INFORMACJA
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
Z REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE
OD 25 KWIETNIA 2019 DO 29 MAJA 2019

MAJ 2019

W zakresie gospodarki nieruchomościami i działalności gospodarczej:
1. Przyjęto 72 zgłoszenia do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
2. Wydano 5 decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości;
3. Wydano 4 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu i poza
miejscem sprzedaży;
4. Wydano 1 zezwolenie na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych;
5. Wydano 1 decyzję o wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
6. Wydano 70 zaświadczeń potwierdzających przekształcenie z mocy prawa z dniem
1 stycznia 2019 r., użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, w prawo
własności;
7. Ustalono dla 29 wnioskodawców jednorazową opłatę przekształceniową wraz
z zastosowaniem 70% bonifikaty;
8. Wydano 28 zaświadczeń potwierdzających całkowitą spłatę opłaty przekształceniowej;
9. Wydano 4 zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego dla nieruchomości,
położonych na terenie miasta i gminy Gryfino;
10. Zawarto 1 umowę notarialną o ustanowieniu służebności gruntowej i przesyłu
w związku z lokalizacją na gruncie gminnym, urządzeń infrastruktury technicznego
uzbrojenia terenu – służebność odpłatna – 130,00 zł netto;
11. Wydano 14 zaświadczeń dotyczących nieruchomości;
12. Wydano 92 umowy dzierżawy obejmujące nieruchomości gminne;
13. Sprzedano:
- w drodze rokowań 4 działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową
za łączną kwotę netto – 267.500,00 zł płatną w 10 ratach rocznych
- w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2 działki przeznaczone pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną za łączną kwotę netto – 143.100,00 zł;
14. sprzedano na rzecz najemcy 1 lokal mieszkalny za kwotę netto uwzględniającą 95%
bonifikaty 3.702,47 zł.
W zakresie gospodarki nieruchomościami wydano 1 zarządzenie dotyczące
gospodarowania mieniem gminnym:
- w sprawie ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy
ul. Zygmunta Krasińskiego 75/1 – przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy –
Zarządzenie Nr 0050.70.2019 z dnia 23.05.2019 r.;
- w sprawie ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy
ul. Mieszka I 27/8 – przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy – Zarządzenie
Nr 0050.71.2019 z dnia 23.05.2019 r.;
- w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie
ewidencyjnym Daleszewo, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz jej
obecnego użytkownika wieczystego – Zarządzenie Nr 0050.74.2019 z dnia 24 maja 2019 r.;
W zakresie inwestycji i rozwoju:
Realizując zadania z zakresu inwestycji (BMI.RI):
1. Trwają prace związane z bieżącymi remontami na drogach, stanowiących własność
Gminy Gryfino, realizowane na mocy Porozumienia przez Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych w Gryfinie.
2. Trwają prace przy realizacji zadania pn. „Budowa hali sportowo-widowiskowej
w Gryfinie.”
3. Trwają prace przy realizacji zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej Szkoły
Podstawowej nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie”.
4. Trwają prace przy realizacji zadania pn. „Przebudowa wewnętrznych dróg tj. ulic: Fredry
i Miłosza w Gryfinie” wraz z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru.

5. Trwają prace przy realizacji zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego na ulicach
Klonowej, Bukowej i Dębowej w miejscowości Pniewo, gmina Gryfino” wraz
z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru realizowanego w ramach Budżetu
Obywatelskiego na 2019 rok.
6. Trwają prace związane z realizacją zadania pn.: „Budowa pochylni dla osób
niepełnosprawnych w Parku Miejskim w Gryfinie”.
7. Trwają prace przy realizacji zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej
wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Piastów 23 w Gryfinie”
wraz z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru.
8. Podpisałem umowę na zadanie pn. „Wymiana istniejącej drewnianej podłogi w lokalu
komunalnym przy ul. Kościuszki 2/1 w Gryfinie”.
9. Podpisałem umowę na zadanie pn. „Opinia stanu technicznego istniejącego budynku
w m. Steklno, gmina Gryfino”.
10. Podpisałem umowę na zadanie pn. „Wymiana stolarki okiennej w mieszkalnych
lokalach komunalnych położonych na terenie miasta i gminy Gryfino: w Gryfinie, tj. ul.
Fabrycznej 4/7, Armii Krajowej 2, ul. Wojska Polskiego 10/4, ul. 1 Maja 11/5, Steklno 10”.
11. Podpisałem umowę na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej
przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalach komunalnych mieszkalnych
nr 1, 2 i 5, zlokalizowanych przy ul. Słowiańskiej 11 w Gryfinie”.
12. Podpisałem umowę na zadanie pn. „Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Miodowej
w miejscowości Żórawki, gmina Gryfino” wraz z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego.
13. Podpisałem umowę na zadanie pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w pasie drogi
na Polnej w m. Pniewo, gmina Gryfino na działce nr 587/9” - zadanie realizowane
z funduszu sołeckiego Pniewo.
14. Podpisałem umowę na zadanie pn. „Przebudowa ciągu pieszego w miejscowości
Gardno, gmina Gryfino – etap II” - zadanie realizowane z funduszu sołeckiego Gardno.
15. Zakończyłem zadanie pn. „Transport około 500 m3 ziemi z miejscowości Wełtyń
do Gryfina, gmina Gryfino”.
16. Uzyskałem zaświadczenie Starosty Gryfińskiego o braku sprzeciwu do wykonywania
robót budowlanych, związanych z modernizacją istniejącego skateparku przy
ul. Sportowej w Gryfinie realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy
Gryfino na 2019 rok.
17. Dokonałem odbioru końcowego robót budowlanych w ramach inwestycji pn.
„Przebudowa drogi gminnej nr 412505Z, tj. ulic Iwaszkiewicza i 11 Listopada w Gryfinie”.
18. Podpisałem umowę na zadanie pn. „Opracowanie aktualizacji mapy do celów
projektowych na potrzeby budowy kanalizacji deszczowej wraz z przebudową
ul. Łużyckiej w Gryfinie”.
Realizując zadania z zakresu rozwoju (BMI.RR):
1. Podpisałem umowę na realizację projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych
mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”, w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. W ramach projektu
prowadzone będą szkolenia dla mieszkańców Gminy Gryfino, mające na celu
podniesienie kompetencji cyfrowych.
2. Trwa bieżąca koordynacja projektów realizowanych w ramach Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych w ramach Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, w tym
m.in. monitoring oraz sprawozdawczość rzeczowa i finansowa z realizowanych
projektów.
3. Trwa bieżąca koordynacja zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 412505Z, tj. ulic
Iwaszkiewicza i 11 Listopada w Gryfinie” dofinansowanego ze środków budżetu państwa
w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju i Konkurencyjności Regionów

poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej, w tym rozliczanie
i sprawozdawczość.
4. Podpisałem umowę na „Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie
monitoringu Ogródka Sensorycznego w Gryfinie”.
5. Zakończyłem zadanie pn. Wykonanie dokumentacji projektowej rewitalizacji murów
obronnych od strony południowej Starego Miasta na odcinku od Odry do ulicy
Kościelnej w Gryfinie.
W zakresie planowania przestrzennego i ochrony środowiska:
Realizując zadania z zakresu planowania przestrzennego (BMP.RP):
1. Wydałem:
− 11 decyzji o warunkach zabudowy,
− 3 decyzje w sprawie zmiany decyzji o warunkach zabudowy,
− 1 decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
− 4 postanowienia opiniujące wstępne projekty podziału nieruchomości,
− 12 wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
− 22 zaświadczenia z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
2. Sporządziłem 3 opinie w zakresie zgodności planowanych inwestycji z ustaleniami
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
3. Udzieliłem informacji w zakresie obowiązujących dokumentów planistycznych oraz
obowiązujących form ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, na potrzeby
projektowanego zadania pn. "Budowa drogi krajowej nr 31 na odcinku w. Radziszewo
A6/31 (z węzłem) – Gryfino”.
4. Realizując obowiązek sprawozdawczy nałożony przez Główny Urząd Statystyczny
sporządziłem informację za rok 2018 w zakresie lokalnego planowania
i zagospodarowania przestrzennego.
Realizując zadania z zakresu ochrony środowiska (BMP.ROŚ):
1. Wydałem:
− 1 decyzję wnoszącą sprzeciw zamiaru usunięcia drzewa,
− 1 decyzję umarzającą w części naliczoną opłatę stanowiącą 40% opłaty za usunięcie
drzew i zobowiązującą do wpłacenia części naliczonej opłaty stanowiącej 60%
opłaty naliczonej za usunięcie drzew,
− 3 decyzje umarzające opłaty za usunięcie drzew, które były odroczone na okres 3
lat w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych,
− 2 obwieszczenia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania zezwolenia
na usunięcie drzew, na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „Regalica”.
2. Przyjąłem 6 zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew i krzewów z terenów nieruchomości
stanowiących własność osób fizycznych.
3. Wszcząłem z urzędu 4 postępowania administracyjne, celem oceny skuteczności
przyjęcia się nasadzonych drzew, po 3 latach.
4. Udzieliłem informacji o środowisku w zakresie „Budowy drogi krajowej nr 31
na odcinku w. Radziszewo A6/31 (z węzłem) – Gryfino”;
5. Wydałem obwieszczenie w sprawie elektronicznej książki ewidencji polowań
indywidualnych dla Koła Łowieckiego Orlik.
6. Odebrałem prace polegające na wycince zagrażających drzew w lesie gminnym
w Steklnie.
7. Uruchomiłem procedurę sprzedaży drewna, pozyskanego z wycinki w lesie gminnym
w Steklnie.
8. Wszcząłem
postępowania
administracyjne
w
sprawie
wydania
decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć pn.:

9. „Budowa farmy solarnej (farmy fotowoltaicznej) służącej do wytwarzania energii
elektrycznej z energii słońca o łącznej mocy nominalnej farmy do 1,0 MW na terenie
części działki nr 491/4 obręb Wełtyń, gmina Gryfino – inwestycja WEŁTYŃ 1”;
10. „Budowa farmy solarnej (farmy fotowoltaicznej) służącej do wytwarzania energii
elektrycznej z energii słońca o łącznej mocy nominalnej farmy do 1,0 MW na terenie
części działki nr 491/4 obręb Wełtyń, gmina Gryfino – inwestycja WEŁTYŃ 2”;
11. „Budowa farmy solarnej (farmy fotowoltaicznej) służącej do wytwarzania energii
elektrycznej z energii słońca o łącznej mocy nominalnej farmy do 1,0 MW na terenie
części działki nr 491/4 obręb Wełtyń, gmina Gryfino – inwestycja WEŁTYŃ 3”;
12. Zaopiniowałem przedłożony przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie
„Projekt robót geologicznych określających warunki geologiczno-inżynierskie na
potrzeby projektu budowlanego inwestycji pn. „Zaprojektowanie i wykonanie robót w
ramach projektu Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem
odcinków
linii
kolejowych
nr
406,
273,
351”;
Zadanie
B
pn.
„ Modernizacja wybranej infrastruktury pasażerskiej na liniach kolejowych nr 273, 352
oraz 401” gmina: Gryfino, Miasto Szczecin, Goleniów, powiat: gryfiński, Miasto Szczecin,
goleniowski, województwo zachodniopomorskie.
13. Przystąpiłem do opracowania: „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy
Gryfino na lata 2020 – 2023 z perspektywą na lata 2024-2027” oraz Prognozy
oddziaływania na środowisko dokumentu: „Program Ochrony Środowiska dla Miasta
i Gminy Gryfino na lata 2020 – 2023 z perspektywą na lata 2024-2027”.
14. Przyjąłem trzy zgłoszenia do eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków.
15. Przeprowadziłem procedurę prac monitoringowych fazy poeksploatacyjnej
na zrekultywowanym składowisku odpadów komunalnych, w części dotyczącej
geodezyjnego pomiaru osiadania powierzchni składowiska.
16. Dokonałem kontroli realizacji 3 wniosków wraz ze sprawozdaniami z wykonania zadań
objętych dotacjami celowymi na zakup kotłów ekologicznych i zakup przydomowej,
biologicznej oczyszczalni ścieków oraz uruchomiłem procedurę realizacji
refinansowania.
W zakresie gospodarki komunalnej:
W zakresie gospodarki mieszkaniowej:
1. Wydałem 5 skierowań do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego;
2. Rozpatrzyłem 1 wniosek o najem lokalu komunalnego;
3. Rozpocząłem weryfikację wniosków do listy mieszkaniowej na lata 2019/2020.
W zakresie ochrony przyrody:
1. Dokonałem zakupu sadzonek krzewów z przeznaczeniem na wykonanie nasadzeń przy
remontowanych ulicach;
2. Wystąpiłem do Starosty Gryfińskiego z 1 wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie
drzewa z nieruchomości gminnej,
3. Złożyłem na Komendę Powiatową Policji 3 zawiadomienia o zniszczeniu mienia
gminnego;
4. Zawarłem porozumienie z Gryfińskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku w przedmiocie
nasadzenia „Drzewa Pamięci” w Parku Miejskim w Gryfinie.
W zakresie ochrony zwierząt:
1. Przyjąłem do realizacji 11 wniosków na wykonanie usług sterylizacji i kastracji psów
i kotów posiadających właściciela;
2. Na wnioski opiekunów społecznych wydałem zgodę na sterylizację 10 wolnożyjących
kotek;
3. Nadałem 3 statusy opiekunów społecznych wolnożyjących kotów.

W zakresie utrzymania cmentarzy:
zawarłem z Wojewodą Zachodniopomorskim umowę w sprawie finansowania środkami
pochodzącymi z budżetu państwa zadania „Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych”.
W zakresie gospodarki odpadami:
1. Sporządziłem i opublikowałem na portalu internetowym Gminy „Analizę stanu
gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gryfino w 2018 r.”
2. Przyjąłem 7 zgłoszeń włączenia do sytemu gospodarowania odpadami komunalnymi
pojemników do gromadzenia odpadów stanowiących własność posiadaczy
nieruchomości.
W zakresie gospodarki komunalnej:
1. Ustaliłem obowiązkowe przeprowadzenie w dniach 24-25 kwietnia 2019 r. powszechnej
akcji deratyzacyjnej na terenie Gminy Gryfino;
2. Zleciłem wymianę uszkodzonych elementów tablicy ogłoszeniowej w Wirówku;
3. Zleciłem konserwację fontann na terenie miasta.
W zakresie transportu zbiorowego:
wydałem 1 postanowienie uzgadniające wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych
specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na linii komunikacyjnej
na obszarze Powiatu Gryfińskiego.
W zakresie edukacji i spraw społecznych:
1. Zorganizowałem przy współpracy z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska
w Szczecinie warsztaty dla uczniów klas IV szkół podstawowych prowadzonych przez
Gminę Gryfino o tematyce związanej z ochroną środowiska na terenie Parku
Krajobrazowego Doliny Dolnej Odry.
2. Trwają zorganizowane przez Gminę Gryfino wyjazdy dzieci z grup przedszkolnych oraz
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, które w roku szkolnym 2018/2019
realizują
roczne
obowiązkowe
przygotowanie
przedszkolne
do
Ogrodu
Dendrologicznego w Glinnej przy współpracy z Nadleśnictwem Gryfino.
3. W dniu 29 kwietnia 2019 ogłosiłem konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektorów:
1. Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej
w Gryfinie, ul. Łużycka 22, 74-100 Gryfino.
2. Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie
ul. Jarosława Iwaszkiewicza 70, 74-101 Gryfino.
3. Przedszkola Nr 3 im. Kubusia Puchatka w Gryfinie
ul. Zygmunta Krasińskiego 29, 74-101 Gryfino.
W związku ze zgłoszeniem się kandydatów do konkursów na kandydatów
na stanowiska dyrektorów Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi
w Gryfinie oraz Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryfinie posiedzenia komisji odbędą się
w dniach 31 maja 2019 r. oraz 3 czerwca 2019 r. Nie zgłosił się żaden kandydat
na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 3 w Gryfinie, dlatego też w dniu 22 maja 2019 r.
ponownie ogłosiłem konkurs na to stanowisko.
4. W dniu 20 maja 2019 r. wydałem zarządzenie nr 0050.68.2019 w sprawie powołania
komisji konkursowych do przeprowadzenia konkursów na kandydatów na stanowiska
dyrektorów: 1) Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii
Dąbrowskiej w Gryfinie, ul. Łużycka 22, 74-100 Gryfino, 2) Szkoły Podstawowej Nr 3
im. Noblistów Polskich w Gryfinie ul. Jarosława Iwaszkiewicza 70, 74-101 Gryfino.
5. Przekazano dotację z budżetu Gminy Gryfino za miesiąc kwiecień dla Niepublicznego
Przedszkola Integracyjnego „Iskierka” z oddziałami ogólnodostępnymi i specjalnymi
w Gryfinie w wysokości 128.004,03 zł.

6. Przekazano dotację z budżetu Gminy Gryfino za miesiąc kwiecień dla 3 punktów
przedszkolnych oraz 1 niepublicznego przedszkola funkcjonujących w miejscowościach
wiejskich na terenie gminy Gryfino prowadzonych przez Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
w wysokości 28.705,11 zł.
7. W dniu 24 kwietnia 2019 roku wydałem Zarządzenie Nr 0050.58.2019 w sprawie
częściowego wyboru ofert na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia
w zakresie kultury fizycznej na następujące zadania: „Organizacja współzawodnictwa
sportowego w zakresie piłki nożnej seniorów i juniorów na rzecz Gryfina” – kwota
przeznaczona na zadanie 170.000,00 złotych, „Organizacja współzawodnictwa
sportowego w zakresie koszykówki dziewcząt na rzecz Gryfina” – kwota przeznaczona
na zadanie 10.000,00 złotych.
8. W dniu 30 kwietnia 2019 roku wydałem Zarządzenie Nr 0050.62.2019 w sprawie
częściowego wyboru ofert na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia w
zakresie kultury fizycznej na następujące zadania: „Organizacja współzawodnictwa
sportowego dzieci i młodzieży w zakresie triathlonu” – kwota przeznaczona na zadanie
63.000,00 złotych, „Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w
zakresie karate” – kwota przeznaczona na zadanie 30.000,00 złotych, „Organizacja
współzawodnictwa sportowego w zakresie koszykówki chłopców na rzecz Gryfina” –
kwota przeznaczona na zadanie 17.000,00 złotych.
9. W dniu 30 kwietnia 2019 roku wydałem Zarządzenie Nr 0050.63.2019 w sprawie
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w drodze
zlecenia , w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi na następujące
zadanie: „Organizacja Mini Mundialu 2019”.
10. W dniu 16 maja 2019 roku wydałem Zarządzenie Nr 0050.67.2019 w sprawie częściowego
wyboru ofert na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia w zakresie kultury
fizycznej na następujące zadania: „Organizacja współzawodnictwa sportowego
w zakresie piłki nożnej seniorów na rzecz miejscowości Daleszewo” – kwota
przeznaczona na zadanie 30.000,00 złotych, „Organizacja współzawodnictwa
sportowego w zakresie piłki nożnej dzieci i młodzieży na rzecz miejscowości
Daleszewo” – kwota przeznaczona na zadanie 20.000,00 złotych, „Organizacja
współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej dzieci i młodzieży na rzecz
miejscowości Pniewo” – kwota przeznaczona na zadanie 15.000,00 złotych, „Organizacja
współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej oldboyów na rzecz Gryfina” –
kwota przeznaczona na zadanie 10.000,00 złotych.
11. W ramach funduszu sołeckiego zleciłem montaż elementów zabawowych
w miejscowościach Nowe Czarnowo i Krajnik oraz zakup i montaż piłkochwytu
w miejscowości Drzenin. Wartość zleceń 13.424,24 złotych brutto.
12. W okresie sprawozdawczym wpłynęło do urzędu 46 wniosków o wydanie Karty Dużej
Rodziny oraz 10 wniosków o wydanie Zachodniopomorskiej Karty Seniora.
13. Od dnia 16.05.2019 trzy osoby z Gminy Gryfino podjęły wykonywanie prac społecznie
użytecznych w Przedszkolu Nr 1, Przedszkolu Nr 5 oraz na terenie Sołectwa Sobiemyśl.
W zakresie spraw organizacyjnych:
1. Wydałem zarządzanie nr 120.30.2019 z dnia 21 maja 2019 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. W związku z tym, że w Urzędzie Miasta
i Gminy w Gryfinie w Referacie Rozwoju zatrudniono wyłonioną z naboru osobę,
należało
powołać
komisję
egzaminacyjną,
która
przeprowadzi
egzamin
i zakończy wymaganą procedurę służby przygotowawczej.

2. Wydałem zarządzenie nr 120.27.2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniające zarządzenie
Nr 120.84.2018 z dnia 29 października 2018 r. w sprawie ustalenia zasad przydziału
odzieży i obuwia roboczego, sprzętu i artykułów ochrony indywidualnej oraz zasad
dotyczących wypłaty ekwiwalentów pieniężnych za użytkowanie własnej odzieży
i obuwia roboczego pracownikom zatrudnionym w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.
Wprowadzenie nowego załącznika do zarządzenia podyktowane było aktualizacją
uśrednionych
cen
za
używanie
w
procesie
pracy
własnej
odzieży
i obuwia roboczego oraz kwot należnych za utrzymanie jej w czystości.
3. Wydałem zarządzenie nr 0050.65.2019 z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie ochrony lokali
obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej
nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych
na dzień 26 maja 2019 r. W związku z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z
dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony lokali
obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej
nadzwyczajnymi wydarzeniami (Dz. U. poz. 1152), zasadnym było wyznaczenie
przedstawicieli burmistrza, którzy będą wykonywać zadania nałożone ww.
rozporządzeniem.
4. Ogłosiłem nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Straży Miejskiej. Termin składania
dokumentów upływa 4 czerwca 2019 r.
5. Ogłosiłem nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Inwestycji w Wydziale
Inwestycji i Rozwoju. Termin składania dokumentów upływa 31 maja 2019 r.
6. Przygotowałem i przeprowadziłem na terenie gminy Gryfino wybory do Parlamentu
Europejskiego zarządzone na 26 maja 2019 r.
7. Przygotowałem i przeprowadziłem wybory sołtysów i rad sołeckich na terenie gminy
Gryfino na kadencję 2019-2024.
W zakresie działalności Urzędu Stanu Cywilnego i spraw obywatelskich:
Urząd Stanu Cywilnego:
Sporządziłem:
- 28 aktów urodzeń,
- 10 aktów małżeństw,
- 35 aktów zgonu.
Przyjąłem 13 uznań ojcostwa.
Nadałem 27 numerów PESEL.
Transkrybowałem 6 zagranicznych aktów stanu cywilnego.
Przyjąłem 13 zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
Wydałem:
- 568 odpisów z aktów stanu cywilnego,
- 3 zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wyznaniowego,
- 2 zaświadczenia potwierdzające uznanie ojcostwa,
Dokonałem:
- 33 zmian w aktach stanu cywilnego, w tym 7 o rozwiązaniu małżeństwa w wyniku
rozwodu,
- 144 przypisków w aktach stanu cywilnego,
- 347 migracji aktów stanu cywilnego do Centralnego Rejestru Stanu Cywilnego.
Udzieliłem 6 ślubów cywilnych, w tym 2 poza urzędem stanu cywilnego.
Referat Spraw Obywatelskich
Realizacja zadań z zakresu dowodów osobistych
Przyjąłem 318 wniosków o wydanie dowodu osobistego.

Wydałem 120 dowodów osobistych.
Unieważniłem 260 dowodów osobistych, w tym 40 na podstawie zgłoszeń o utracie
lub uszkodzeniu dokumentu.
Udzieliłem odpowiedzi na 11 wniosków o udostępnianie dokumentacji związanej
z dowodem osobistym.
Realizacja zadań z zakresu ewidencji ludności
Udzieliłem odpowiedzi na 11 wniosków o udostępnianie danych z rejestru mieszkańców.
Wydałem na wniosek 112 zaświadczeń o zameldowaniu mieszkańców naszej gminy.
Dokonałem 182 czynności z zakresu obowiązku meldunkowego.
Wydałem 2 decyzje orzekające wymeldowanie z miejsca pobytu stałego, 1 decyzję
orzekającą odmowę wymeldowania i 4 decyzje o zameldowaniu na pobyt stały.
Realizacja zadań z zakresu spraw wyborczych:
W związku z zarządzonymi na dzień 26 maja 2019 r. wyborami posłów do Parlamentu
Europejskiego sporządziłem spisy wyborców. Sporządziłem i przekazałem do Delegatury
Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie meldunek wyborczy.
W Gminie Gryfino uprawnionych do głosowania było 24.344 wyborców (wykreślonych 371
wyborców, dopisanych 36). Na wniosek wyborców wydałem 116 zaświadczeń o prawie
do głosowania, sporządziłem 6 pełnomocnictw. Wydałem 12 decyzji orzekających
o wpisaniu do rejestru wyborców w Gminie Gryfino.
W zakresie obsługi Rady Miejskiej:
1. W dniu 29 kwietnia 2019 r. Przewodniczący Rady nadał bieg 16 interpelacjom radnych,
złożonych w trakcie sesji w dniu 25 kwietnia 2019 r., 3 interpelacjom, złożonym w dniu
6 maja 2019 r. nadał bieg w tym samym dniu. Przekazane interpelacje przekazałem do
wydziałów merytorycznych celem przygotowania odpowiedzi, a ich treść została
opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej.
2. W dniu 30 kwietnia 2019 r. wydałem zarządzenie nr 120.28.2019 w sprawie określenia
odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej, podjętych na sesji w dniu
25 kwietnia 2019 r.
W zakresie zamówień publicznych:
1. Wszcząłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej
wartości zamówienia poniżej 30 000 euro na zadania:
1) Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu „Przebudowa ulicy
Kolejowej w Gryfinie”;
2) Remont wielorodzinnego mieszkalnego budynku komunalnego, zlokalizowanego
przy ul. Armii Krajowej 10 w Gryfinie;
3) Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie Linia 273: Budowa w ramach
przystanków przesiadkowych urządzeń związanych z integracją transportu: 1. Stacja
Gryfino, 2. Stacja Daleszewo Gryfińskie, 3. Przystanek Czepino, w ramach Budowy
Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej.
2. Wszcząłem i rozstrzygnąłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 30 000 euro na zadanie: Wykonanie,
wdrożenie i uruchomienie nowego portalu gryfino.pl.
3. Wszcząłem i unieważniłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 30 000 euro na zadania:
1) Budowa studni wierconej na boisku sportowym w miejscowości Pniewo, gmina
Gryfino;
2) Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie Linia 273: Budowa w ramach
przystanków przesiadkowych urządzeń związanych z integracją transportu: 1. Stacja

Gryfino, 2. Stacja Daleszewo Gryfińskie, 3. Przystanek Czepino, w ramach Budowy
Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej;
3) Remont wielorodzinnego mieszkalnego budynku komunalnego, zlokalizowanego
przy ul. Armii Krajowej 10 w Gryfinie.
4. Rozstrzygnąłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej
wartości zamówienia poniżej 30 000 euro na zadania:
1) Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Miodowej w miejscowości Żórawki, gmina
Gryfino;
2) Wymiana stolarki okiennej w mieszkalnych lokalach komunalnych położonych na
terenie miasta i gminy Gryfino.
5. Unieważniłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej
wartości zamówienia poniżej 30 000 euro na zadania:
1) Budowa studni wierconej na boisku sportowym w miejscowości Pniewo, gmina
Gryfino;
2) Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie Linia 273: Budowa w ramach
przystanków przesiadkowych urządzeń związanych z integracją transportu: 1. Stacja
Gryfino, 2. Stacja Daleszewo Gryfińskie, 3. Przystanek Czepino, w ramach Budowy
Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej.
W zakresie działalności Biblioteki Publicznej:
30.04. - Wystawa Narodowego Centrum Kultury „Ojcowie Założyciele UE” w Bibliotece
Publicznej w Gryfinie
15 lat temu Polska stała się częścią europejskiej wspólnoty. Czym jest owa wspólnota?
Jakie są jej duchowe korzenie? O tym wszystkim opowiada wystawa "Ojcowie Założyciele
UE". Znajdziemy wśród nich wspomnienia o Konradzie Adenauerze czy Jean’ie Monecie, ale
również o Edycie Stein, Simone Veil oraz Janie Pawle II. Ich wkład w budowę idei wielkiej
Europy opisują plansze wystawy. Wystawa w Gryfinie jest kopią oryginalnej ekspozycji,
której uroczyste otwarcie nastąpiło przy ul. Krakowskie Przedmieście w Warszawie
30 kwietnia o godz. 12.00. Wystawa eksponowana była do dn. 07.05.2019 r.
08.05.-15.05. – XVI Ogólnopolski Tydzień Bibliotek
Odbył się on pod hasłem „#biblioteka”. Za tym hasłem kryją się ludzie, zbiory, spotkania,
wydarzenia, imprezy, konkursy. Współczesna biblioteka jest mocno zakorzeniona
w historii, a jednocześnie śmiało spogląda w przyszłość. Marka biblioteka jest utrwalona
w świadomości społecznej, ale nieustannie poszukuje nowych użytkowników i przyciąga
ich innowacyjnymi usługami. Promowanie biblioteki opatrzone znakiem # ułatwia
potencjalnym użytkownikom dotarcie do jej usług i zasobów, świadczy o tym, że biblioteka
jest nowoczesna i korzysta z nowych technologii. Hasztag porządkuje i wyróżnia, a przede
wszystkim podkreśla szczególne znaczenie biblioteki w systemach informacyjnych.
W gryfińskiej bibliotece oraz jej filiach z okazji święta bibliotek, odbył się szereg atrakcji.
W programie były m.in.:
8 maja
- „Kto to taki bibliotekarz?” – zajęcia edukacyjne dla uczniów klasy I
– warsztaty ceramiczne oraz rękodzieła
9 maja
- Grupa Poetycka „Gryfińskie strofy” – spotkanie z poezją
10 maja
– Pierwsza pomoc dla każdego – Gryfińskie Stowarzyszenie Ratownicze
14 maja
– zakładki do książek techniką DECOUPAGE – warsztaty
15 maja
- prezentacja najciekawszych nowości wydawniczych różnych rodzajów komiksów.

Ponadto przez cały tydzień prowadzony był cieszący się dużą popularnością kiermasz
książek „Książka za złotówkę”.
DATA

Oddział Dziecięcy:
TEMATY I FORMY PRACY
UCZESTNICY

8 maja

Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

8 maja

Biblioteka – magiczne miejsce dla
dzieci
Kto to taki bibliotekarz?

LICZBA
UCZEST.

Kl. 1b z SP nr 2 z
nauczycielką

18

-,,-

18
18

15 maja

Głośne czytanie książki Clemence
Masteau – „Wizyta w bibliotece” i
dyskusja o niej
Biblioteczne łamigłówki i zagadki
2019 – Rokiem Stanisława
Moniuszki
Co nowego w komiksach?

17 maja

BibRoboty IV – warsztaty robotyki

18 maja

Dzień Mamy

27 maja

Dzieci filozofują – warsztaty
filozoficzne z p. Marcinem
Głowińskim z wydawnictwa
ZAKAMARKI
Zagadkowy zawrót głowy
Dzień (dla) Dziecka

13 maja

28 maja

-,,-

17

-,,-

17

Kl. 2TE z ZSP nr 2
z nauczycielkami
Najlepsi
czytelnicy roku
2018

17

Kl. 4a i 4d z SP
nr 1oraz z kl. 4 z
SP w Radziszewie
z nauczycielkami
-,,-

RODZAJ
FORMY
gazetka
ścienna
wycieczka
po
bibliotece
prezentacj
a
pogadank
a
DKK
konkurs
gazetka
ścienna
prelekcja

8

warsztaty
edukacyjn
e
gazetka
ścienna

45

warsztaty
edukacyjn
e
konkurs
gazetka
ścienna

15

W zakresie działalności Gryfińskiego Domu Kultury:
termin
nazwa imprezy
24-26 zajęcia otwarte w świetlicach wiejskich dla dzieci
kwietnia organizowane
w
związku
ze
strajkiem
pracowników oświaty (org. Dominika Bojko,
Malwina Goch, Małgorzata Grzegorzewska,
Marlena Gwiazda-Gielnik, Elżbieta Kasprzyk,
Wanda Kozłowska, Iwona Łakomiec, Maria
Mościcka, Marta Nowak, Katarzyna Nowicka,
Bernarda Rataj, Kazimiera Siwek, Paulina
Szewczuk,
Danuta
Świderek,
Joanna
Woźniakowska, Joanna Żmuda)

miejsce
Gryfiński Dom Kultury
- filia w Świetlicy
Wiejskiej
w Bartkowie
- filia w Świetlicy
Wiejskiej
w Borzymiu
- filia w Świetlicy
Wiejskiej
w Chwarstnicy
- filia w Świetlicy
Wiejskiej

24-26
kwietnia

26 kwietnia
1-2 maja

8 maja
8 maja

w Czepinie
- filia w Świetlicy
Wiejskiej
w Daleszewie
- filia w Świetlicy
Wiejskiej
w Dołgich
- filia w Świetlicy
Wiejskiej
w Drzeninie
- filia w Świetlicy
Wiejskiej
w Krajniku
- filia w Świetlicy
Wiejskiej
w Mielenku Gryfińskim
- filia w Świetlicy
Wiejskiej
w Nowym Czarnowie
- filia w Świetlicy
Wiejskiej
w Sobiemyślu
- filia w Świetlicy
Wiejskiej
w Sobieradzu
- filia w Świetlicy
Wiejskiej
w Starych Brynkach
- filia w Świetlicy
Wiejskiej
w Wirowie
- filia w Świetlicy
Wiejskiej
w Wełtyniu
zajęcia otwarte w pracowniach dla dzieci Gryfiński Dom Kultury,
organizowane
w
związku
ze
strajkiem filia w Pałacyku pod
pracowników oświaty (org. Kamilla Gadomska, Lwami
Dorota
Krutelewicz-Sobieralska,
Elżbieta
Narzekalak, Piotr Ostrowski, Małgorzata Ragan,
Karina Tyła)
Powiatowy Przegląd Piosenki Dziecięcej i Gryfiński Dom Kultury
Powiatowy Przegląd Solistów i Muzycznych - sala widowiskowa
Zespołów Estradowych (org. Piotr Ostrowski)
Dni Gryfina 2019 (występy podopiecznych Nabrzeże Miejskie w
pracowni muzycznych Jolanty Romanowskiej i Gryfinie
Piotra
Ostrowskiego,
kapel
ludowych
Borzymianka i Gardnianki (instr. Zygmunt
Rosiński) oraz gwiazd polskiej muzyki)
obsługa techniczna (Krzysztof Wawrzyniak) Gryfiński Dom Kultury
wykładu Gryfińskiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku
- sala widowiskowa
obsługa techniczna (Piotr Ostrowski, Tomasz Cmentarz Komunalny

9 maja
10 maja

14 maja
15 maja
16 maja

16 maja
17 maja
18 maja
20 maja

23 maja
24 maja
25 maja
25 maja
25 maja
25 maja

Brzęczek) uroczystości Międzynarodowego Dnia
Zwycięstwa, występ recytatorów pod kierunkiem
instr.
Doroty
Krutelewicz-Sobieralskiej,
prowadzenie: Krzysztof Rudnicki
obsługa techniczna (Krzysztof Wawrzyniak)
wykładu Gryfińskiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku
Powiatowy Przegląd Amatorskich Zespołów
Tanecznych (org. Eliza Hołubowska) - kwalifikacja
do przeglądu wojewódzkiego Zespołu Tańca
Współczesnego Fajber Flex (instr. Ewelina Tołyż) i
młodszej grupy Teatru Tańca EGO VU (instr. Eliza
Hołubowska)
obsługa techniczna (Stanisław Fabjańczuk,
Tomasz
Brzęczek)
uroczystości
jubileuszu
Stowarzyszenia Amazonek Ewa
obsługa techniczna (Stanisław Fabjańczuk)
szkolenia przedwyborczego (org. UMiG)
3.
spotkanie
(dwie
tury)
w
ramach
Interdyscyplinarnego
Programu
Edukacji
Medialnej
i
Społecznej
KinoPrzedszkole
(projekcje filmów połączone z prelekcją
pedagogów) (org. Monika Drabik)
obsługa techniczna (Stanisław Fabjańczuk)
Powiatowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy
obsługa techniczna (Stanisław Fabjańczuk,
Tomasz Brzęczek) uroczystości Państwowej Straży
Pożarnej
Szachowe Grand Prix Gryfina 2019 - turniej 5. (org.
Krzysztof Rudnicki)

w Gryfinie

Gryfiński Dom Kultury
- sala widowiskowa
Gryfiński Dom Kultury
- sala widowiskowa

Ośrodek Sportu i
Rekreacji
w Gryfinie
Gryfiński Dom Kultury
- sala widowiskowa
Gryfiński Dom Kultury
- sala widowiskowa

Centrum Konferencyjne
Wodnik w Gryfinie
Banie

Gryfiński Dom Kultury
- filia w Pałacyku pod
Lwami
4.
spotkanie
(dwie
tury)
w
ramach Gryfiński Dom Kultury
Interdyscyplinarnego
Programu
Edukacji - sala widowiskowa
Medialnej
i
Społecznej
KinoPrzedszkole
(projekcje filmów połączone z prelekcją
pedagogów) (org. Monika Drabik)
spektakl „Grubaska” Teatru Miejskiego w Lesznie Gryfiński Dom Kultury
w wykonaniu Izabeli Noszczyk (org. Jakub - sala widowiskowa
Kasprzyk)
premiera spektaklu „Stoję sobie na drodze” Gryfiński Dom Kultury
Teatru 6 i PÓŁ (reż. Krzysztof Gmiter)
- sala widowiskowa
wycieczka
autokarowa
do
Stargardu Stargard
w ramach cyklu „Poznajemy Zachodniopomorskie)
(org. Kamilla Gadomska)
obsługa techniczna (Joanna Macioszek, Stanisław Gryfiński Dom Kultury
Fabjańczuk) spektaklu dla dzieci (org. Ośrodek - sala widowiskowa
Pomocy Społecznej w Gryfinie)
współorganizacja Country Festynu 2019 przez plac w Krajniku
Świetlicę Wiesjką w Krajniku (Dominika Bojko)
obsługa techniczna (Jakub Kasprzyk) spektaklu Gryfiński Dom Kultury
„Krótka historia mojej triumfalnej porażki” teatru - sala widowiskowa
Uckermärkische Bühnen Schwedt w wykonaniu

Michała Kuczyńskiego (org. Krzysztof Gmiter)
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;
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, świetlice wiejskie oraz najważniejsze nasze imprezy
organizowane przez Gryfiński Dom Kultury, posiadają swoje strony internetowe, w tym także na
portalu społecznościowym Facebook.

Zaproszenia, spotkania, konferencje Burmistrza Miasta i Gminy:
Dzień
25 kwietnia

Miejsce
Stargard

Wydarzenie
Dyskusje warsztatowe- "Gospodarka"

25 kwietnia

Steklinko

Wyborcze zebranie wiejskie

26 kwietnia

Szczecin

26 kwietnia

Podkowa
Leśna

26 kwietnia

Gryfino

26 kwietnia

Bartkowo

Spotkanie informacyjne - "Gospodarka
wodno-ściekowa". Podstawowe usługi
i odnowa wsi na obszarach wiejskich
objętych PROW
XXIV Walne Zgromadzenie Członków Delegatów Stowarzyszenia Unii
Miasteczek Polskich
Uroczystości z okazji 9. rocznicy Klubu
Jesień Życia
Wyborcze zebranie wiejskie

26 kwietnia

Chlebowo

Wyborcze zebranie wiejskie

29 kwietnia

Parsówek

Wyborcze zebranie wiejskie

30 kwietnia

Gryfino

1 maja

Gryfino

1 maja

Żabnica

Konferencja prasowa dotycząca 15
targów "Inkontakt" w Schwedt
XXI Międzynarodowy Turniej Szachowy
" Gryfino-Open 2019" "Festiwal
Młodych Talentów do lat 16"
Uroczystości Majówki Żabnickiej

1 maja

Gryfino

Oficjalne otwarcie Dni Gryfina 2019

3 maja

Gryfino

Gminne uroczystości Święta
Narodowego Trzeciego Maja

3 maja

Gryfino

5. Gryfiński Bieg Transgraniczny

Uczestniczył/a
Zastępca Burmistrza
Tomasz Miler
Zastępca Burmistrza
Tomasz Miler
Zastępca Burmistrza
Tomasz Miler
Burmistrz Mieczysław
Sawaryn
Sekretarz Ewa
Sznajder
Zastępca Burmistrza
Paweł Nikitiński
Zastępca Burmistrza
Tomasz Miler
Burmistrz Mieczysław
Sawaryn
Zastępca Burmistrza
Tomasz Miler
Burmistrz Mieczysław
Sawaryn
Burmistrz Mieczysław
Sawaryn
Burmistrz Mieczysław
Sawaryn
Zastępca Burmistrza
Paweł Nikitiński
Burmistrz Mieczysław
Sawaryn
Zastępca Burmistrza
Paweł Nikitiński
Zastępca Burmistrza

3 maja

Mniszki

4 maja

Gryfino

8 maja

Gryfino

10 maja

Gryfino

11 maja

Choszczno

14 maja

Gryfino

15 maja

Urząd Miasta
i Gminy w
Gryfinie

16-17 maja

Szczecin

16 maja

Gryfino

17 maja

Banie

18 maja

Gryfino

21 maja

Nowe
Czarnowo

23-24 maja

Mierzęcin

24 maja

Sobiemyśl

27 maja

Urząd Miasta
i Gminy w
Gryfinie
Gryfino

27 maja

Spławikowe Zawody Wędkarskie o
Puchar Burmistrza Gryfina
Ogólnopolskie Regaty Kajakowe z
okazji Dni Gryfina 2019
Uroczystości gminne z okazji
Międzynarodowego Dnia Zwycięstwa
Dzień Godności Osoby z
Niepełnosprawnością Intelektualną
Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka
Spotkanie jubileuszowe
Stowarzyszenia Amazonek "Ewa"
Konferencja zamykająca projekt
"Zaspokajanie zbiorowych potrzeb
wspólnoty na obszarze polskoniemieckiego obszaru gospodarczego
Dolina Dolnej Odry"
Konferencja "Kolej aglomeracyjna jako
przyjazny system transportu
publicznego"
Finał IV Powiatowych Mistrzostw
Pierwszej Pomocy
Polsko-Niemieckie Spotkanie
Strażaków z okazji powiatowych
obchodów Dnia Strażaka 2019
Spotkanie nt. budowy przystani
żeglarskiej przy ul. Słowiańskiej
Spotkanie podsumowujące
dotychczasowe działania inwestycyjne
w związku z przejściem do kolejnego
etapu realizacji projektu budowy
dwóch bloków gazowych 2x700MW

Paweł Nikitiński
Zastępca Burmistrza
Tomasz Miler
Zastępca Burmistrza
Paweł Nikitiński
Sekretarz Ewa
Sznajder
Burmistrz Mieczysław
Sawaryn
Burmistrz Mieczysław
Sawaryn
Burmistrz Mieczysław
Sawaryn
Burmistrz Mieczysław
Sawaryn
Zastępca Burmistrza
Paweł Nikitiński
Zastępca Burmistrza
Tomasz Miler
Zastępca Burmistrza
Tomasz Miler
Burmistrz Mieczysław
Sawaryn
Sekretarz Ewa
Sznajder
Burmistrz Mieczysław
Sawaryn

Burmistrz Mieczysław
Sawaryn
Burmistrz Mieczysław
Sawaryn
Zastępca Burmistrza
Paweł Nikitiński
Zastępca Burmistrza
Tomasz Miler
Konferencja pod hasłem "Polska Strefa Zastępca Burmistrza
Inwestycji - nowe zasady wsparcia"
Tomasz Miler
Piknik Rodzinny Punktów
Burmistrz Mieczysław
Przedszkolnych z Chwarstnicy,
Sawaryn
Sobiemyśla, Starych Brynek, Gardna
oraz obchody 100-lecia Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci
Spotkanie z dziećmi i rodzicami nt.
Burmistrz Mieczysław
stworzenia placu zabaw przy ul.
Sawaryn
Opolskiej w Gryfinie
Obiad Czwartkowy z After Blues i DoSekretarz Ewa
Do-Ha - koncert z okazji Dnia Matki –
Sznajder
Uniwersytet Trzeciego Wieku w
Gryfinie

Burmistrz Miasta i Gminy
Mieczysław Sawaryn

