Rada miejska
Informacje o przedstawicielach spoeczestwa w Greifswaldzie
Rada Miejska Uniwersyteckiego i Hanzeatyckiego Miasta Greifswald jest okrelana jako
Bürgerschaft.
Mieszkacy wybieraj na okres piciu lat swoich przedstawicieli, którzy wyraaj opinie i podejmuj
decyzje w ich imieniu.
Czterdziestu trzech czonków Rady Miejskiej, pracujcych charytatywnie, decyduje o wszystkich
wanych i ogólnych sprawach naszego miasta.
Prawa i obowizki czonków s regulowane w statucie gmin Meklemburgii-Pomorza Przedniego,
gównym statucie miasta Greifswald i regulaminie Rady Miejskiej.
Rada Miejska jest reprezentowana (w sensie prawnym i spoecznym) przez jej Przewodniczc i jej
dwóch zastpców.

Czonkowie rady miejskiej mog zrzesza si w klubach, zwanych lokalnymi frakcjami.
Obecnie istnieje sze frakcji:
Frakcja

Liczba czonków

Unia Chrzecijasko-Demokratyczna (CDU)

11

Lewica

8

Zwizek 90/Zieloni

7

Socjaldemokratyczna Partia Niemiec (SPD)

6

Lista obywatelska Greifswald – FDP

5

Kompetencje dla Pomorza Przedniego

4

Dwaj czonkowie Rady Miejskiej nie s zrzeszeni w adnej frakcji; jednym jest
przedstawiciel Alternatywnej Listy (AL) a drugi reprezentuje Alternatyw dla
Niemiec (AfD).
Do licznych kompetencji Rady Miasta nale na przykad decyzje dotyczce zagadnie:

Statutów i prawa finansowego, zasad, wedug których funkcjonuje
administracja, powoywania i wyboru osób, które pracuj na rzecz miasta, zmian
terytorialnych. Kady czonek Rady jest zobowizany do uczestniczenia w jej
sesjach i wspópracy. Na posiedzeniu s podejmowane decyzje i uchway w
konkretnych sprawach. Zwoywanie posiedzenia rady i jej przewodniczenie
naley do obowizków przewodniczcej. W podejmowaniu decyzji Rada Miejska
jest wspierana przez róne gremia.
W podejmowaniu decyzji Rada Miejska jest wspierana przez róne gremia:

Nale do nich komisja gówna, komisje tematyczne, podkomisje, specjalne
organy doradcze, komitety zakadowe przedsibiorstw nalecych do miasta oraz
przedstawicielstwo dzielnic. Komisja gówna jest odpowiedzialna za koordynacj
prac wszystkich pozostaych komisji. Decyduje o wszystkich sprawach, które
zostay jej przekazane przez Rad Miejsk. Dalsze szczegóy pracy tej komisji
znajduj si w gównym statucie miasta. Statut ten reguluje take tworzenie, skad i
zadania innych komisji. Komisje peni funkcj doradcz, pomagajc w
podejmowaniu decyzji Radzie Miejskiej. Osiem przedstawicielstw dzielnic
miasta doradza w istotnych dla nich sprawach i zajmuje si wanymi pytaniami,
propozycjami i sugestiami mieszkaców. Aktywni obywatele i obywatelki
Greifswaldu oraz tworzone przez nich organy s obsugiwane przez Biuro Rady
Miejskiej, tam mona te si z nimi skontaktowa.

