wp³ywów do 

W roku 2012 opracowa³em i bud¿etu Gminy z tytu³u op³aty od 
przedstawi³em program „Koncepcja posiadania psów na wydatki zwi¹-
zmiany organizacji realizacji zadañ zane z psami
Gminy Police dotycz¹cych opieki Stworzenie systemu ewidencji i nad zwierzêtami”. W ramach mojej identyfikacji psów poprzez wpro-koncepcji zaproponowa³em m. in.: wadzenie powszechnego czipowa-

Wprowadzenie ulg w op³acie za nia zwierz¹t
posiadanie psów za dobrowolne W roku 2013 przed³o¿y³em czipowanie psów kolejne propozycje wprowadzenia 

Przekazanie poboru op³aty od pilota¿owo na terenie miasta dy-
posiadania psów dla polickiego strybutorów z darmowymi workami 
Towarzystwa Opieki nad Zwierzê- na psie odchody oraz pilota¿owy 
tami i przekazanie czêœci œrodków z program propagowania sprz¹tania 
tej op³aty na dzia³ania TOZ. po swoich pupilach przez w³aœcicieli 

poprzez umieszczenie naklejek Urz¹dzenie wybiegów dla psów 
we wskazanych punktach miasta 
Police
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W Policach obserwowany jest proces 
degradacji urz¹dzeñ s³u¿¹cych 
gospodarowaniu odpadami 
(œmietników). G³ównie dotyczy to 
terenów, na których zlokalizowane 
osiedla kilkudziesiêcioletnich 
domów, przy których obiekty 
œmietnikowe lokowane i budowane 
by³y wed³ug starych przepisów. W 
efekcie mamy do czynienia ze 
znacznie zdegradowanymi, 
rozpadaj¹cymi siê lub nawet dawno 
ju¿ nieistniej¹cymi boksami, wiatami 
czy komorami œmietnikowymi (na 
za³¹czonych zdjêciach). Pojemniki na 
odpady najczêœciej ustawione s¹ byle 
jak, na nieutwardzonym i 
niezadaszonym terenie. W tych 
konkretnych przypadkach trudno jest 
mówiæ o zachowaniu podstawowych 
zasad sanitarnych, zasad 
bezpieczeñstwa oraz, przede 
wszystkim, o estetyce tych miejsc.

Zarz¹dcy tych nieruchomoœci 
najczêœciej nie maj¹ pomys³u na 
rozwi¹zanie tych problemów, a 
œmietniki szpec¹, strasz¹ i staj¹ siê 
niebezpiecznym problemem. 
Wspólnoty mieszkaniowe, których 
mieszkañcy korzystaj¹ z tych 
œmietników równie¿ nie d¹¿¹ do 
zmiany tego stanu, bo priorytetowo 
traktuj¹ remonty dachów, 
termomodernizacje swoich 
budynków, a w dalszej czêœci 
remonty klatek schodowych. 
Infrastruktura œmietnikowa 
odsuwana jest na daleki plan.

Dodatkowym problemem sta³a siê, 
wprowadzona w 2013 roku, reforma 
gospodarowania odpadami. 
Postawione zosta³y nowe pojemniki 
na selektywn¹ zbiórkê opadów, 
poszerzaj¹c i dodatkowo szpec¹c 
zrujnowane œmietniki.

Celem programu jest zmiana tego 
z³ego stanu, poprawa estetyki, 
wprowadzenie minimów sanitarnych 
(ograniczenie emisji odorów), 
poprawa bezpieczeñstwa, gdy¿ takie 
zrujnowane œmietniki penetrowane 
s¹ przez zbieraczy surowców 
wtórnych, którzy dodatkowo niszcz¹ 
te œmietniki lub rozrzucaj¹ wokó³ 
nich odpady, s¹ równie¿ te œmietniki 
miejscem za³atwiania potrzeb 
fizjologicznych.

WSTÊP
Program wspierania 
Wspólnot Mieszkaniowych 
na terenie Gminy Police 
w rewitalizacji infrastruktury s³u¿¹cej 
gospodarowaniu odpadami.

Zasady programu

Standard architektoniczny.

Program przewiduje realizacjê dzia³añ w dwóch obszarach:

Pierwszy – okreœlenie standardu architektonicznego dla obiektów 
œmietnikowych

Drugi – zorganizowanie wsparcia finansowego dla wspólnot mieszkaniowych 
dla dzia³añ modernizacyjnych obiektów œmietnikowych.

Gmina Police, jako instytucja odpowiedzialna za ³ad urbanistyczny i przestrzenny 
opracuje standard architektoniczny dla infrastruktury gospodarowania odpadami w 
zakresie funkcjonalnym – zgodnie z przepisami reguluj¹cymi minimalne 
powierzchnie, kubaturê tych obiektów oraz kwestie kszta³tu zadaszenia, k¹tów 
nachylenia dachów. 

Standard ten powinien równie¿ dotyczyæ rozwi¹zañ dotycz¹cych funkcji 
opró¿niania pojemników na odpady, gdy¿ Gmina Police, jako organ odpowiedzialny 
za gospodarowanie odpadami, wie najlepiej jakimi sposobami opró¿niane s¹ 
pojemniki, jakie rodzaje pojazdów (œmieciarek) prowadz¹ wywóz odpadów. Kolejny 
element standardu, to zakres estetyczny – okreœlenie kszta³tu architektonicznego, 
kolorystyki i ogólnego wygl¹du w zale¿noœci od lokalizacji obiektu pozwoli 
dostosowaæ obiekty œmietnikowe do architektury osiedla, okolicznych budynków w 
ramach tworzenia ³adu przestrzennego. 

Jeden ze œmietników na naszym osiedlu
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Wsparcie polegaæ bêdzie na wyodrêbnieniu oddzielnego funduszu i zaopatrzenie go 
w œrodki finansowe w celu dofinansowania realizacji takich modernizacji na poziomie 
minimum 70% ³¹cznych kosztów modernizacji

Obiekty œmietnikowe powinny byæ zamykane i 
dostêpne jedynie dla mieszkañców danej wspólnoty, Adresatem programu s¹ wspólnoty mieszkaniowe, w 
która dokona modernizacji. których Gmina Police posiada minimum 20% udzia³u. 

Wspólnoty mieszkaniowe podejmowaæ bêd¹ odpowiednie 
uchwa³y o przyst¹pieniu do modernizacji obiektów 

Gmina Police okreœli wielkoœæ i warunki dofinansowania œmietnikowych okreœlaj¹ce zakres oraz termin realizacje 
modernizacji obiektów œmietnikowych na wzór programu przedsiêwziêcia. Nastêpnie podpisana zostanie umowa 
wspierania termomodernizacji budynków mieszkalnych, pomiêdzy Gmin¹ Police, a wspólnot¹ o realizacji 
którymi zarz¹dzaj¹ wspólnoty mieszkaniowe, a w których przedsiêwziêcia oraz udzieleniu dofinansowania z bud¿etu 
Gmina Police posiada udzia³y na poziomie minimum 20%. Gminy. Modernizacjê przeprowadzaæ bêd¹ wspólnoty. 

Mo¿liwe jest (a raczej wskazane) by partnerami dla Gminy Wsparcie polegaæ bêdzie na wyodrêbnieniu 
Police by³o kilka wspólnot mieszkañców (korzystaj¹cych z oddzielnego funduszu i zaopatrzenie go w œrodki 
danego œmietnika), które zawr¹ porozumienie w tej finansowe w celu dofinansowania realizacji takich 
sprawie oraz okreœl¹ kszta³t i zakres finansowania. modernizacji na poziomie minimum 70% ³¹cznych kosztów 
Rozpoczêcie procesu modernizacji œmietników mo¿liwe modernizacji. Pozosta³e 30% kosztów pokrywaæ bêd¹ 
bêdzie dopiero wtedy, gdy wspólnota (wspólnoty) wspólnoty mieszkaniowe (lub porozumienia wspólnot 
zgromadz¹ na specjalnych kontach wymagan¹ kwotê mieszkañców). Przyk³adowe koszty modernizacji to: 
pieniêdzy przeznaczon¹ na sfinansowanie wk³adu opracowanie geodezyjne, wyodrêbnienie gruntu, 
w³asnego wspólnoty.opracowanie projektu, wykonanie modernizacji.

Micha³ Rajewski, Grzegorz Ufniarz

Adresat programu

Wsparcie finansowe

PROJEKT ZIELONA ALEJA OPINIE 
INTERNAUTÓW:

Pomys³ godny 
realizacji. Jestem za 
- Krynia

Dawno cos takiego 
powinno byæ w 
Policach mam 
nadzieje ze pomys³ 
szybko zostanie 
zrealizowany. 
- El¿bieta

Pomys³ godny 
poparcia! Nic tylko 
realizowaæ! Jestem 
za! - Luk

Przedstawiam projekt o roboczej nazwie Zielona Aleja. 
Jest to efekt przemyœleñ i rozwa¿añ sprowokowanych lektur¹ 
kilku opracowañ urbanistycznych dotycz¹cych Polic. 
Zielona Aleja jest szlakiem pieszo-rowerowym, który obiega ca³e 
miasto i przebiega przez wiêkszoœæ najciekawszych miejsc Polic.

Wpad³ mi do g³owy pomys³, bo spróbowaæ po³¹czyæ, zintegrowaæ miasto takim 
wewnêtrznym szlakiem komunikacyjnym. Zielon¹ Alejê wyobra¿am sobie jako szlak 
dla spacerowiczów i rowerzystów, poprzetykany miejscami (stacjami) z ³awkami do 
siedzenia, mini placami zabaw dla dzieci, którym bêdzie mo¿na obejœæ ca³e Polic i 
przy okazji dotrzeæ do jego najciekawszych miejsc. W szkicu za³¹czonym na mapce 
Zielona Aleja ma oko³o 8 km d³ugoœci

Po co nam to? Zielona Aleja, w mojej propozycji, przebiega ju¿ istniej¹cymi 
odcinkami chodników, ulic, œcie¿ek. Mo¿na wiêc zapytaæ „po co z tego robiæ jak¹œ 
specjaln¹ alejê skoro ju¿ dziœ mo¿na przebyæ tê trasê?”. Ano po to, by by³o wiadomo, 
¿e jest w Policach taki szlak, który obiega ca³e miasto dooko³a, jest wyposa¿ony w 
miejsca do odpoczynku i zabawy i prowadzi do najciekawszych punktów miasta.

Police maj¹ kilka „mankamentów” urbanistycznych. 

Jako g³ówne mo¿na wskazaæ:

1. Brak œcis³ego centrum miasta, 

2. Brak powi¹zañ i przenikania siê dzielnic (osiedli).
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W 2016 roku prawdopodobnie ruszy bud¿et obywatelski w Policach. 
Koncepcja utworzenia Zielonej Alei doskonale mieœci siê w ramy konkursowe bud¿etu 
obywatelskiego i gdyby zaproponowany przeze mnie pomys³ spotka³ siê z uznaniem, 
zg³oszê Zielon¹ Alejê do tego konkursu.

Przebieg Zielonej Alei na mapie Google:
https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zI5kfFp1iwxw.kwDfuK6okiGs

Ale po co to wszystko? Po to, by mieszkañcy poznali jednolitej nawierzchni zielonego koloru. Aby w kilku 
swoje miasto. Po to, by mogli siæ przekonaã jak wiele miejscach powstaùy "stacje wypoczynkowe”, z ùawkami, 
urokliwych miejsc moýna odnaleêã w zakamarkach Polic. mini placami zabaw dla dzieci, siùowniami, aby moýna byùo 
Po to, by mieszkaniec Osiedla Anny Jagiellonki poznaù urok zrobiã maùa przerwæ w spacerze. Moýliwe jest równieý 
zielonych ulic Osiedla Dàbrówki, by zobaczyù jak siæ piæknie urzàdzenie ze dwóch wybiegów dla psów na trasie Zielonej 
rozbudowaùo osiedle po dawnej Spóùdzielni Ogrodnik, by Alei.
poprzez okolice ulicy Nowopol zwiedziù bardzo urokliwy Aleja powinna teý mieã swoje oznaczenia, tablice Park Staromiejski, odpoczàù chwilæ przy fontannie Placu informujàce o ciekawych miejscach, do których prowadzi. Chrobrego i "zajrzaù” na przystañ miejskà przy ul. M. Tak, aby juý przy deptaku na Zamenhofa moýna byùo siæ Konopnickiej. dowiedzieã, ýe dojdziemy do Parku Staromiejskiego, na 

Po to, by "zajrzeã” w gùàb miasta, w gùàb osiedli. Odkryã przystañ, do pomnika Papieýa. Ciekawym rozwiàzaniem 
te miejsca i spojrzeã na Police nie tylko zza szyb autobusu byùoby równieý oznaczenie przebytej odlegùoúci. Na 
czy samochodu jadàc gùównymi ulicami Wyszyñskiego, przykùad zakùadajàc, ýe punkt zero jest na deptaku przy 
Piùsudskiego. Moýe to teý byã szlak dla aktywnych, Zamenhofa, moýna ustawiã znaczniki co kilometr albo co 
uprawiajàcych biegi i jazdæ rowerowà. Trasa jest 500 metrów.
urozmaicona, ma zmienne uksztaùtowanie terenu. Úwietne Zielona Aleja mogùaby byã  miejscem zawodów miejsce na jogging albo "rundkæ” na rowerze z dzieckiem. sportowych. Na przykùad, corocznie moýna rozegraã bieg o 

tytuù Zdobywcy Zielonej Alei, rodzinne podchody, rodzinne 
poszukiwanie skarbów(ukrytych w róýnych miejscach na 

Jak wspominaùem Zielona Aleja w tym ksztaùcie, który trasie Alei). Pomysùów znajdzie siæ mnóstwo. Zielona Aleja 
przedstawiùem, przebiega juý istniejàcymi odcinkami dróg, to pomysù, fantazja, idea na przyszùoúã. Czy to koncepcja 
chodników. Wcale zatem nie trzeba niczego nowego màdra czy nie, ocenià sami czytelnicy.
budowaã, przynajmniej na razie. Ale chciaùbym, ýeby ten 
szlak miaù swój szczególny charakter, ýeby wyróýniaù siæ na 
tle caùego miasta. Na przykùad, mógùby byã zbudowany z 

Sprawy techniczne

Tekst pochodzi z wpisu na mojej 
stronie internetowej www.grzegorzufniarz.pl
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Grzegorz Ufniarz: 

Inteligentny, wra¿liwy i ambitny. 
Radny Rady Miejskiej  w Policach od 2002 roku.

 Jeden z najaktywniejszych przedstawicieli Wspólnoty Samorz¹dowej Gryf XXI. 
Dostrzega potrzeby i problemy gminy Police. Potrafi uwa¿nie ws³uchiwaæ siê w g³os 
mieszkañców. Jest jedynym radnym, który z tak du¿ym zaanga¿owaniem  
odpowiada na pytania internautów. W prosty i czytelny sposób wyjaœnia sprawy, 
które mog¹ byæ nieznane b¹dŸ Ÿle rozumiane. Szczególn¹ trosk¹ obejmuje kwestie, 
dotycz¹ce m³odych ma³¿eñstw oraz dzieci i m³odzie¿y. Zawsze ma swoje zdanie i 
potrafi broniæ go powa¿nymi i rzeczowymi argumentami.  Jako  radny – jest oddany 
spo³eczeñstwu, pracowity, uczciwy i wiarygodny.  W³aœnie takich przedstawicieli 
potrzebuj¹ mieszkañcy naszego miasta i gminy. 

Burmistrz  Polic
W³adys³aw Diakun

To niewàtpliwy zaszczyt móc zarekomendowaã Pañstwu 
na radnego Rady Miejskiej Grzegorza Ufniarza. 

Mam przyjemnoúã znaã Go i wspóùpracowaã z Nim w róýnych formach, ale 
gùównie na polu samorzàdowym od ponad 20 lat, wówczas byù studentem. Dziú to 
Pan w úrednim wieku o duýym doúwiadczeniu samorzàdowym, doskonale 
przygotowany do peùnienia funkcji radnego. Oprócz walorów teoretycznego i 
praktycznego przygotowania posiada takýe wyjàtkowe wyczucie spraw 
spoùecznych. Posiada umiejætnoúã generowania istotnych dla funkcjonowania 
spoùeczeñstwa i miasta pomysùów, przy tym potrafiàcy sùuchaã i jednoczeúnie 
pozostajàc otwartym na sugestie innych. 

Úwietny kandydat na radnego. Praktykujàcy i pielægnujàcy najlepsze cechy 
polickiego samorzàdu.

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Policach
Witold Król

Osiedle Dàbrówki, a szczególnie tzw. "Stara 
Dàbrówka" to moje miejsce na ziemi, tu siæ 

wychowaùem i tu mieszkam. Uwaýam, ýe to 
najpiækniejsza czæúã Polic. Peùna zieleni, 

odnowionych domów, piæknie zagospodarowanych 
ogródków, czysta i zadbana. To wszystko zasùuga 

mieszkañców, którzy dbajà o swoje otoczenie.

Jestem radnym caùej gminy ale zawsze szczególnà 
uwagæ zwracaùem na nasze osiedle. Jest tu jeszcze 

trochæ do zrobienia. Trzeba wyremontowaã ulice, 
poprawiã estetykæ i funkcjonalnoúã úmietników, 

ograniczyã problem zanieczyszczenia psimi 
odchodami, znaleêã miejsce na dodatkowe parkingi, 

dostawiã jeszcze kilka ulicznych koszy na úmieci.

To sà moje priorytety w dziaùaniu. Jednak 
pomimo wymienionych potrzeb twierdzæ, ýe 

Dàbrówka to miejsce, gdzie dobrze siæ ýyje.

Grzegorz Ufniarz
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Dzia³alnoœæ polityczna  - Moja dzia³alnoœæ 

polityczna pocz¹tkowo ogniskowa³a wokó³ Szczecina. 
Pracowa³em jako asystent w biurze poselskim. Moje 
zwi¹zki z dzia³alnoœci¹ polityczn¹ siêgaj¹ czasów liceum. 
Ju¿ wtedy jeŸdzi³em na szkolenia z zakresu dzia³alnoœci 
politycznej oraz budowa³em struktury m³odzie¿ówki 
partyjnej w regionie. Kontakt z takimi politykami jak 
Bronis³aw Geremek, Zbigniew Bujak, Tadeusz 
Mazowiecki, Jacek Kuroñ wp³ywa³ na wyobraŸniê i 
inspirowa³ do dzia³ania. Miêdzy innymi st¹d wybór 
kierunku studiów

W latach 1998-2002 by³em cz³onkiem komisji Nazywam siê Grzegorz Ufniarz – mam 38 lat i od 
Oœwiaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej spoza rady. urodzenia mieszkam w Policach. Mama Ewa – jest 
Radnym Rady Miejskiej jestem od 2002 roku. W nauczycielk¹ matematyki w Zespole Szkó³ im. I. 
wyborach samorz¹dowych kandydowa³em z ramienia £ukasiewicza obecnie na emeryturze, ojciec Jerzy – by³y 
Wspólnoty Samorz¹dowej GRYF. Od 2002 roku jestem ¿o³nierz zawodowy, prowadzi³ dzia³alnoœæ gospodarcz¹.
radnym Rady Miejskiej w Policach. W obecnej kadencji 

Wykszta³cenie - Ukoñczy³em nauki polityczne na jestem cz³onkiem Komisji Bud¿etu i Finansów 
Uniwersytecie Szczeciñskim, a tak¿e odbywa³em studia Gminnych. Komisja zajmuje siê sprawowaniem kontroli 
podyplomowe – Zarz¹dzanie Projektami Unijnymi w nad sfer¹ finansów gminnych. Pe³niê funkcjê 
Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu oraz Prawo wiceprzewodnicz¹cego Rady Miejskiej w Policach. Mam 
Administracyjne i Samorz¹dowe na Uniwersytecie na swoim koncie starty w wyborach parlamentarnych i 
Szczeciñskim.  Na studiach wybra³em specjalizacjê do Parlamentu Europejskiego.Hobby, pasje - Od lat moj¹ 
Samorz¹d terytorialny. Napisa³em pracê magistersk¹ o pasj¹ jest historia. Kiedyœ myœla³em o za³o¿eniu 
rozwoju samorz¹du terytorialnego na przyk³adzie dyskusyjnego ko³a historycznego, byæ mo¿e kiedyœ 
Gminy Police. Wybór studiów podyplomowych tez nie zrealizuje ten pomys³. Oprócz humanistycznego, mam 
by³ przypadkowy, ju¿ wtedy postanowi³em specjalizo- tak¿e wykszta³cenie muzyczne. Amatorsko gram na 
waæ siê w tej sferze ¿ycia. fortepianie i gitarze. Mam znajomych, z którymi gramy, 

œpiewamy i organizujemy koncerty. By³em jednym z 
Praca - Po studiach pracowa³em w ró¿nych twórców i  za³o¿yciel i  pol ick iego „Œmietnik a 

miejscach. Zajmowa³em siê marketingiem, sprzeda¿¹, Artystycznego”. Je¿d¿ê na rowerze, gram w pi³kê no¿n¹ i 
dziennikarstwem. Najwiêksz¹ satysfakcjê sprawi³a mi siatkówkê, a od jakiegoœ czasu równie¿ biegam 
praca w szczeciñskim oddziale Gazety Wyborczej. Od rekreacyjnie.
2002 roku pracujê w Szczeciñsko-Polickim Przedsiê-
biorstwie Komunikacyjnym, najpierw jako dyspozytor, Rodzina - Od 7 lat jestem szczêœliwym mê¿em Mai, a 
potem na innych stanowiskach. Obecnie jestem od piêciu lat – ojcem Zuzi. Do rodzinnego grona nale¿¹ 
kierownikiem dzia³u przewozów. jeszcze pies - Kaprys i kotka - Rysia

Zapraszam Pañstwa do kontaktu ze mn¹ w sprawach Staram siê aktywnie wspieraæ rozwój naszej lokalnej 
istotnych dla mieszkañców i naszego osiedla. spo³ecznoœci oraz s³u¿ê pomoc¹ w rozwi¹zywaniu 

problemów.Zapraszam równie¿ do œledzenia mojej strony 
internetowej, na której umieszczam regularnie W swojej dzia³alnoœci kierujê siê has³em  
informacje o swojej dzia³alnoœci. „MAM COŒ DO ZROBIENIA”

www.grzegorzufniarz.pl Grzegorz Ufniarz

Sprawozdanie napisane i wyprodukowane ze úrodków wùasnych


