INFORMACJA
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
Z REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE
OD 27 PAŹDZIERNIKA 2016 DO 23 LISTOPADA 2016

LISTOPAD 2016

W zakresie gospodarki nieruchomościami i działalności gospodarczej:
1. przyjęto 120 zgłoszeń do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
2. wydano 9 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu
i poza miejscem sprzedaży;
3. wydano 4 decyzje o wygaśnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
4. wydano 5 decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości;
5. wydano 10 zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego dla nieruchomości,
położonych na terenie miasta i gminy Gryfino;
6. wyznaczono przetargi na sprzedaż nieruchomości gminnych:
- na 12.12.2016 r. II przetarg na sprzedaż 4 działek, położonych w obrębie Steklno,
przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną – łączna cena wywoławcza – 412.000,00 zł;
- na 19.12.2016 r., I przetarg na sprzedaż działki, położonej w obrębie 3 m. Gryfino,
przeznaczonej pod usługi zdrowia – cena wywoławcza – 90.000 zł
7. zawarto 6 umów notarialnych o ustanowieniu służebności gruntowych i przesyłu
w związku z lokalizacją na gruntach gminnych urządzeń infrastruktury technicznego
uzbrojenia terenu – służebności odpłatne – 3.505 zł netto;
8. sprzedano 2 działki w drodze bezprzetargowej, na poprawienie warunków
nieruchomości przyległych, za łączną kwotę 14.740,00 zł
9. nabyto na mienie gminne w drodze wykupu prawo własności nieruchomości
oznaczonej nr działki 228/49 o pow. 0,0104 ha, położonej w obrębie Wełtyń II,
przeznaczonej pod ciągi komunikacyjne – za łączną kwotę 18.810,00 zł płatną w
3 ratach rocznych;
10. wypłacono na rzecz osoby fizycznej odszkodowanie w wysokości 4.550,00 zł, za
nieruchomość oznaczoną nr działki 423/7 o pow. 0,0019 ha, położoną w obrębie
Pniewo, przejętą z mocy prawa pod drogę publiczną gminną.
11. sprzedano na rzecz najemców lokal mieszkalny za łączną kwotę uwzględniającą 95%
bonifikaty – 5.375,00 zł.
W zakresie gospodarki nieruchomościami wydano 2 zarządzenia dotyczące
gospodarowania mieniem gminnym, w sprawie:
- ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Łużyckiej
2/13, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy – Zarządzenie nr 0050.128.2016
z dnia 3.11.2016 r.,

- niewykonania pierwokupu nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie
ewidencyjnym Czepino, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka
nr 218/4 o pow. 1948 m2 - Zarządzenie Nr 0050.130.2016 z dnia 7.11.2016 r.,
W zakresie planowania przestrzennego, strategii, rozwoju i inwestycji:
Realizując zadania z zakresu planowania przestrzennego (BMP-PP):
1. Wydałem:
− 4 decyzje o warunkach zabudowy,
− 1 decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
− 3 postanowienia opiniujące wstępny projekt podziału nieruchomości,
− 9 wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
− 15 zaświadczeń z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
2. Zleciłem opracowanie dwóch analiz/operatów szacunkowych zmiany wartości
nieruchomości, na potrzeby ustalenia opłaty planistycznej.
Realizując zadania z zakresu inwestycji (BMP-PI):
1. Trwają prace, związane z bieżącymi remontami na drogach, stanowiących własność
Gminy Gryfino, realizowane na mocy Porozumienia przez Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych w Gryfinie.

2. Zakończyłem i odebrałem zadanie pn. „Modernizacja nawierzchni dróg gminnych
w miejscowości Żórawie i Żórawki" z wykorzystaniem pozyskanego od zarządcy drogi
krajowej nr 31 frezu.
3. Trwają prace związane z budową oświetlenia drogowego w m. Wełtyń ul. Zaciszna.
4. Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej na budowę drogi
dojazdowej w rejonie ul. Jana Pawła II w Gryfinie.
5. Trwają prace związane z ułożeniem płyt wielootworowych w miejscowości Radziszewo,
ul Akacjowa – zgodnie z zadaniem Modernizacja nawierzchni drogi przy ul. Akacjowej
realizowanym z funduszu sołeckiego m. Radziszewo.
6. Opracowałem projekt stałej organizacji ruchu na drogach gminnych na ul. Jana Pawła IIReymonta w Gryfinie.
7. Trwają prace związane z modernizacją drogi gminnej w m. Drzenin – zadanie
realizowane z funduszu sołeckiego.
8. Wykonałem operat szacunkowy dot. wyceny oświetlenia stanowiącego własność Gminy
Gryfino.
9. Trwają prace związane z przebudową zatoki autobusowej w miejscowości Wirów, gmina
Gryfino.
10. Trwają prace związane z ułożeniem płyt betonowych na drodze gminnej w m. Bartkowo”
11. Zleciłem „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
dla zadania
inwestycyjnego polegającego na wykonaniu utwardzenia drogi gminnej w miejscowości
Dołgie działka nr 34/70 obręb Dołgie o łącznej powierzchni 785 m2”.
12. Podpisałem umowę na zadanie pn. „Przebudowa ul. Słonecznej w Gardnie” wraz
z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.
13. Trwają prace związane z bieżącymi remontami w budynku Urzędu Miasta i Gminy
Gryfino.
14. Zleciłem opracowanie dokumentacji projektowej na wentylację pomieszczenia archiwum
budynku Urzędu Miasta i Gminy Gryfino przy ul. 1 Maja 16 w Gryfinie.
15. Podpisałem umowę na zadanie pn. „Opracowanie audytu energetycznego wraz
z inwentaryzacją techniczno-budowlaną oraz opracowaniem świadectwa charakterystyki
energetycznej budynku Urzędu Miasta i Gminy Gryfino”.
16. Zleciłem opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę remizy
Ochotniczej Straży Pożarnej w Wełtyniu.
17. Zrealizowałem zadanie pn. „Zakup kostki brukowej do m. Żórawie – zadanie realizowane
z funduszu sołeckiego Żórawie”.
18. Zrealizowałem zadanie związane z montażem rozdzielnicy 0,4 kV na działce nr 17/3
w miejscowości Steklinko zgodnie
z zadaniem: „Montaż skrzynki elektrycznej”,
realizowanym z funduszu sołeckiego.
19. Zrealizowałem zadanie związane z zakupem, dostawą oraz montażem garażu
blaszanego 3x5 I gatunek blacha ocynk z bramą dwuskrzydłową w miejscowości
Sobiemyśl, gmina Gryfino – zadanie realizowane z funduszu sołeckiego.
20. Zrealizowałem zadanie związane ze wznowieniem wytyczenia znaków granicznych lub
ustalenie granic na działce nr 180/1 w m. Wełtyń – realizowane z funduszu sołeckiego
dla zadania pn. „Modernizacja sali gimnastycznej”.
21. Zrealizowałem zadanie pn. „Zakup, transport i wyładunek 35 ton klińca do m. Żórawki
zgodnie z zadaniem sołectwa Żórawki Zakup materiału do bieżącego utrzymania dróg.
22. Zrealizowałem zadanie pn. „Wykonanie rozdzielni elektrycznej na działce nr 12/3 w m.
Wysoka Gryfińska zgodnie z zadaniem: Zakup przenośnej skrzynki elektrycznej,
realizowanym z funduszu sołeckiego m. Wysoka Gryfińska.
23. Podpisałem umowę na zadanie pn. „Wykonanie podestu na cele rekreacyjne na działce
nr 125/1 w m. Nowe Czarnowo”.
24. Trwają prace, związane z przebudową lokalu mieszkalnego wraz z budową podjazdu dla
osoby niepełnosprawnej, zlokalizowanego przy ul. Łużyckiej 4/3 w Gryfinie.
25. Zrealizowałem zadanie, związane z wymianą instalacji elektrycznej w lokalu komunalnym
przy ul. Niepodległości 4/2 w Gryfinie.

26. Zrealizowałem zadanie związane z wymianą wymiennika elektrycznego ciepłej wody
w lokalu komunalnym, zlokalizowanym w miejscowości Steklno 10/2.
27. Trwają prace związane z opracowaniem ekspertyzy wraz inwentaryzacją budowlaną oraz
kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robót dla budynku mieszkalnego
wielorodzinnego położonego przy ul. 1 Maja 8 w Gryfinie, stanowiącego własność gminy
Gryfino.
28. Zrealizowałem zadanie, związane z remontem instalacji opomiarowania poboru wody
i odprowadzenia ścieków z budynku komunalnego położonego przy ul. Łużyckiej 26, 26a
i 26b w Gryfinie.
29. Zleciłem wymianę instalacji elektrycznej w lokalu komunalnym przy ul. Grunwaldzkiej
24/14 w Gryfinie.
30. Podpisałem Umowę pn. „Budowa podnośnika dla osoby niepełnosprawnej do lokalu
komunalnego położonego przy ul. 1 Maja 11/3 w Gryfinie”.
31. Zleciłem wymianę okna i drzwi wejściowych na klatce schodowej do budynku przy
ul. Gryfińskiej 50 w Czepinie, gmina Gryfino
32. Zleciłem wymianę stolarki okiennej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym
przy ul. 1 Maja 19-22 w Gryfinie.
33. Zrealizowałem zadanie pn. „Wykonanie robót zduńskich, polegających na przestawieniu
5 pieców kaflowych w lokalach komunalnych przy: ul. Fabrycznej 2/4 i 4/3, ul. Kościelnej
22/3, ul. Szczecińskiej 39/1 oraz Łużyckiej 26a/2 w Gryfinie.
34. Trwają prace związane z modernizacją części dachu w Przedszkolu nr 2 przy
ul. Sprzymierzonych 5 w Gryfinie (filia).
35. W ramach zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia
ulicznego, zlokalizowanego w pasach dróg gminnych, miasto i gmina Gryfino” uzyskałem
pozwolenie na budowę dla m. Pniewo i Żórawki.
36. Trwają prace budowlane, związane z zadaniem pn. „Budowa Żłobka Miejskiego
w Gryfinie w formule zaprojektuj i wybuduj”.
37. Trwają prace związane z zadaniem pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na
budowę hali sportowo-widowiskowej w Gryfinie".
38. Podpisałem umowę na zadanie pn. "Modernizacja części ogrodzenia przy
nowobudowanym żłobku miejskim w Gryfinie".
39. Podpisałem umowę na zadanie pn. "Wykonanie kompletnej instalacji czujek dymu
i temperatury oraz instalacji alarmowej w nowobudowanym budynku Żłobka Miejskiego
przy ul. Wł. Łokietka 10 w Gryfinie".
40. Zawarłem umowę na opracowanie koncepcji na budowę mieszkań socjalnych na terenie
sanatorium w Nowym Czarnowie wraz z dokumentacją rozbiórkę.
Realizując zadania z zakresu strategii i rozwoju (BMP-PS):
1. Na bieżąco przygotowywane są trzy studia wykonalności dla zadań realizowanych
w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Szczecińskiego Obszaru
Metropolitalnego
dla
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020:
a) „Budowa
infrastruktury
technicznej
w
celu
poprawy
funkcjonowania
i wzrostu konkurencyjności MŚP w rejonie drogi krajowej 31 (ul. Pomorska)
w Gryfinie” – postępowanie na przygotowanie studium wykonalności.
b) „Zintegrowane centrum przesiadkowe w Gryfinie” – postępowanie na przygotowanie
koncepcji programowo-przestrzennej oraz studium wykonalności.
c) „Przebudowa dróg lokalnych łączących centrum przesiadkowe w Gryfinie
z siecią TEN-T” – postępowanie na przygotowanie studium wykonalności.
2. Na bieżąco tworzona jest koncepcja programowo-przestrzennej dla projektów
„Zintegrowane centrum przesiadkowe” oraz „Przebudowa dróg lokalnych łączących
centrum przesiadkowe w Gryfinie z siecią TEN-T”
realizowanych w ramach
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego dla

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata
2014-2020
3. W ramach projektu „Zintegrowane centrum przesiadkowe w Gryfinie” przystąpiono do
procedury nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Gryfino nieruchomości nr 267/5
obręb 3 Gryfino od Polskich Kolei Państwowych S.A.
4. Trwają prace nad wykonaniem badań jakościowych i ilościowych na potrzeby
przygotowania Strategii Marki Miasta i Gminy Gryfino.
5. Rozpoczęto prace nad przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej wraz z niezbędnymi
załącznikami, w tym m.in. studium wykonalności dla zadania inwestycyjnego
polegającego na rewaloryzacji Parku Miejskiego w Gryfinie oraz terenu Górki Miłości i
terenu przy ulicy Opolskiej i Kołłątaja o łącznej powierzchni ok. 15,6 ha dla działania
2.5.2 Rozwój terenów zieleni w miastach i obszarach funkcjonalnych w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
6. Na bieżąco, we współpracy z PUK Sp. z o.o. prowadzone są działania zmierzające do
osiągnięcia wskaźników rezultatu projektu pn. „Budowa i przebudowa kanalizacji
sanitarnej w aglomeracji Gryfino”.
7. Na bieżąco prowadzone są działania związane z utrzymaniem trwałości projektów:
− „Budowa nabrzeża obsługi jednostek pasażerskich oraz turystyki żeglarskiej na prawym
brzegu rzeki Odry Wschodniej km 717,5-718,6. Nabrzeże pasażerskie – północne”,
− „Rozbudowa Infrastruktur Centrum turystyki wodnej w Schwedt nad Odrą i budowa
śródmiejskiej części Nabrzeża w Gryfinie w celu zintensyfikowania rozwoju
transgranicznej turystyki wodnej”,
− „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Parku Regionalnym w Gryfinie”.
8. Na bieżąco prowadzone są działania związane z przekazania na rzecz Enea Sp. z o.o.
sieci energetycznej z trzema stacjami transformatorowymi, znajdującej się na terenie
Parku Regionalnego w Gardnie.
9. Na bieżąco aktualizowano treści (merytoryczne i graficzne) serwisu internetowego –
www.parkregionalny.gryfino.pl.
10. Przygotowane są oferty inwestycyjne na sprzedaż działek inwestycyjnych
zlokalizowanych na terenie Parku Regionalnego w Gardnie.
11. Zorganizowano spotkania z potencjalnymi inwestorami na terenie: Parku Regionalnego,
gminy Gryfino, Urzędu Miasta.
12. Zaktualizowano oferty Parku Regionalnego w internetowych serwisach branżowych.
13. Na bieżąco prowadzone są spotkania i konsultacje w celu intensyfikacji prac nad
inwestycją polegającą na otwarciu centrum logistycznego Zalando na terenie Parku
Regionalnego w Gardnie.
W zakresie gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i ochrony środowiska:
w zakresie ochrony przyrody:
1. wydałem 19 decyzji zezwalających na usunięcie drzew lub krzewów;
2. wystąpiłem do Starosty Gryfińskiego z 5 wnioskami o wydanie zezwolenia na usunięcie
drzew z nieruchomości gminnych;
3. wydałem 1 postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego
w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów;
w zakresie gospodarki mieszkaniowej:
1. wydałem 8 skierowań do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego;
2. wydałem 1 skierowanie do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego;
3. wydałem 1 skierowanie do zawarcia umowy najmu lokalu zamiennego;
4. rozpatrzyłem 2 wnioski o przydział lokalu komunalnego;
5. rozpatrzyłem 1 wniosek o zamianę lokalu z urzędu;
6. rozpatrzyłem 1 wniosek o przyspieszenie zamiany lokalu z urzędu.

w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami:
1. wydałem 1 decyzję określającą środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację
przedsięwzięcia;
2. zleciłem wykonanie materiałów edukacyjnych z zakresu gospodarowania odpadami
komunalnymi;
w zakresie gospodarki komunalnej:
1. sporządziłem zamówienie na dostawę 200 szt. wkładów do koszy ulicznych;
2. przyjąłem 2 zgłoszenia oddania do eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków;
w zakresie ochrony zwierząt:
1. sporządziłem aneks do umowy na świadczenie usług weterynaryjnych wykonywanych na
bezdomnych zwierzętach oraz zwierzętach dzikich z terenu Gminy Gryfino;
2. sporządziłem zamówienie na dostawę 10 szt. drewnianych domków dla wolnożyjących
kotów z terenu Gminy Gryfino;
w zakresie transportu zbiorowego:
1. wydałem 2 postanowienia uzgadniające wydanie zezwoleń na wykonywanie regularnych
specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na liniach
komunikacyjnych na obszarze Powiatu Gryfińskiego.
W zakresie edukacji i spraw społecznych:
1. Przyznano dofinansowanie kosztów kształcenia 24 młodocianych pracowników dla
19 pracodawców w kwocie 161.267,11 zł. Środki na wypłatę przedmiotowego
dofinansowania są przekazywane przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty
ze środków Funduszu Pracy.
2. Gmina Gryfino jako organ prowadzący szkoły podstawowe, gimnazja i szkołę
ponadgimnazjalną złożyła wniosek o udzielenie wsparcia finansowego w 2017 r. na
zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach programu wieloletniego „Narodowy
Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3. Wnioskowana kwota wsparcia
finansowego z programu ogółem to 64 000,00 zł. Wysokość finansowego wkłady
własnego (20%) to 16 000,00 zł. Całkowity koszt realizacji programu to 80 000,00 zł.
3. W dniu 21.11.2016 r. wydałem zarządzenie Nr 0050.136.2016 w sprawie powołania
komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego.
4. W dniu 26 października 2016 r. podpisałem porozumienie partnerskie w celu
uregulowania obowiązków i praw partnerów w trakcie realizacji projektu w ramach
Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia – Pomorze Przednie/ Brandenburgia,
Polska. Tytuł projektu: „Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym. Niemiecki i polski jako język obcy.” Partnerami projektu są Gmina
Oder-Welse jako partner wiodący oraz Gmina Gryfino, Gmina Banie, Gmina Nowogródek
Pomorski, Gmina Dębno i Gmina Kołbaskowo.
5. Przekazano dotację z budżetu Gminy Gryfino za miesiąc październik na prowadzenie na
terenie gminy Gryfino Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Iskierka” z oddziałami
ogólnodostępnymi i specjalnymi w Gryfinie w wysokości 99.073,10 zł dla „OM” Sp.
z o. o. z siedzibą przy al. Wojska Polskiego 58/4, 70-477 Szczecin.
6. Przekazano dotację z budżetu Gminy Gryfino za miesiąc październik na prowadzenie
punktów przedszkolnych na terenie gminy Gryfino dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
w wysokości 26.495,33 zł .
7. W
dniu
3
listopada
2016
r.
wydałem
zarządzenie
Nr 0050.129.2016 w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do żłobka
prowadzonego przez Gminę Gryfino na rok szkolny 2016/2017. Aktualnie trwa nabór
wniosków o przyjęcie dziecka do żłobka, termin składania mija 28 listopada 2016 r.
8. Wsparłem działania Centrum Aktywności Lokalnej w Gryfinie.

9. Prowadziłem bieżące działania informacyjne gminy.
10. Wydałem zarządzenie z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie działań mających na celu
utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gryfinie, powołujące m.in. Gminną Komisję
Wyborczą.
11. W ramach akcji promocyjnej zostały przeprowadzone spotkania z młodzieżą
w szkołach biorących udział w wyborach do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gryfinie.
12. Zorganizowałem uroczystość w 17 listopada 2016, podczas której zostały wręczone
odznaczenia Kombatanckie Krzyże Zwycięstwa Zasłużonym Weteranom Walk o
Niepodległość RP. Uroczystość została zorganizowana w Centrum Aktywności Lokalnej
wspólnie ze Związkiem Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów
Politycznych Koło w Gryfinie.
13. Podpisałem Porozumienie Partnerskie z Województwem Zachodniopomorskim
w sprawie realizacji dwóch zadań wynikających z Programu Wspierania Rodziny
i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020 tj. Zachodniopomorska Karta Rodziny
oraz Zachodniopomorska Karta Seniora. Wsparciem Zachodniopomorskiej Karty
Rodziny objęte będą rodziny z minimum dwojgiem dzieci, natomiast
o Zachodniopomorską Kartę Seniora mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 60 lat.
Program Kart stanowić będzie innowacyjny instrument zwiększający aktywność
społeczną, który w realny sposób wpłynie na poprawę sytuacji rodzin i seniorów
z terenu gminy Gryfino.
14. Do dnia 30.09.2016 r. trwało głosowanie mieszkańców na zadania w ramach budżetu
obywatelskiego gminy Gryfino na 2017 rok. W głosowaniu wzięło udział 6055 osób. W
miesiącu październiku trwały prace Zespołu do spraw budżetu obywatelskiego, który w
dniu 31.10 ogłosił wyniki głosowania w formie sporządzonego protokołu, tym samym na
podstawie przeprowadzonej procedury Zespół ds. budżetu obywatelskiego zakwalifikował
do realizacji w roku 2017 sześć zadań, dla których w projekcie budżetu Gminy Gryfino na
rok 2017 wyodrębniono rezerwę celową w wysokości 750 000 złotych. Do realizacji
zakwalifikowano następujące zadania:
a) Zadanie nr 9 –„Budowa miejsca spotkań i wypoczynku dla mieszkańców gminy Gryfino”
b) Zadanie nr 19 – „Budowa piłkochwytu na boisku sportowym w Gardnie”
c) Zadanie nr 17 – „Wzrost atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej mikroregionu
obejmującego sołectwa Bartkowo, Steklno, Steklinko, Włodkowice poprzez montaż
elementów siłowni zewnętrznej”
d) Zadanie nr 10 – „Budowa lekkiego garażu z płyty warstwowej z przeznaczeniem na
magazyn sprzętu przeciwpowodziowego”
e) Zadanie nr 15 – „Modernizacja sieci komputerowej i sprzętu komputerowego w Zespole
Szkół w Gryfinie”
f) Zadanie nr 1 – „Street Work Park Gryfino”.
Wstępny kosztorys zakwalifikowanych zadań wynosi 617 979 zł.
15. W ramach profilaktyki zdrowotnej zleciłem przeprowadzenie badań w zakresie wad
postawy u 185 dzieci. Programem zostały objęte 3 - latki z przedszkoli prowadzonych
przez gminę Gryfino. Badania przeprowadzono na przełomie października i listopada.
16. W ramach funduszu sołeckiego zrealizowałem zadania z zakresu doposażenia obiektów
sportowo-rekreacyjnych w miejscowościach Daleszewo, Dołgie, Gardno, Nowe
Czarnowo,
Pniewo,
Steklno,
Wełtyń
oraz
Żórawie
na
łączna
kwotę
35.574,67 zł.
W zakresie spraw organizacyjnych:
1. Zorganizowałem w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie praktykę studencką dla jednej
osoby.
2. Wydałem zarządzenie nr 120.78.2016 z dnia 9 listopada 2016 r. zmieniające zarządzenie
w
sprawie
ustalenia
maksymalnego
miesięcznego
wynagrodzenia
dyrektorów/kierowników i zastępców dyrektorów/kierowników samorządowych jednostek

3.

4.

5.
-

-

6.

organizacyjnych Gminy Gryfino (zmiana podyktowana była utworzeniem z dniem
1 grudnia 2016 r. nowej jednostki organizacyjnej – Żłobka Miejskiego w Gryfinie).
Wydałem zarządzenie nr 0050.135.2016 z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie
przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Gardno w celu
wyrażenia opinii o projekcie zmian w statucie sołectwa Gardno. O zmianę statutu
zawnioskował sołtys sołectwa Gardno, zmiana polega na rozszerzeniu maksymalnego
składu Rady Sołeckiej do 7 osób.
Wydałem zarządzenie nr 120.81.2016 z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie powołania
komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu i zakończenia służby
przygotowawczej. Ustawa o pracownikach samorządowych nakłada obowiązek
zorganizowania służby przygotowawczej dla osób podejmujących po raz pierwszy pracę
w jednostkach samorządu terytorialnego. Biorąc pod uwagę powyższe, należało powołać
komisje egzaminacyjna, która przeprowadzi egzamin i zakończy wymaganą procedurę.
Wykonałem kolejne czynności związane z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających
do Rady Miejskiej w Gryfinie, w tym:
podałem w formie obwieszczenia informacje o numerze i granicach obwodu glosowania
oraz o siedzibie obwodowej komisji wyborczej, w tym o lokalu obwodowej komisji
wyborczej dostosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, a także
o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika,
przekazałem wyborcom z okręgu nr 5 w Gryfinie, w formie druku bezadresowego,
informacji o terminie wyborów, godzinach głosowania, sposobie głosowania oraz
o warunkach ważności głosu, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego lub
przez pełnomocnika.
Zorganizowałem dla osób zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w Urzędzie
Miasta i Gminy w Gryfinie szkolenie „Profesjonalna obsługa klienta, w tym obsługa klienta
trudnego, z elementami savoir-vivre” mające na celu poprawę jakości świadczonych
usług. Szkolenie odbyło się w dniach 22 i 23 listopada 2016 r.
W zakresie spraw obywatelskich:

Realizacja zadań z zakresu dowodów osobistych
Przyjąłem 358 wniosków o wydanie dowodu osobistego.
Wydałem 296 dowodów osobistych.
Przyjąłem 57 zgłoszeń o utracie dowodu osobistego.
Realizacja zadań z zakresu ewidencji ludności
Udzieliłem odpowiedzi na 79 wniosków o udostępnienie danych z ewidencji ludności.
Udzieliłem odpowiedzi na 6 wniosków o udostępnienie danych z dowodów osobistych.
Na wniosek wydałem 44 zaświadczenia o zameldowaniu mieszkańców naszej gminy.
Dokonałem 77 czynności z zakresu obowiązku meldunkowego.
Po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego wydałam:
-2 decyzje o wymeldowaniu z miejsca pobytu stałego,
-2 decyzje o umorzeniu postępowania administracyjnego.
W zakresie obsługi Rady Miejskiej:
1. Wydałem Zarządzenie nr 120.76.2016 z dnia 31 października 2016 r. w sprawie
określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał, podjętych na sesji w dniu
27 października 2016 r.
2. Na ostatniej sesji radni zgłosili 22 interpelacje, w okresie międzysesyjnym została złożona
1 interpelacja, pismami z dnia 3 i 10 listopada 2016 r. określiłem odpowiedzialnych za
udzielenie odpowiedzi na interpelacje.

W zakresie zamówień publicznych:
1. Ogłosiłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości
zamówienia poniżej 30 000 euro na zadania:
1) Czasowe przetrzymywanie oraz opieka nad wolno żyjącymi kotami z terenu Gminy
Gryfino, wymagającymi pomocy;
2) Wykonania przeglądów rocznych obiektów budowlanych administrowanych przez
jednostki organizacyjne Gminy Gryfino;
3) Zakup i dostawa tuszy i tonerów do urządzeń drukująco-powielających dla potrzeb
jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino;
4) Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw przy nowotworzonym
Żłobku Miejskim w Gryfinie;
5) Modernizacja wejścia rekreacyjnego do budynku Przedszkola Nr 3 w Gryfinie.
2. Rozstrzygnąłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej
wartości zamówienia poniżej 30 000 euro na zadania:
1) Zakup i dostawa zabawek i pomocy dydaktycznych do nowotworzonego Żłobka
Miejskiego w Gryfinie;
2) Dostawa i montaż mebli do nowotworzonego Żłobka Miejskiego w Gryfinie;
3) Zakup i dostawa wyposażenia kuchni, łazienek, sal oraz naczyń dla dzieci do
nowotworzonego Żłobka Miejskiego w Gryfinie.
3. Ogłosiłem i rozstrzygnąłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 30 000 euro na zadania:
1) Druk książki „Odrzanka jest naszą pasją. Historia piłki nożnej w Radziszewie
i Daleszewie (1945-2016)”;
2) Świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktyki na rzecz pracowników
jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino;
3) Opracowanie koncepcji na budowę mieszkań socjalnych na terenie byłego
sanatorium w Nowym Czarnowie wraz z dokumentacją rozbiórkową;
4) Modernizacja części ogrodzenia przy nowobudowanym Żłobku Miejskim w Gryfinie;
5) Wykonanie, dostawa i montaż elementów zabawowych na doposażenie placu zabaw
w miejscowości Gryfino.
4. Unieważniłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej
wartości zamówienia poniżej 30 000 euro na zadanie: Modernizacja wejścia
rekreacyjnego do budynku Przedszkola Nr 3 w Gryfinie.
5. Ogłosiłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości
zamówienia powyżej 30 000 euro na zadania:
1) Wykonanie autobusowych przewozów o charakterze użyteczności publicznej
w komunikacji miejskiej na terenie Gminy Gryfino, na trasie Szczecin – Dolna Odra
oraz Szczecin – Gryfino w 2017 r.;
2) Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Gryfino i jej jednostek
organizacyjnych oraz instytucji kultury.
6. Rozstrzygnąłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej
wartości zamówienia powyżej 30 000 euro na zadanie: Przebudowa ulicy Słonecznej
w Gardnie.
7. Wydałem zarządzenia:
1) Nr 120.79.2016 z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
zadanie: „Wykonanie autobusowych przewozów o charakterze użyteczności
publicznej
w komunikacji miejskiej na terenie Gminy Gryfino, na trasie Szczecin – Dolna Odra
oraz Szczecin – Gryfino w 2017 r.”;
2) Nr 120.77.2016 z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
zadanie: „Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Gryfino i jej
jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury”.

W zakresie działalności Biblioteki Publicznej:
Data

Opis działalności
Uczestnicy
27
FIKA Czyta Pettsona i Findusa
Młodzi
października FiKa Czyta to autorski program Małgorzaty Narożnej
czytelnicy z
promujący czytelnictwo w gronie rodzinnym, który ma
opiekunami
sprawić, żeby książka „wchodziła w krwioobieg domu”.
Kluboksięgarnia FIKA ze Szczecina nie tylko sprzedaje
wartościowe książki dla dzieci i młodzieży, ale poprzez
swoje twórcze działania z literaturą spotyka się z całymi
rodzinami w przestrzeni przedszkoli, szkół, bibliotek.
4 listopada
Dobre maniery i porady językowe według Joanny Dzieci z klas 1-3
Krzyżanek, autorki książek dla dzieci. Znana autorka gryfińskich SP
zabawnych i edukacyjnych książek z serii o Lamelii
(4 klasy)
Szczęśliwej, Cecylce Knedelek , Kurze Adeli czy bajek
pachnących. Tym razem jednego dnia w Czytelni dla
Dzieci odbyły się dwa spotkania literacko-plastyczne.
16 listopada Spotkanie z autorką książek dla dzieci Melanią Kapelusz.
Przedszkolaki 56 lat – grupy
zorganizowane
14 listopada Czytanie pomaga! I Ogólnopolski Dzień Biblioterapii
Dzieci z klas 1-3
W całym kraju, w tzw. Tygodniu Biblioterapii tj. od 14 do 19 gryfińskich SP
XI pod wspólnym hasłem: Czytanie pomaga, odbyły się
liczne wydarzenia promujące biblioterapię, także w naszej
gryfińskiej bibliotece w Oddziale Dziecięcym grupy
zorganizowane
wzięły
udział
w
zajęciach
biblioterapeutycznych.
W zakresie działalności Gryfińskiego Domu Kultury:
termin
27 października
28 października
28 października

nazwa imprezy
dwa dodatkowe seanse filmowe dla
szkół/przedszkoli
dodatkowy seans filmowy dla
szkół/przedszkoli
Halloweenowy wieczór dla dzieci z Czepina i
Daleszewa

29 października

Koncert 40-lecia działalności artystycznej
Kapeli Ludowej Borzymianka

31 października/
1 listopada
3 listopada

23. Noc Grozy. Gryfińskie Spotkania z
Horrorem
Teatralny Halloween z udziałem aktorów
Fundacji Pogotowia Teatralnego w
Szczecinie
Halloween w Nowym Czarnowie

4 listopada
8 listopada
8 listopada

8 listopada

miejsce
Gryfiński Dom Kultury
Kino Gryf
Gryfiński Dom Kultury
Kino Gryf
Świetlica Wiejska
Zagroda
w Daleszewie
Świetlica Wiejska
Dziupla
W Borzymiu
Gryfiński Dom Kultury
Kino Gryf
Świetlica Wiejska
w Wełtyniu

Świetlica Wiejska
w Nowym Czarnowie
dodatkowy seans filmowy dla
Gryfiński Dom Kultury
szkół/przedszkoli
Kino Gryf
warsztaty wikliniarskie dla podopiecznych Dzienny Dom SeniorWigora prowadzone przez Danutę Świderek, Wigor w Gryfinie
pracownicę Świetlicy Wiejskiej w Sobieradzu
obsługa techniczna Obiadu Czwartkowego Motel Saga

10 listopada
18-20 listopada

19 listopada
19 listopada
19 listopada

23 listopada

we Wtorek (Gryfiński Uniwersytet Trzeciego
Wieku)
obsługa techniczna wieczornicy z okazji
Narodowego Święta Niepodległości
8. Festiwal Małych Form Ruchowych
Jesienna Scena Tańca (pokaz spektakli
tanecznych, warsztaty tańca, projekcje
filmowe, wystawa fotograficzna)
XII Jesienna Impreza na Orientację

W Pniewie
Szkoła Podstawowa nr
1 w Gryfinie
Gryfiński Dom Kultury,
Gryfino

Grajdołek
Gryfino
Szachy w pałacyku. Grand Prix Gryfina
Gryfiński Dom Kultury
2016, turniej dziesiąty
Pałacyk pod Lwami
Wieczór
Dziadowski,
występy
kapel Gryfiński Dom Kultury
ludowych Borzymianka, Macierzanka i Świetlica Wiejska
Zespołu Śpiewaczego Gardnianki, zabawa w Sobieradzu
ludowa
obsługa techniczna premiery spektaklu Gryfiński Dom Kultury
"Wioska cudów" Teatru Bomba Bomba
sala widowiskowa

We wskazanym okresie instruktorzy Gryfińskiego Domu Kultury oraz świetlic wiejskich
prowadzili działalność artystyczną i edukacyjną z podopiecznymi, a także zajęcia
w ramach współpracy z Gryfińskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku (teatralne, plastyczne,
malarskie, taneczne i turystyczne), któremu nieodpłatnie udostępnialiśmy sale zajęć w obu
budynkach GDK oraz salę widowiskową z obsługą techniczną w celu przeprowadzenia
wykładów; Kino Gryf realizowało zaplanowane wcześniej repertuarowe projekcje filmowe.
 zachęcamy do odwiedzania strony internetowej: www.gdk.com.pl,gdzie można odnaleźć
szczegółowe informacje dotyczące działalności Gryfińskiego Domu Kultury i świetlic
wiejskich
 informujemy, że zespoły artystyczne, Kino Gryf oraz najważniejsze nasze imprezy
posiadają swoje strony internetowe, w tym także na portalu społecznościowym Facebook.
Spotkania, zaproszenia, konferencje Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino:
Dzień
Miejsce
28
Żabnica
października
29
października

Borzym

3 listopada

Szczecin

3 listopada

Szczecin

4 listopada

Gryfino

7-8
listopada

Pobierowo

8 listopada

Gryfino

Wydarzenie
Uroczyste otwarcie boiska
40-lecie Kapeli Ludowej
Borzymianka

Obrady Zarządu SSOM
Walne Zebranie
Przedstawicieli Członków
SSOM
Jubileusz 50- i 60-lecia
pożycia małżeńskiego
Warsztaty dla Koordynatorów
ZIT SOM

Światowy Dzień Seniora
obchodzony przez Polski

Uczestniczył/a
Zastępca Burmistrza
Paweł Nikitiński
Burmistrz
Mieczysław Sawaryn
Przewodnicząca RM
Elżbieta Kasprzyk
Burmistrz
Mieczysław Sawaryn
Burmistrz
Mieczysław Sawaryn
Burmistrz
Mieczysław Sawaryn
Zastępca Burmistrza
Tomasz Miler
Inspektor
Justyna Siwek-Matura
Burmistrz
Mieczysław Sawaryn

8 listopada

Pniewo

9 listopada

Gryfino

10 listopada

Gryfino

10 listopada

Gryfino

10 listopada

Gryfino

11 listopada

Gryfino

14 listopada

Szczecin

16 listopada

Gryfino

17 listopada

Gryfino

18 listopada

Gardno

19 listopada

Gryfino

Związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów
"Obiad Czwartkowy we
Wtorek"
Uroczysta Sesja Rady Powiatu
w Gryfinie z okazji
Narodowego Święta
Niepodległości
Apel z okazji Święta
Niepodległości w Przedszkolu
nr 5 im. „Calineczki”
Święto Pracowników Służb
Społecznych obchodzony
przez Pracowników Ośrodka
Pomocy Społecznej w Gryfinie
Wieczornica z okazji Święta
Niepodległości w Szkole
Podstawowej nr 1
Gminne obchody 98. rocznicy
odzyskania niepodległości –
Narodowe Święto
Niepodległości

Posiedzenie Wojewódzkiej
Rady Programowej OHP
Koncert Muzyki Polskiej
Wręczanie Kombatanckiego
Krzyża Zwycięstwa
Zasłużonym Weteranom Walk
o Niepodległość RP
Wmurowanie kamienia
węgielnego pod nowe centrum
logistyczne ZALANDO
Dzień Seniora obchodzony
przez Klub Seniora „Górny
Taras”

Sekretarz
Ewa Sznajder
Zastępca Burmistrza
Tomasz Miler
Burmistrz
Mieczysław Sawaryn
Zastępca Burmistrza
Paweł Nikitiński
Naczelnik
Grzegorz Jastrowicz
Zastępca Burmistrza
Paweł Nikitiński
Naczelnik
Grzegorz Jastrowicz
Zastępca Burmistrza
Paweł Nikitiński
Sekretarz
Ewa Sznajder
Wiceprzewodniczący
RM
Zdzisław Kmieciak
Tomasz Namieciński
Burmistrz
Mieczysław Sawaryn
Naczelnik
Grzegorz Jastrowicz
Burmistrz
Mieczysław Sawaryn
Burmistrz
Mieczysław Sawaryn
Zastępca Burmistrza
Tomasz Miler
Sekretarz
Ewa Sznajder

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Mieczysław Sawaryn

Gryfino, dnia 23 listopada 2016 r.

