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SPRAWOZDANIE RADNEGO 
za połowę kadencji 2018-2023 

GRZEGORZ UFNIARZ 

MAM COŚ DO ZROBIENIA 

W kwietniu mija półmetek obecnej kadencji samorządu gminnego. Przedstawiam Państwu 

sprawozdanie ze swojej działalności radnego. 

Decyzją Państwa, wyborców z Polic, jestem radnym Rady Miejskiej w Policach. 

W wyborach samorządowych w 2018 roku w moim okręgu wyborczym kandydowałem na 

radnego gminnego z listy WS GRYF XXI, byłem drugi na liście w okręgu wyborczym 

Dąbrówka 

Otrzymałem od Państwa bardzo mocne poparcie. Głosowało na mnie 641 wyborców, w skali 

całej Gminy Police był to trzeci wynik, a jednocześnie najlepszy wśród kandydatów na radnych, 

którzy jednocześnie nie kandydowali na stanowisko burmistrza. 

Tak ogromne poparcie dało mi ogromną siłę i wolę do działania. Cały czas odczuwam bardzo 

silny mandat społecznego poparcia do pracy na rzecz mieszkańców Gminy Police. 
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Półmetek kadencji w liczbach 

Wziąłem udział w 30 sesjach Rady Miejskiej w Policach 

Brałem udział w ponad 330 głosowaniach Rady. 

Złożyłem 56 interpelacji, wniosków i zapytań 

(zestawienie nie jest chronologiczne) m. in. w sprawach: 

 

Wystapiłem do Prezydenta Szczecina z wnioskiem o zmiane organizacji ruchu na Głębokim, by 

Policzanie nie stali w korkach 

 

Wystapiłem do Narodowego Funduszu Zdrowia o kontrolę prawidłowego wykonywania nocnej 

i świątecznej opieki medycznej 

Wystapiłem do NFZ i Burmistrza Polic w sprawie utrzymania w Policach świadczenia 

zabiegów rehabilitacyjnych finansowanych ze środków NFZ 
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Występowałem o urządzanie nowych miejsc parkingowych na Osiedlu Dąbrówki – z 

powodzeniem, urządzono kolejne miejsca 

 

Wielokrotnie występowałem w sprawie utrzymania, oczyszczania, remontów ścieżek 

rowerowych na terenie Gminy Police 

JESTEM WNIOSKODAWCĄ budowy nowej ściezki rowerowej od Ronda Pionierów 

Polic(duże rondo) do planowanego przystanku kolejowego SKM przy Lidlu 

 

Wnioskowałem o urządzenie bezpiecznego przejścia dla pieszych przy Przedszkolu 

Publicznym nr 9 na ul. Piaskowej – WNIOSEK ZREALIZOWANO 

 

Wnioskowałem o nie wprowadzanie dodatkowych opłat za zużycie wody do podlewania 

ogródków – wniosek zrealizowano, działkowcy nie ponoszą dodatkowych opłat, płacą tylko za 

zużytą wodę. 
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Wnioskowałem o remont chodnika przy ul. Robotniczej 18 – wniosek zrealizowano, na 

Robotniczej są już zmodernizowane wszystkie chodniki 

 

Zorganizowałem spotkanie z lokalnymi historykami i miłośnikami historii regionu w sprawie 

ustalenia ostatecznej daty początku Polskich Polic po zakończeniu II Wojny Światowej 

Wnioskowałem o montaż na obiektach komunalnych (w tym ZWiK) paneli fotowtaicznych. 

 

Wnioskowałem o urządzenie w Policach placu kalistenicznego – WNIOSEK 

ZREALIZOWANO, plac stoi na stadionie OSiR przy ul. Piaskowej 
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Po wybuchu pandemii wnoskowałem o pomoc dla lokalnych przedsiębiorców. WNIOSEK 

ZREALIZOWANO – przedsiebiorcy uzyskali zwolnienia z czynszów, a restauratorzy z 

opłat za sprzedaż napojów alkoholowych 

 

Wnioskowałem o ustawienie na Osiedlu Dąbrówka pojemników na odpady segregowane 

typu MOLOK – WNIOSEK ZREALIZOWANO 

Wnioskowałem w sprawach: 

- cennika opłat na cmentarzach komunalnych, 

- przystąpienia Gminy Police do programu walki z otyłością wśród dzieci 

- naprawy zegara na deptaku Farmer-Hosso 

- zmiany rejonizacji szkół dla mieszkańców ulic Kresowej, Korczaka i Wspónej 

- wzmożenia wysiłków i zadbania o czystość lasów (wrzesień 2019) 

- wsparcia dla Klub Honorowych Dawców Krwi 

- interweniowałem w ZDiTM, gdy podczas ewakuacji mieszkańców w trakcie usuwania 

niewybuchu, w autobusach pojawili się „kanary” i nakładali mandaty na pasażerów 

 - wielokrotnie wnioskowałem o rozwiązanie problemu DZIKÓ w mieście 

- wnioskowałem o naprawę okna w gabinecie pediatrów w przychodni przy ul. Siedleckiej 
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Wnioskowałem o rozpoczęciu remontu ulicy Robotniczej 

 

Byłem wnioskodawcą urządzenia w dolince przy wjeździe do Polic napisu POLICE – 

WNIOSEK ZREALIZOWANO 

 

Wnioskowałem o przydzielenie dodatkowego lokalu na urządzenie harcówki dla Polickich 

Harcerzy – wniosek wspólny z Zygmuntem Kołackim 
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Byłem autorem projektu urządzenia w Policach Wybiegów dla psów. Projekt uzyskał 

poparcie mieszkańców w głosowaniu w Polickim Budżecie Obywatelskim jednak do dzis 

wybieg nie powstał 

 

 

 

DZIAŁANOŚC EDUKACYJNA 

Opracowałem program edukacyjny dla uczniów polickich szkół „Lekcje o samorządzie”. 

Przeprowadziłem kilkanaście lekcji. Program zatrzymała pandemia. 
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DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA 

 Wziąłem udział w akcji wsparcia zbiórki środków na Klinikę św. Mikołaja dla dzieci w 

szpitalu na Unii Lubelskiej – uczestnicy akcji dobrowolnie ogolili sobie głowy  – udało 

się zebrać sporą sumę pieniędzy 

 Współtworzyłem z Mariuszem Wojdakiem akcję „ZBIÓRKA LAPTOPÓW DLA 

POTRZEBUJACYCH UCZNIÓW” do dzieci z Gminy Police wykluczonych z zajęć 

zdalnych w szkole  

 

 Wraz z BRACTWEM ZEMUN sprowadziliśmy do Polic pierwszy pojemnik do 

zbiórki zakrętek – nazwaliśmy go SERCE NA ZAKRĘTKI 

 

 Propagowałem instalowanie w domach i mieszkaniach czujników czadu. 

 Jako miłośnik rowerów współtworzę policką grupę ROWEROWE POLICE – ostatnio 

zorganizowaliśmy charytatywny i wirtualny rajd rowerowy, podczas którego prowadzona 

była zbiórka środków na leczenie Bohaterskiej Ingi 
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TRUDNE MOMENTY 
W tej kadencji było ich wiele: 

 - zostałem posądzony o próbę wprowadzenia podwyżek diet dla radnych – sprawa skończyła 

się wygranym przeze mnie procesem w sądzie 

 - w wyniku donosu na mnie, Wojewoda Zachodniopomorski badał legalność sprawowania 

przeze mnie mandatu radnego 

 - brałem udział w trudnych głosowaniach, w sprawie podwyżek podatków lokalnych, w 

sprawie zmiany metody naliczania opłat za śmieci – poparłem te rozwiązania 

 - pod koniec stycznia 2021 roku opuściłem GRYF XXI i złożyłem rezygnację z funkcji 

Przewodniczącego Rady Miejskiej 

 - obecnie współtworzę nowe ugrupowanie Polska 2050 Szymona Hołowni        

STAŁY KONTAKT Z 

WYBORCAMI 
Bardzo dbam o to, by mieć stały kontakt z mieszkańcami 

 - prowadzę stronę internetową, na której publikuję informacje o swoich działaniach 

 - prowadzę aktywnie profile w mediach społecznościowych – FB, TT, IGR 

 - odbywam regularnie spotkania na żywo w internecie, które nazwałem „Lajf z Grześkiem” – 

informuję w nich o bieżących sprawach Gminy Police oraz odpowiadam na pytania  

 - regularnie i od wielu lat publikuję swoje oświadczenie majątkowe 
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Moim hasłem przewodnim w działalności społecznej jest 

„MAM COŚ DO ZROBIENIA” 

Wciąż mam coś do zrobienia, potrzeby są duże, ale i 

pomysłów mi nie brakuje. 

Dziękuję za poparcie w ostatnich wyborach 

 

GRZEGORZ UFNIARZ 
 

 
www.grzegorzufniarz.pl 


