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STYCZEŃ 2017 



W zakresie gospodarki nieruchomościami i działalności gospodarczej: 
 

1. Przyjąłem 182 zgłoszenia do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej; 

2. wydałem 18 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu  
i poza miejscem sprzedaży, 

3. wydałem 6 decyzji o wygaśnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych; 
4. wydałem 3 decyzje w sprawie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości; 
5. wydałem 7 zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego dla nieruchomości, 

położonych na terenie miasta i gminy Gryfino; 
6. sprzedałem 1 działkę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, przeznaczoną 

pod usługi zdrowia za  kwotę 281.000,00 zł 
7. sprzedałem na rzecz najemców 4 lokale mieszkalne za łączną kwotę  79.988,79 zł 
8. wydano 3 decyzje w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo 

własności oraz udzielono bonifikaty w opłatach za to przekształcenie – opłatę ustalono 
na łączną kwotę - 26.279,04 zł 

9. wyznaczyłem termin przetargu oraz rokowań na sprzedaż nieruchomości gminnych: 
-   na 15.02.2016 r. II przetarg na sprzedaż 2 działek, położonych w obrębie 4 m. Gryfino, 

przeznaczonych pod zabudowę usługową z możliwością lokalizacji zabudowy 
mieszkaniowej o niskiej intensywności – cena wywoławcza obu działek – 358.000.000 zł; 

-  na 22.02.2016 r. wyznaczyłem pierwsze rokowania po trzecim przetargu ustnym  
nieograniczonym na sprzedaż 2 działek, położonych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II, 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą – cena 
wywoławcza obu działek – 132.000,00 zł 

10. zawarłem 4 umowy notarialne o ustanowieniu służebności gruntowych i przesyłu  
       w związku  z lokalizacją na gruntach gminnych, urządzeń infrastruktury technicznego  
       uzbrojenia terenu – służebności odpłatne – 40.182,00 zł netto. 
11. wydałem 20 umów obejmujących dzierżawę nieruchomości gminnych. 
 
W zakresie gospodarki nieruchomościami wydano 5 zarządzeń dotyczących 
gospodarowania mieniem gminnym w sprawie: 
- ustalenia ceny nieruchomości oznaczonej nr działki 22, położonej w obrębie 

ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino, przeznaczonej do sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej na rzecz obecnego użytkownika wieczystego – Zarządzenie  
nr 0050.158.2016 z dnia 22.12.2016 r., 

- niewykonania pierwokupu nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 
ewidencyjnym nr 2 m. Gryfino, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka  
nr 19/5 o pow. 1227 m2 - Zarządzenie Nr 0050.159.2016 z dnia 22.12.2016 r., 

- ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy  
ul. Grunwaldzkiej 16/5, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemców – Zarządzenie  
nr 0050.161.2016 z dnia 27.12.2016 r., 

-   ustalenia wysokości za dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej 
własność Gminy Gryfino, położonej w obrębie ewidencyjnym Pniewo – Zarządzenie  
nr 0050.2.2017 z dnia 3.01.2017 r., 

-    ustalenia ceny nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 34/1, położonej 
w obrębie ewidencyjnym Borzym, przeznaczonej do sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej – Zarządzenie nr 0050.11.2017 z dnia 20.01.2017 r., 

 
W zakresie inwestycji i rozwoju: 

 
1. Podpisałem umowę na konserwację oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Gryfino. 
2. Trwają prace, związane z bieżącymi remontami w budynku Urzędu Miasta i Gminy 

Gryfino. 
3. Trwają prace pn. „Przebudowa lokalu mieszkalnego wraz  z budową podjazdu dla osoby 

niepełnosprawnej, zlokalizowanego przy ul. Łużyckiej 4/3 w Gryfinie”. 



4. Zleciłem zadanie pn. „Modernizacja przewodów kominowych w lokalach komunalnych, 
zlokalizowanych przy ul. Fabrycznej 2/3  i 2/4 w Gryfinie” 

5. Zleciłem zadanie pn. „Modernizacja przewodów kominowych w lokalu komunalnym, 
zlokalizowanym przy ul. Piastów 23/2 w Gryfinie”. 

6. Podpisałem umowę na zadanie pn. „Modernizacja przewodów kominowych w lokalach 
komunalnych, zlokalizowanych w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 23/1 i Kościuszki 2/1,3,5”. 

7. Zleciłem zadanie pn. „Modernizacja systemu grzewczego, związana z wymianą kotła 
grzewczego c.o. na opał stały w lokalu komunalnym przy ul. Piastów 23/2 w Gryfinie”. 

8. Zakończyłem zadanie, związane z opracowaniem koncepcji na budowę mieszkań 
socjalnych na terenie sanatorium w Nowym Czarnowie wraz z dokumentacją 
rozbiórkową. 

9. Trwają prace związane z zadaniem pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na 
budowę hali sportowo-widowiskowej w Gryfinie”. 

10. Odebrałem zadanie pn. „Modernizacja wykładzin podłogowych epoksydowo-kwarcowych 
w budynku Przedszkola nr 1 w Gryfinie przy ul. Wojska Polskiego 11”. 

11. Zakończono prace nad Strategią Marki dla Miasta i Gminy Gryfino. W dniu 27 stycznia br. 
Strategia zostanie zaprezentowana na spotkaniu otwartym, które odbędzie się 
w Urzędzie Miasta i gminy Gryfino. 

12. W dniu 27 grudnia 2016 r. został złożony wniosek o dofinansowanie projektu pn. 
„Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Gryfinie oraz zagospodarowanie terenu Górki Miłości 
i terenu przy ulicy Opolskiej i Kołłątaja”. 

13. Z końcem grudnia 2016 r. zakończono realizację projektu pn. „Budowa i przebudowa 
kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Gryfino” i rozliczono wskaźniki rezultatu projektu. 

14. Zakończono działania zmierzające do przekazania w nieodpłatne użytkowanie sieci 
energetycznej z trzema stacjami transformatorowymi, znajdującej się na terenie Parku 
Regionalnego w Gardnie na rzecz Enea Operator.  

15. Podpisano porozumienie z Powiatem Gryfińskim w sprawie wspólnego przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji 
projektowej oraz roboty budowlane w trybie przetargu nieograniczonego dla inwestycji 
pn. „Zintegrowane centrum przesiadkowe w Gryfinie” w celu przebudowy ulicy 
Sprzymierzonych i 1 Maja w Gryfinie. 

16. Złożono w Agencji Nieruchomości Rolnych wniosek o udzielenie bezzwrotnej pomocy 
finansowej dotyczący przebudowy drogi gminnej, działka nr 34/70, obręb 0026 Dołgie. 

17. Złożono w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego, Wydział 
Edukacji i Sportu wniosek o dofinansowanie na zadanie pn. „Pomoc finansowa dla 
jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa zachodniopomorskiego na 
poprawę infrastruktury sportowej w 2017 roku”. Inwestycja dotyczyć będzie remontu 
podłogi w sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Niepodległości 16 
w Gryfinie”.  

 
W zakresie planowania przestrzennego i ochrony środowiska: 

 
Realizując zadania z zakresu planowania przestrzennego (BMP.RP): 
1. Wydałem:  

− 7 decyzji o warunkach zabudowy,  
− 1 postanowienie opiniujące wstępny projekt podziału nieruchomości,  
− 12 wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,  
− 19 zaświadczeń z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.  

2. W dniu 20 stycznia br. obwieściłem o wyłożeniu do publicznego wglądu trzech projektów 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: 
− projektu planu miejscowego - teren byłego sanatorium w Nowym Czarnowie, 
− projektu zmiany miejscowego planu w obrębie Wełtyń – obejście drogowe, 
− projektu zmiany miejscowego planu w obrębie Gardno i obrębie Drzenin – tereny 

produkcyjno-usługowe Gryfino. 



Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach ww. planów odbędzie się 
20 lutego 2017 r.  

 
Realizując zadania z zakresu ochrony środowiska (BMP.ROŚ): 
1. Wydałem:  

− 1 decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, 
− 7 decyzji zezwalających na usunięcie drzew lub krzewów, 
− 4 decyzje umarzające postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 

drzew lub krzewów, 
− 1 postanowienie o wznowieniu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na 

usunięcie drzew lub krzewów, 
− 1 postanowienie opiniujące projekt robót geologicznych dla rozpoznania warunków 

hydrogeologicznych. 
2. Przyjąłem zgłoszenie dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków. 
 

W zakresie gospodarki komunalnej: 
 

W zakresie ochrony przyrody: 
1. Wystąpiłem do Starosty Gryfińskiego z 3 wnioskami o wydanie zezwolenia na usunięcie 

drzew z nieruchomości gminnych. 
 
W zakresie gospodarki mieszkaniowej: 
1. Wydałem 5 skierowań do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego; 
2. Wydałem 1 skierowanie do zawarcia umowy najmu lokalu zamiennego; 
3. Wydałem 1 skierowanie do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego po zgonie 

głównego najemcy; 
4. Rozpatrzyłem 3 wnioski o przydział lokalu komunalnego; 
5. Rozpatrzyłem 1 wniosek o zamianę lokalu z urzędu; 
6. Rozpatrzyłem 2 wnioski o przyspieszenie zamiany lokalu; 
7. Rozpatrzyłem 1 wniosek o przyspieszenie przydziału lokalu. 
 
W zakresie cmentarzy: 
1. Przedłożyłem Wojewodzie Zachodniopomorskiemu rozliczenie dotacji otrzymanej 

na bieżące utrzymanie cmentarza wojennego żołnierzy Armii Czerwonej w Gryfinie 
w 2016 r. 

 
W zakresie ochrony zwierząt: 
1. Zawarłem umowę na świadczenie usług weterynaryjnych wykonywanych na bezdomnych 

zwierzętach oraz zwierzętach dzikich z terenu Gminy Gryfino; 
2. Zawarłem umowę na przetrzymywanie i opiekę nad wolno żyjącymi kotami z terenu 

Gminy Gryfino; 
3. Zawarłem umowę na przyjmowanie do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt 

w Szczecinie bezpańskich psów z terenu Gminy Gryfino; 
4. Zawarłem umowę na udzielanie pomocy zwierzętom dzikim na terenie miasta i gminy 

Gryfino; 
5. Przeprowadziłem 3 interwencję w sprawie zgłoszeń mieszkańców w zakresie 

niehumanitarnego utrzymywania psów przebywających na terenie Gminy Gryfino; 
6. Ustanowiłem 1 opiekuna społecznego wolno żyjących kotów na terenie Gminy Gryfino. 
 
w zakresie transportu zbiorowego: 
1. Wydałem 4 zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób 

w krajowym transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych na obszarze Gminy 
Gryfino; 



2. Wydałem 3 postanowienia uzgadniające wydanie zezwoleń na wykonywanie regularnych 
specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na liniach 
komunikacyjnych na obszarze Powiatu Gryfińskiego; 

3. Zawarłem umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 
w 2017 r.; 

4. Wydałem 121 zaświadczeń potwierdzających posiadanie uprawnień do wykonywania 
publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych organizowanych przez 
Gminę Gryfino; 

5. Wystąpiłem do Powiatu Gryfińskiego z wnioskiem o oznakowanie 28 przystanków 
stanowiących własność Powiatu, położonych przy drogach powiatowych na terenie gminy 
Gryfino; 

6. Wystąpiłem do Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich z wnioskiem 
o oznakowanie 1 przystanku stanowiącego własność Województwa 
Zachodniopomorskiego, położonego przy drodze wojewódzkiej na terenie gminy Gryfino; 

7. Wystąpiłem do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie z wnioskiem 
o uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych i dworców położonych  
na terenie Gminy Miasto Szczecin, wykorzystywanych przez operatora gminnego 
systemu publicznego transportu zbiorowego; 

8. Przedłożyłem Ministrowi Infrastruktury i Budownictwa informację o uprawnieniach 
do wykonywania transportu drogowego na terenie Gminy Gryfino, wydanych w II 
półroczu 2016 r.; 

9. przedłożyłem Prezydentowi Miasta Szczecin rozliczenie dotacji otrzymanej na rok 2016 
w ramach porozumienia międzygminnego w związku z powierzeniem Gminie Gryfino 
organizacji publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych Szczecin – 
Dolna Odra i Szczecin – Gryfino na terenie Gminy Miasto Szczecin. 

 
W zakresie edukacji i spraw społecznych: 

1. Sporządziłem rozliczenie wykorzystania dotacji celowych otrzymanych w 2016 r.  
z budżetu Państwa przyznanych na: 
a) wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne 

lub materiały ćwiczeniowe - kwota w wysokości 224.125,17  zł, 
b) udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów 

edukacyjnych „Wyprawka szkolna” - kwota w wysokości 9.016,00 zł, 
c) dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - kwota w wysokości 

1.254.920,00 zł, 
d) wspomaganie w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu 

bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – w ramach 
Rządowego programu „Bezpieczna+” - 41.572,50 zł. 

2. Gmina Gryfino zakończyła inwestycję - budowa Żłobka Miejskiego przy ul. Władysława 
Łokietka 10 w Gryfinie. Na ten cel pozyskała dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej w ramach otwartego konkursu ofert na finansowe wspieranie 
instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH – edycja 2016” moduł 1. W dniu 
30 grudnia 2016 r. udostępniono 125 miejsc dla dzieci w nowo wybudowanym żłobku.  
koszt inwestycji ogółem   3 634 145,94 zł,  
kwota dotacji     2 684 106,00 zł 
środki własne Gminy Gryfino  950 039,94 zł. 

3.   Zorganizowałem I sesję Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gryfinie. Sesja odbyła się w dniu 
10 stycznia 2017 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie. 

4.  Wydałem książkę „Odrzanka jest naszą pasją. Historia piłki nożnej w Radziszewie  
      i Daleszewie w latach 1945-2016”. 
5.   Współorganizowałem uroczystość „Orszak Trzech Króli” w dniu 6 stycznia 2017 r. 
6.   Prowadziłem bieżące działania informacyjne gminy 
7.  Wydałem Zarządzenie Nr 0050.10.2017 w dniu 17 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w drodze zlecenia, 



w zakresie edukacji: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. 
Na realizacja zadania pn. „Prowadzenie świetlic środowiskowych (placówek opiekuńczo-
wychowawczych wsparcia dziennego) dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem 
społecznym” została przeznaczona kwota 80.000 zł.  

8.  Do dnia 20 stycznia 2017 r. przyjąłem do realizacji:  
- 28 wniosków o przyznanie Zachodniopomorskiej Karty Rodziny, 
- 22 wniosków o przyznanie Zachodniopomorskiej Karty Seniora, 
- 33 wniosków o przyznanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. 

 
W zakresie spraw organizacyjnych: 

 
1. Ogłosiłem nabory na wolne stanowiska urzędnicze w Wydziale Organizacyjnym,  

w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska – Referat Planowania 
Przestrzennego - stanowisko inspektor – architekt miejski oraz Wydziale Planowania 
Przestrzennego i Ochrony Środowiska - Referat Planowania Przestrzennego stanowisko 
- specjalista – plastyk miejski. 

2. Wydałem zarządzenie Nr 120.1.2017 z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie Regulaminu 
Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie. Wydanie nowego regulaminu 
podyktowane było wprowadzonymi zmianami organizacyjnymi w Urzędzie Miasta  
i Gminy w Gryfinie.  

3. Przygotowałem zamówienie publiczne z zakresu „Świadczenia powszechnych usług 
pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym” dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy 
w Gryfinie. Termin składania ofert upływa 31 stycznia 2017 r. godz. 12.00. 

4. Przygotowałem zamówienie publiczne z zakresu „Publikowania ogłoszeń prasowych 
Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie”. Termin składania ofert upływa 27 stycznia 2017  
godz. 10.00.  

5. W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenia zamówienia publicznego  
w zakresie dostawy artykułów spożywczych, przygotowałem wykaz niezbędnych 
artykułów dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie. 

6. Przygotowałem plan zamówień publicznych realizowanych przez Wydział Organizacyjny 
w roku 2017 r.   

7. Rozliczyłem dotację celową otrzymaną w związku z przeprowadzonymi wyborami 
uzupełniającymi do Rady Miejskiej w Gryfinie. 

8. Zawarłem umowę z Kancelarią Radców Prawnych Biel, Judek i wspólnicy  
na świadczenie usług w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej  
dla Gminy Gryfino, w tym wykonywanie przez Wykonawcę bieżącej obsługi prawnej 
Zamawiającego, w ramach zadań Zamawiającego realizowanych przez jednostki 
organizacyjne Gminy Gryfino.  

 
W zakresie spraw obywatelskich: 

 
Realizacja zadań z zakresu dowodów osobistych  
Przyjąłem 451 wniosków o wydanie dowodu osobistego.  
Wydałem 425 dowodów osobistych. 
Przyjąłem 41 zgłoszeń o utracie dowodu osobistego.  
 
Realizacja zadań z zakresu ewidencji ludności    
Udzieliłem odpowiedzi na 64 wnioski o udostępnienie danych z ewidencji ludności. 
Udzieliłem odpowiedzi na 6 wniosków o udostępnienie danych z dowodów osobistych. 
Na wniosek wydałem 139 zaświadczenia o zameldowaniu mieszkańców naszej gminy. 
Dokonałem 178 czynności z zakresu obowiązku meldunkowego.  
Po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego wydałam: 
-3 decyzja o wymeldowaniu z miejsca pobytu stałego, 
-3 decyzje o umorzeniu postępowania administracyjnego,  
 



Przygotowałem i przekazałem do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Szczecinie sprawozdanie statystyczne za IV kwartał 2016 roku dotyczące liczby 
wykonanych czynności z zakresu spraw obywatelskich.  
 
Realizacja zadań z zakresu spraw wyborczych: 
Sporządziłem i przekazałem do Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Szczecinie 
meldunek o stanie rejestru wyborców miasta i gminy Gryfino w okręgach wyborczych                
i obwodach głosowania według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku.   
 

W zakresie obsługi Rady Miejskiej: 
 
1.  Wydałem Zarządzenie nr 120.90.2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie określenia 

odpowiedzialnych za realizację uchwał, podjętych na sesji w dniu 22 grudnia 2016 r.  
2.  Na ostatniej sesji radni zgłosili 28 interpelacji, pismem z dnia 3 stycznia 2017 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) Modernizacja wejścia rekreacyjnego do budynku Przedszkola nr 3 w Gryfinie wraz  

z wymianą 3 szt. drzwi do sal dziennego pobytu dzieci na I piętrze; 
2) Dostawa paliw płynnych; 
3) Remont pokrycia dachowego budynku komunalnego położonego przy ul. Piastów 

23/6a w Gryfinie; 
4) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 412505Z,  

tj. ulic: Iwaszkiewicza i 11 Listopada w Gryfinie; 
5) Świadczenie usług pocztowych. 

2. Ogłosiłem i rozstrzygnąłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  
o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 30 000 euro na zadanie: Sporządzanie 
projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, projektów decyzji  
o warunkach zabudowy oraz zmian ww. decyzji. 

3. 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 wraz z wymianą 3 szt. drzwi 
do sal dziennego pobytu dzieci na I piętrze.  

4. Ogłosiłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości 
zamówienia powyżej 30 000 euro na zadania:  
1) Wykonywanie zadań gospodarki komunalnej na terenie miasta i gminy Gryfino 

polegających na utrzymaniu gminnych dróg, ulic, mostów, placów; 
2) Budowa drogi gminnej 4125223Z, tj. ulic: Staszica, Limanowskiego i Mazurskiej  

w Gryfinie. 
5. Rozstrzygnąłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej 

wartości zamówienia powyżej 30 000 euro na zadania:  
1) Wykonywanie 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) Eksploatacja i konserwacja oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg 
znajdujących się na terenie Gminy  Gryfino w 2017 r. 

6. Sporządziłem Plan postępowań udzielanych przez Gminę Gryfino w 2017 r. 
7. Wydałem zarządzenia: 

1) Nr 120.89.2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie 
Miasta i Gminy w Gryfinie i innych jednostkach organizacyjnych Gminy Gryfino 
ustawy Prawo zamówień publicznych oraz regulaminu pracy komisji przetargowej 
Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie; 



2) Nr 120.4.2017 z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 
do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
na zadanie:  „Wykonywanie zadań gospodarki komunalnej na terenie miasta i gminy 
Gryfino polegających na utrzymaniu gminnych dróg, ulic, mostów, placów”; 

3) Nr 120.5.2017 z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 
do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
zadanie:  „Budowa drogi gminnej 4125223Z, tj. ulic: Staszica, Limanowskiego 
i Mazurskiej w Gryfinie”. 

 
W zakresie zarządzania ryzykiem: 

 
Wprowadziłem zarządzeniem nr 120.91.2016 Politykę zarządzania ryzykiem w Urzędzie 
Miasta i Gminy w Gryfinie. 
 

W zakresie działalności Biblioteki Publicznej: 
 
Biblioteka Publiczna w Gryfinie brała udział w przygotowaniu wystawy o Stanisławie 
Rzeszowskim. Powstała ona we współpracy z Towarzystwem Miłośników Historii Ziemi 
Gryfińskiej. Wystawa zatytułowana: „Stanisław Rzeszowski - zasłużony mieszkaniec Gryfina” 
prezentowana jest aktualnie w siedzibie TMHZG, a następnie eksponowana będzie 
w gryfińskiej bibliotece. 
 
Pozostałe formy pracy: 
5 stycznia Bajki ze strychu – projekcja bajek na kliszach celuloidowych 
13 stycznia Dzień Babci i Dziadka 
16 stycznia Najaktywniejszy Czytelnik Roku 2016 – finał konkursu rocznego 
19 stycznia Dzień Prosiaczka – warsztaty literacko-plastyczne na podstawie książki Marcina 

Brykczyńskiego i Joanny Olech – „Różowy Prosiaczek” 
 Dyskusja o książce Marcina Brykczyńskiego i Joanny Olech – „Różowy 

Prosiaczek 
 Świński Festiwal Książek 

20 stycznia Bajki ze strychu II – projekcja bajek na kliszach celuloidowych 
23 stycznia Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu – 24 stycznia 

 
W zakresie działalności Gryfińskiego Domu Kultury: 

 
termin nazwa imprezy miejsce 
29 grudnia obsługa techniczna uroczystości otwarcia 

Żłobka Miejskiego w Gryfinie 
Żłobek Miejski 
w Gryfinie 

2017 
6 stycznia obsługa techniczna wydarzenia Orszak Trzech 

Króli 
pl. Księcia Barnima I 

12 stycznia warsztaty plastyczne malowania na jedwabiu 
dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w 
Gryfinie (prow. Elżbieta Narzekalak) 

Gryfiński Dom Kultury 
pracownia plastyczna 

14 stycznia 19. Błyskawiczny Orkiestrowy Turniej 
Szachowy WOŚP 2017 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

15 stycznia 25. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy 

pl. Księcia Barnima I 

18 stycznia obsługa techniczna wykładu Gryfińskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

19 stycznia promocja monografii "25 lat Teatru Tańca 
Vogue/Ego Vu" 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

24 stycznia Muzyczny Pałacyk. edycja II: koncert kolęd Gryfiński Dom Kultury 



Pałacyk pod Lwami 
26 stycznia Muzyczna Pałacyk. edycja III: koncert muzyki 

perkusyjnej 
Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

 
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:  

 
Dzień Miejsce Wydarzenie Uczestniczył/a 

28 grudnia  Gryfino 

Uroczystość pożegnania ze 
sztandarem Komendanta 
Powiatowego Policji w Gryfinie 
insp. Andrzeja Stechnija 

Burmistrz  
Mieczysław Sawaryn 

29 grudnia Gryfino Uroczyste otwarcie Żłobka 
Miejskiego w Gryfinie 

Burmistrz  
Mieczysław Sawaryn 
Przewodnicząca RM 
Elżbieta Kasprzyk 
Zastępca Burmistrza 
Tomasz Miler 
Sekretarz  
Ewa Sznajder 
Skarbnik 
Beata Blejsz 

30 grudnia Szczecin 
Spotkanie noworoczne NSZZ 
Solidarność Pomorza 
Zachodniego 

Burmistrz  
Mieczysław Sawaryn 

6 stycznia Gryfino Koncert Kolęd w wykonaniu 
chóru Res Musica 

Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn 

10 stycznia Gryfino I Sesja Młodzieżowej Rady 
Miejskiej 

Przewodnicząca RM 
Elżbieta Kasprzyk 
Zastępca Burmistrza 
Paweł Nikitiński 
Zastępca Burmistrza  
Tomasz Miler 
Sekretarz 
Ewa sznajder 

11 stycznia Szczecin Spotkanie noworoczne SSOM Zastępca Burmistrza  
Tomasz Miler 

12 stycznia Gryfino Spotkanie biznesowe PKO BP 
 

Zastępca Burmistrza  
Tomasz Miler 

13 stycznia Szczecin Spotkanie noworoczne Enea 
Operator 

Zastępca Burmistrza  
Tomasz Miler 

13 stycznia Gryfino Uroczystość ślubowania klasy Sekretarz 



mundurowej w ZSO w Gryfinie Ewa Sznajder 

13 stycznia Gryfino Podsumowanie sezonu 2016 
MKS Hermes 

Dyrektor  
Eugeniusz Kuduk 

18 stycznia Schwedt Gratulacje urodzinowe dla 
Burmistrza Schwedt 

Zastępca Burmistrza  
Tomasz Miler 
Inspektor 
Leszek Ludwiniak 

19 stycznia Schwedt Spotkanie Noworoczne w 
Rafinerii PCK 

Zastępca Burmistrza  
Tomasz Miler 
Inspektor  
Leszek Ludwiniak 

19 stycznia Gryfino 
Spotkanie promujące 
Monografię „25 lat teatru 
Vouge/Ego Vu” 

Burmistrz  
Mieczysław Sawaryn 
Zastępca Burmistrza 
Paweł Nikitiński 

21 stycznia Wełtyń Jubileusz 100. rocznicy urodzin 
pani Zofii Budnik 

Burmistrz  
Mieczysław Sawaryn 
Wiceprzewodniczący 
RM 
Zdzisław Kmieciak 

23 stycznia Stargard 
Uroczystości pogrzebowe 
Prezydenta Miasta Stargard 
Sławomira Pajora 

Burmistrz  
Mieczysław Sawaryn 
Zastępca Burmistrza  
Tomasz Miler 

 
 

 
 Gryfino, dnia 25 stycznia 2017 r.    

Burmistrz Miasta i Gminy 
           Mieczysław Sawaryn 
 


