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W zakresie gospodarki nieruchomo ściami i działalno ści gospodarczej:  
 

1. Przyjęto 103 zgłoszenia do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej; 

2. Wydano 5 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu i poza 
miejscem sprzedaży; 

3. Wydano 7 zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych; 
4. Wydano 2 decyzje o wygaśnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych; 
5. Wydano 4 decyzje w sprawie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości; 
6. Wydano 8 zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego dla nieruchomości, 

położonych na terenie miasta i gminy Gryfino; 
7. Zawarto 1 umowę notarialną o ustanowieniu służebności gruntowej i przesyłu  

w związku  z lokalizacją na gruncie gminnym, urządzeń infrastruktury technicznego  
uzbrojenia terenu – służebność odpłatna – 2.380,00 zł netto; 

8. Wydano 55 umów obejmujących dzierżawę nieruchomości gminnych; 
9. Sprzedano prawo własności nieruchomości na rzecz dotychczasowego użytkownika 

wieczystego – cena sprzedaży ustalona została na kwotę netto 79.560,00 zł  
10. Na dzień 2 czerwca 2017 r., ogłoszono I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 

nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 3 m. Gryfino w planie 
zagospodarowania przestrzennego funkcja podstawowa usługi komercyjne – cena 
wywoławcza  netto – 100.000,00 zł; 

11. Na dzień 14 czerwca 2017 r., wyznaczono termin rokowań na sprzedaż dwóch 
nieruchomości gminnych, położonych w obrębie 4 m. Gryfino, przeznaczonych pod 
zabudowę usługową z możliwością lokalizacji zabudowy mieszkaniowej  
o niskiej intensywności – cena wywoławcza netto obu działek – 291.000,00 zł; 

 

W zakresie gospodarki nieruchomo ściami wydano 3 zarz ądzenia dotycz ące 
gospodarowania mieniem gminnym, w sprawie: 

- przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami, dotyczących zmiany granic 
administracyjnych miasta Gryfino – Zarządzenie Nr 0050.54.2017 z dnia 26.04.2017 r., 

- ustalenia ceny nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej nr działki 241, 
położonej w obrębie ewidencyjnym Bartkowo, przeznaczonej do sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej - Zarządzenie Nr 0050.60.2017 z dnia 10.05.2017 r., 

- niewykonania pierwokupu nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym 
Stare Brynki, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 14/17 o pow. 0,0515 ha - 
Zarządzenie Nr 0050.64.2017 z dnia 22.05.2017 r. 

 
W zakresie inwestycji i rozwoju:  

 
Realizuj ąc zadania z zakresu rozwoju (BMI.RR): 
1. Na bieżąco trwają prace przygotowawcze do złożenia trzech wniosków o dofinansowanie 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 
dla zadań realizowanych jako Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Szczecińskiego 
Obszaru Metropolitalnego, tj. „Zintegrowane centrum przesiadkowe w Gryfinie”, 
„Przebudowa dróg lokalnych łączących centrum przesiadkowe w Gryfinie z siecią TEN-
T”, „Budowa infrastruktury technicznej w celu poprawy funkcjonowania i wzrostu 
konkurencyjności MŚP w rejonie drogi krajowej 31 (ul. Pomorska) w Gryfinie”. 

2. Trwają prace związane ze zgłoszeniem przez Gminę dwóch projektów o dofinansowanie 
na budowę ścieżki rowerowej Gryfino-Wełtyń-Gardno. 

3. W dniu 21 maja zorganizowałem „Dni otwarte funduszy europejskich”, w celu promocji 
gryfińskiego nabrzeża dofinansowanego ze środków zewnętrznych. 



4. Na bieżąco trwają prace nad opracowaniem wniosku o dofinansowanie z RPO WZ 2014-
2020 dla projektu „Modernizacja wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w ramach 
Strategii ZIT dla SOM dotyczy budynku komunalnego przy ul. Piastów 23” 

5. Na bieżąco trwają prace mające na celu przedłużenie decyzji o pozwoleniu na budowę  
w ramach projektu „Budowy ścieżek rowerowych po nieczynnych liniach kolejowych  
w gminie Gryfino”. 

6. Na bieżąco prowadzone są prace nad opracowaniem dokumentu pn: „System 
Identyfikacji Wizualnej Gminy Gryfino”. 

7. Na bieżąco trwają prace nad opracowaniem dokumentów pn: „Strategia Promocji Gminy 
Gryfino” oraz „System wdrażania i monitorowania Strategii Marki Gminy Gryfino  
i Strategii Promocji Gminy Gryfino”.  

 
Realizuj ąc 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. Podpisałem umowę na przebudowę dróg gminnych w m. Czepino. 
3. Zakończyłem i odebrałem zadanie pn. „Wykonanie instalacji elektrycznej wraz ze 

schematem podłączenia tablicy T-9 zasilającej agregaty i sterownik w budynku Urzędu 
Miasta i Gminy Gryfino” 

4. Zakończyłem zadanie pn. „Montaż instalacji klimatyzacyjnej w budynku Urzędu Miasta  
i Gminy w Gryfinie”. 

5. Podpisałem umowę na zadanie, związane z zakupem, dostawą i montażem ścianki 
aluminiowej z drzwiami do pomieszczeń przeznaczonych na potrzeby administracji 
Gminy Gryfino w budynku przy ul. Parkowej 3 w Gryfinie. 

6. Zakończyłem i odebrałem zadanie, związane zakupem materiałów budowlanych 
potrzebnych do remontu pomieszczeń przeznaczonych na potrzeby administracji Gminy 
Gryfino w budynku przy ul. Parkowej 3 w Gryfinie. 

7. Podpisałem umowę na zadanie pn. „Opracowanie projektu zagospodarowania terenu 
wraz z adaptacją budynku usługowego Murator nr UC06a na inkubator kuchenny  
w miejscowości Steklno”. 

8. Podpisałem umowę na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej pn. 
Rozbudowa i przebudowa istniejącej świetlicy wiejskiej w Nowym Czarnowie” – zadanie 
realizowane w ramach funduszu sołeckiego m. Nowe Czarnowo. 

9. Podpisałem umowę na zadanie pn. „Zakup, załadunek, transport i wyładunek klińca 
naturalnego do miejscowości Pniewo, gmina Gryfino” – zadanie realizowane w ramach 
funduszu sołeckiego m. Pniewo. 

10. Podpisałem umowę na zadanie pn. „Wymiana stolarki okiennej w świetlicy wiejskiej  
w Bartkowie, gmina Gryfino” – zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego m. 
Bartkowo. 

11. Zleciłem wykonanie zagospodarowania terenu oraz prac ślusarsko-spawalniczych przy 
boisku sportowym Szkoły Podstawowej w m. Żabnica, gmina Gryfino – zadanie 
realizowane z funduszu sołeckiego Żabnica. 

12. Podpisałem umowę na zadanie pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Stare 
Brynki – etap II” wraz z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru – zadanie realizowane  
z funduszu sołeckiego Stare Brynki. 

13. Zleciłem zadanie pn. „Naprawa trzech wiat przystankowych w pasach dróg w m. Gryfino 
przy ul. Flisaczej, m. Nowe Czarnowo i Daleszewo”. 

14. Zleciłem prace, związane z modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie byłego 
sanatorium w Nowym Czarnowie 

15. Zleciłem prace związane z modernizacją przewodów kominowych w lokalu komunalnym, 
zlokalizowanym przy ul. Kościuszki 2/5A Gryfinie 

16. Zakończyłem i odebrałem prace, związane wymianą instalacji elektrycznej w lokalu 
komunalnym w Gryfinie przy ul. Orląt Lwowskich 1/3. 



17. Podpisałem umowę na "Budowę oświetlenia ulicznego zlokalizowanego w pasach dróg 
gminnych, miasto i gmina Gryfino", 

18. Podpisałem umowę na usługę Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu pn.: 
„Budowa oświetlenia ulicznego zlokalizowanego w pasach dróg gminnych, miasto  
i gmina Gryfino” 

19. Podpisałem umowę na zadanie pn. "Modernizacja podłogi z Zespole Szkół 
Ogólnokształcących w Gryfinie". 

20. Podpisałem umowę na zadanie pn. "Modernizacja budynku Przedszkola nr 5 w Gryfinie 
polegająca na poprawie bezpieczeństwa pożarowego". 

 
W zakresie planowania przestrzennego i ochrony środowiska:  

 
1. Wydałem:  

− 6 decyzji o warunkach zabudowy,  
− 1 postanowienie opiniujące wstępny projekt podziału nieruchomości,  
− 12 wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,  
− 13 zaświadczeń z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.  

2. W ramach programu grantowego "Dobre konsultacje, dobry plan" w dniach 1 i 2 maja 
2017 r. przeprowadziłem konsultacje pisemne z wykorzystaniem plakatów oraz modelu 
przestrzennego (interaktywnej makiety). Konsultacje społeczne dotyczą zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar nabrzeża.  

3. W dniu 9 maja 2017r. odbyło się posiedzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno - 
Architektonicznej. Komisja opiniowała następujące projekty planów miejscowych: 
− miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w obrębie Gardno  

i obrębie Drzenin - tereny produkcyjno - usługowe strefa Garno - etap II, 
− miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino - miejscowość 

Gardno. 
− miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w rejonie wsi Stare 

Brynki. 
 
Realizuj ąc zadania z zakresu ochrony środowiska (BMP.RO Ś): 
1. Wydałem 10 decyzji zezwalających na usunięcie drzew lub krzewów z terenu 

nieruchomości.  
2. Wydałem postanowienie opiniujące projekt robót geologicznych dla rozpoznania 

warunków hydrogeologicznych. 
3. Wydałem decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia.  
4. Wydałem postanowienie w sprawie odstąpienia od konieczności przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia. 
5. Zleciłem wykonanie badań fizyko-chemicznych wody powierzchniowej oraz gleby 

w rejonie przepompowni P6 w Gryfinie w ramach monitoringu środowiska. 
6. Zleciłem wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z jego uzgodnieniem i uzyskaniem 

decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym dla szczególnego korzystania z wód, polegającego 
na odprowadzeniu wód opadowo-roztopowych wylotem W1 (W4) do rzeki Odry 
Wschodniej (Regalicy). 

7. Przygotowałem projekt uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze 
środków finansowych Gminy Gryfino przeznaczonych na finansowanie zadań z zakresu 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej i dokonałem zgłoszenia tego programu do 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 
W zakresie gospodarki komunalnej:  

 
W zakresie ochrony przyrody: 
1. Wystąpiłem do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie 

z wnioskiem o wyrażenie zgody na wykonanie zmiany aranżacji rabat kwiatowych w ciągu 
drogi krajowej nr 31 w Gryfinie. 



 
W zakresie gospodarki komunalnej: 
1. W ramach umowy na wykonywanie usług komunalnych na terenie miasta i gminy Gryfino 

polegających na oczyszczaniu i zimowym utrzymaniu dróg, ulic, chodników, placów 
i innych terenów gminnych oraz wykonywaniu pozostałych usług komunalnych na terenie 
miasta i gminy Gryfino, dokonałem odbioru prac w zakresie corocznego odświeżenia – 
odmalowania 225 szt. ławek gminnych zlokalizowanych na terenie miasta Gryfino. 

2. W ramach umowy na wykonywanie usług komunalnych na terenie miasta i gminy 
Gryfino, polegających na utrzymaniu kanalizacji deszczowej, studni publicznych oraz 
fontann dokonałem odbioru prac w zakresie wiosennego czyszczenia i udrażniania 
elementów sieci kanalizacji deszczowej na terenach gminnych. 

 
W zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami: 
1. Przyjąłem do realizacji 12 wniosków o demontaż, odbiór, transport i unieszkodliwienie 

wyrobów zawierających azbest; 
2. Zleciłem odbiór odpadów zebranych przez poszczególne jednostki w ramach akcji 

ekologicznej „Dzień Ziemi 2017”; 
3. Sporządziłem analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy 

Gryfino w 2016 r.. 
 
W zakresie cmentarzy: 
1. Podpisałem aneks do porozumienia w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania 

grobów i cmentarzy wojennych, zawartego pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim, 
a Gminą Gryfino na 2017 r. 

 
W zakresie ochrony zwierz ąt: 
1. Zleciłem wykonanie przeglądu technicznego i serwisu 7 szt. dystrybutorów na woreczki 

na psie nieczystości na terenie miasta; 
2. Nadałem 6 statusów opiekuna społecznego wolnożyjących kotów na terenie gminy 

Gryfino. 
 

W zakresie edukacji i spraw społecznych:  
 

1. Zawarto umowę pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim, reprezentowanym przez 
Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, a Gminą Gryfino w sprawie udzielenia Gminie 
Gryfino dotacji celowej na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” 
dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz 
biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję 
i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. 
Wysokość dotacji to 12.000 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi 
im. Marii Dąbrowskiej w Gryfinie, 12.000 zł dla Zespołu Szkół w Gryfinie oraz 12.000 zł 
dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie. Dotacja stanowi 80 % całości kosztów, 
jakie zostaną poniesione podczas realizacji zadania. Gmina Gryfino zapewniła szkołom 
biorącym udział w Programie środki, stanowiące 20 % wkład własny.  

2. Trwają zorganizowane przez Gminę Gryfino wyjazdy dzieci z grup przedszkolnych oraz 
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, które w roku szkolnym 2016/2017 
realizują roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne do Ogrodu Dendrologicznego 
w Glinnej przy współpracy z Nadleśnictwem Gryfino.  

3. Przekazano dotację z budżetu Gminy Gryfino za miesiąc maj na prowadzenie na terenie 
gminy Gryfino Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Iskierka” z oddziałami 
ogólnodostępnymi i specjalnymi w Gryfinie w wysokości 102.228,03 zł dla „OM” Sp.  
z o. o. z siedzibą przy Al. Wojska Polskiego 58/4, 70-477 Szczecin.  

4. Przekazano dotację z budżetu Gminy Gryfino za miesiąc maj na prowadzenie czterech 
punktów przedszkolnych na terenie gminy Gryfino dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 
w wysokości 26.442,46 zł. 



5. W dniu 24 kwietnia 2017 r. wydałem Zarządzenie Nr 0050.51.2017 w sprawie 
częściowego wyboru ofert na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia w ramach 
współpracy z organizacjami pozarządowymi. Wyłonionym podmiotem na realizację zadania 
pn.: „ Organizacja Mini Mundialu 2017” zostało Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Sports 
Academy”. Kwota przeznaczona na realizację ww. zadania – 25.000 zł. 

6.   Prowadziłem bieżące działania informacyjne gminy.  
7.  W dniu 27 kwietnia 2017 roku podałem do publicznej wiadomości projekt Uchwały w sprawie 

określenia wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Gryfino na rok 2017 w celu 
składania uwag oraz propozycji zmian do tego projektu uchwały. 

8.  Podpisałem umowę na realizację zadania pn.: „ Street Workout Park Gryfino” w ramach 
budżetu obywatelskiego na kwotę 37.999,23 zł brutto. 

9. Podpisałem umowę na realizację zadania pn.: Wzrost atrakcyjności turystyczno-
rekreacyjnej mikroregionu obejmującego sołectwa: Bartkowo, Steklno, Stelinko 
i Włodkowice poprzez montaż elementów siłowni zewnętrznej” w ramach budżetu 
obywatelskiego na kwotę 33.000,00 zł brutto. 

10. Podpisałem umowę na realizację zadania pn.: „Budowa piłkochwytu na boisku 
sportowym w Gardnie” w ramach budżetu obywatelskiego na kwotę 11.895,82 zł brutto. 

11. W ramach funduszu sołeckiego podpisałem umowy na realizację zadań pn.: „Dostawa                     
i montaż urządzeń siłowni zewnętrznych w miejscowościach Radziszewo i Nowe 
Czarnowo”, „Dostawa i montaż piłkochwytu na obiektach sportowo – rekreacyjnych 
w miejscowościach Krajnik i Wirów” na łączną kwotę 14.902,00 zł brutto. 

12. Zakupiłem puchary, medale oraz statuetki dla uczestników imprez towarzyszących 
podczas „DNI GRYFINA 2017” w kwocie 3.900,00 zł brutto. 

13. W dniu 27 kwietnia 2017 r. ogłosiłem protokół z przeprowadzonych konsultacji 
społecznych w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu realizowania budżetu 
obywatelskiego na rok 2018.  

14. Zaprosiłem organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Gryfino do zgłaszania 
kandydatów do prac Zespołu ds. budżetu obywatelskiego w II edycji Gryfińskiego 
Budżetu Obywatelskiego na rok 2018. 

15. W dniu 17 maja 2017 r. wydałem Zarządzenie Nr 0050.63.2017 w sprawie ustalenia 
szczegółowych zasad i trybu realizowania budżetu obywatelskiego gminy Gryfino na rok 
2018.  

16. W dniu 17 kwietnia 2017 r. zwróciłem się do organizacji pozarządowych które pozyskują 
dotację od Gminy Gryfino” o przekazanie informacji nt. pozyskanych środków 
zewnętrznych w roku 2016 wraz ze wskazaniem ich wysokości w związku z planem 
pracy Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej. 

 
W zakresie spraw organizacyjnych:  

 
1. Wydałem zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu 

przeprowadzenia egzaminu i zakończenia służby przygotowawczej Pani Ilony Bary 
zatrudnionej na stanowisku dyrektora Żłobka Miejskiego w Gryfinie. 

2. Ogłosiłem nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Straży Miejskiej. Termin składania 
dokumentów aplikacyjnych upłynie 25 maja 2017 r.  

3. Ogłosiłem nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Inwestycji i Rozwoju. 
Termin składania dokumentów aplikacyjnych upłynie 26 maja 2017r.  

4. Zrealizowane zostały w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie praktyki uczniowskie dla 
dwóch uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie. 

5. Zawarłem umowę z firmą EMI Plus Sp. J. M. Dobrowolski, M Topolski na zakup 
i dostawę metalowych regałów stacjonarnych do pomieszczenia archiwum zakładowego 
w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie. 

6. Wystąpiłem z wnioskiem do Wydziału Zamówień Publicznych o wszczęcie postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie, dostawę i montaż mebli na potrzeby 
Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie. 



7. Wystąpiłem z wnioskiem do Wydziału Zamówień Publicznych o wszczęcie postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksowe ubezpieczenie Gminy Gryfino. 

 
W zakresie spraw obywatelskich:  

 
Realizacja zada ń z zakresu dowodów osobistych:  
Przyjąłem 361 wniosków o wydanie dowodu osobistego.  
Wydałem 284 dowody osobiste. 
Przyjąłem 23 zgłoszenia o utracie dowodu osobistego.  
 
Realizacja zada ń z zakresu ewidencji ludno ści:    
Udzieliłem odpowiedzi na 67 wniosków o udostępnienie danych z ewidencji ludności. 
Udzieliłem odpowiedzi na 7 wniosków o udostępnienie danych z dowodów osobistych. 
Na wniosek wydałem 60 zaświadczeń o zameldowaniu mieszkańców naszej gminy. 
Dokonałem 130 czynności z zakresu obowiązku meldunkowego.  
 

W zakresie obsługi Rady Miejskiej:  
 
1. Wydałem Zarządzenie nr 120.5.2017 z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie określenia 
     odpowiedzialnych za realizację uchwał podjętych na sesji w dniu 27 kwietnia 2017 r. 
2. Na ostatniej sesji radni zgłosili 26 interpelacji, jedna interpelacja została zgłoszona 

w trybie międzysesyjnym. Pismem z dnia 10 maja 2017 r. określiłem odpowiedzialnych 
za przygotowanie odpowiedzi na interpelacje.  

 
W zakresie zamówie ń publicznych:  

 
1. Ogłosiłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości 

zamówienia poniżej 30 000 euro na zadania:  
1) Budowa rampy dla osób niepełnosprawnych na terenie Żłobka Miejskiego w Gryfinie;  
2) Dostawa i montaż mebli biurowych dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.  

2. Ogłosiłem i rozstrzygnąłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  
o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 30 000 euro na zadania: 
1) Doprowadzenie łącza internetowego do Zespołu Szkół w Gryfinie w ramach realizacji 

projektu Budżetu Obywatelskiego pn. „Modernizacja sprzętu i sieci w Zespole Szkół 
w Gryfinie”; 

2) Zakup artykułów spożywczych dla uczestników Polsko – Niemieckiego Festynu 
Strażackiego oraz Polsko - Niemieckich Zawodów Strażackich;  

3) Modernizacja podłogi w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie;  
4) Zakup i dostawa materiałów oraz urządzeń do wykonania instalacji 

teleinformatycznej;  
5) Opracowanie projektu zagospodarowania terenu wraz z adaptacją budynku 

usługowego Murator nr UC06a na inkubator kuchenny w miejscowościach Steklno.  
3. Rozstrzygnąłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej 

wartości zamówienia poniżej 30 000 euro na zadania:  
1) Dostawa i montaż piłkochwytów na obiektach sportowo – rekreacyjnych  

w miejscowościach: Gardno, Krajnik i Wirów; 
2) Dostawa i montaż urządzeń Street Workout w Gryfinie; 
3) Dostawa i montaż siłowni zewnętrznych w miejscowościach wiejskich; 
4) Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu „Budowa oświetlenia 

ulicznego zlokalizowanego w pasach dróg gminnych, miasto i gmina Gryfino”; 
5) Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Rozbudowa i przebudowa istniejącej 

świetlicy wiejskiej w Nowym Czarnowie”; 
6) Zakup i dostawa metalowych regałów stacjonarnych do archiwum zakładowego  

w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie; 



7) Modernizacja budynku Przedszkola nr 5 w Gryfinie polegająca na poprawie 
bezpieczeństwa pożarowego. 

4. Ogłosiłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości 
zamówienia powyżej 30 000 euro na zadania:  
1) Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej do granic posesji w miejscowości 

Pniewo i Żórawki;  
2) Opracowanie dokumentacji projektowej dla Zintegrowanego centrum przesiadkowego 

w Gryfinie oraz przebudowa ul. 1 Maja w Gryfinie. 
5. Rozstrzygnąłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej 

wartości zamówienia powyżej 30 000 euro na zadania:  
1) Wykonanie usług komunalnych z zakresu utrzymania zieleni niskiej i wysokiej 

na terenie Gminy Gryfino; 
2) Budowa oświetlenia ulicznego zlokalizowanego w pasach dróg gminnych, miasto  

i gmina Gryfino; 
3) Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Czepino, gmina Gryfino.  

6. Unieważniłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej 
wartości zamówienia powyżej 30 000 euro na zadanie: Remont chodników w ciągu dróg 
gminnych, tj. ulic: Henryka Sienkiewicza i Stanisława Wyspiańskiego w Gryfinie. 

7. Wydałem: 
1) Zarządzenie Nr 120.40.2017 z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji 

przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na zadanie: „Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej do granic 
posesji w miejscowości Pniewo i Żórawki”; 

2) Zarządzenie Nr 120.42.2017 z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji 
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na zadanie: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla Zintegrowanego 
centrum przesiadkowego w Gryfinie oraz przebudowa ul. 1 Maja w Gryfinie”. 

 
W zakresie podatków i opłat lokalnych:  

 
1. W zakresie spraw z zakresu windykacji należności z tytułu opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi: 
- w związku z rozliczeniem wpłat wydałem 16 postanowień o zarachowaniu wpłat, 
- w związku z brakiem wpłat sporządziłem 134  tytuły wykonawcze, które skierowałem   

do egzekucji. 
2. W zakresie windykacji należności podatkowych: 

- w związku z rozliczeniem wpłat dokonanych przez podatników wydałem 36 
postanowień o zarachowaniu wpłaty, 

- w wyniku uiszczenia części zobowiązań w 21 przypadkach dokonałem aktualizacji 
tytułów wykonawczych. 

3. W zakresie windykacji należności za czynsz dzierżawny: 
- w związku z brakiem wpłat należności wystosowałem 7 wezwań do zapłaty. 

4. W zakresie windykacji należności opłaty za użytkowanie wieczyste: 
- w związku z brakiem wpłat należności wystosowałem 402 wezwania do zapłaty. 

5. W zakresie windykacji należności z tytułu kar grzywien nałożonych w drodze mandatu 
karnego: 
- przesłałem do zobowiązanych 34 upomnienia wzywające do zapłaty, 
- w związku z brakiem wpłat sporządziłem 29 tytułów wykonawczych, które 

skierowałem do egzekucji. 
6. W zakresie wymiaru podatków lokalnych (od nieruchomości, rolnego i leśnego): 

- przeprowadziłem 89 postępowań które zakończone zostały wydaniem decyzji, 
- w 9 przypadkach podjąłem czynności sprawdzające dla oceny poprawności 

opodatkowania podatkiem od nieruchomości, 
- zweryfikowałem 15 deklaracji złożonych przez osoby prawne. 

7. W zakresie udzielania ulg w spłacie należności: 



- przeprowadziłem postępowania i wydałem rozstrzygnięcia w 8 przypadkach. 
8. W zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

- w przypadkach 21 podjąłem czynności sprawdzające dla oceny poprawności 
obciążenia opłatą, 

- zweryfikowałem 126 deklaracji. 
9. W zakresie należności z tytułu opłaty skarbowej: 

- wszcząłem 2 postępowania w sprawie określenia zobowiązania, 
- wystosowałem 1 wezwanie do uiszczenia opłaty skarbowej,  
- wydałem 1 decyzję w przedmiocie  określenia zobowiązania oraz 4 decyzje o zwrocie 

opłaty skarbowej.  
10. W zakresie podatku od środków transportowych:  

- w związku z niezłożeniem wymaganych deklaracji przesłałem do podatników 38 
wezwań do złożenia deklaracji 

- wszcząłem 9 postępowań w przedmiocie określenia zobowiązania, 
- zweryfikowałem 17 deklaracji. 

11. W zakresie wydawania zaświadczeń:  
- wydałem 5 zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach i 2 zaświadczenia w innych 

sprawach podatkowych. 
 

W zakresie działalno ści Biblioteki Publicznej:  
 

08-15.05.2017 r. XIV Ogólnopolski Tydzie ń Bibliotek  
 

Jak co roku, także i w tym, Biblioteka Publiczna w Gryfinie wzięła udział w Ogólnopolskim 
Tygodniu Bibliotek. Z tej okazji przygotowano następujące imprezy oraz spotkania: 
 
08.05.2017 r. godz. 16.00 Biblioteka Publiczna w Gryfinie, sala konferencyjna – otwarcie 
wystawy „Kolej Bernarda Jarzembowskiego”, zawierającej eksponaty związane                              
z kolejnictwem, w tym unikalny dalekopis Morse'a służący do porozumiewania się pomiędzy 
kolejarzami niemieckimi i polskimi bez konieczności znajomości języka. 
 
08–30.05.2017 r. – Biblioteka Publiczna w Gryfinie, sala konferencyjna, hol na II piętrze – 
wystawa pt.: „Kolej Bernarda Jarzembowskiego”, unikalne eksponaty z kolekcji gryfinianina, 
pasjonata kolei.   
 
09.05.2017 r. godz. 9.00 - Biblioteka Publiczna w Gryfinie, Czytelnia dla Dzieci i Młodzieży – 
warsztaty twórczego pisania z pisarką Dorotą Schrammek dla uczniów klas III-V pt.: „Jak 
mogę zostać pisarzem? Tworzymy własną książkę!” 
 
09.05.2017 r. godz. 11.30 – Filia Biblioteczna w Chwarstnicy – warsztaty twórczego pisania 
z pisarką Dorotą Schrammek dla uczniów klas III-V pt.: „Jak mogę zostać pisarzem? 
Tworzymy własną książkę!” 
 
09.05.2017 r. godz. 14.00 – Filia Biblioteczna w Wełtyniu – warsztaty twórczego pisania 
z pisarką Dorotą Schrammek dla uczniów klas III-V pt.: „Jak mogę zostać pisarzem? 
Tworzymy własną książkę!” 
 
Od 09.05.2017 r. - Biblioteka Publiczna w Gryfinie – zbiórka publiczna pod hasłem „Książka 
za złotówkę”, można tam zakupić używane książki za symboliczną złotówkę lub zostawić 
swoje przeczytane książki na sprzedaż. Zebrane środki będą przeznaczone na zakup 
nowych pozycji do księgozbioru Biblioteki. 
 
9.05.2017 r. - dzień, w którym szczególną atrakcją dla zaproszonych piątoklasistów ze 
Szkoły Podstawowej nr 3 w Gryfinie był Marcin Głowiński, który przybył na doroczne 
uroczystości Tygodnia Bibliotek w Filii Bibliotecznej  na Górnym Tarasie w Gryfinie. 
 
11.05.2017 r. godz. 17.00 - Biblioteka Publiczna w Gryfinie, sala konferencyjna - spotkanie 
autorskie z Piotrem Stankiewiczem autorem książki pt.: "Sztuka życia według stoików". 
Spotkanie odbyło się w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych. 



 
12.05.2017 r. godz. 12.00 - Biblioteka Publiczna w Gryfinie, sala konferencyjna – spotkanie 
autorskie z Arkadym Radosławem Fiedlerem, synem słynnego podróżnika i pisarza 
Arkadego Fiedlera, poświęcone jego podróży do Amazonii, śladami ojca. W spotkaniu wzięły 
udział 84 osoby. 
 
12.05.2017 r. – Filia Biblioteczna w Pniewie – spotkanie z Moniką Marin, autorką książek dla 
dzieci. 
 
Maj 2017 r. - Tradycyjnie w maju z okazji Tygodnia Bibliotek Biblioteka Publiczno – Szkolna 
w Żabnicy zorganizowała ważną dla całej społeczności uroczystość. Podczas niej  
pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej im. księcia Barnima I złożyli uroczyste ślubowanie 
i zostali pasowani na czytelników. 
 

Oddział Dzieci ęcy: 
 

termin  tematy i formy pracy  uczestnicy  liczba  forma  
05.05. Biblioteki naj…   gazetka 

ścienna 
09.05. Czy mogę zostać pisarzem? 

Tworzymy własną książkę!- 
warsztaty twórczego pisania z 
pisarką Dorotą Schrammek 

uczniowie klas: 
3a i 4a z SP nr 2 
z nauczycielkami 

 
35 

 
warsztaty 
twórcze 

15.05. Sztuka zadawania trudnych pytań. 
Wywiad i inne gatunki 
dziennikarskie w praktyce - 
warsztaty dziennikarskie dla 
uczniów gimnazjum  prowadzone 
przez p. Daniela Łozę - absolwenta 
Wydziału Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Gdańskiego. 

uczniowie kl. 3c z 
Gimnazjum nr 2 

przy ZSO z 
nauczycielką 

20 
 
 

20 

prezentacja 
(60 min.) 

 
warsztaty 

edukacyjne 

18.05. Porządek wokół mam, o rzeczy 
swoje dbam! – warsztaty literacko-
plastyczne na kanwie opowiadania 
Joanny Krzyżanek: „Franek  
i zielony stworek” 

uczniowie kl. 1b z 
SP nr 1 z 

nauczycielką 

17 
 
 

17 

warsztaty 
twórcze 

 
 

dyskusja o 
książce 
(DKK) 

19.05. Głośne czytanie książeczki Marii 
Szarf – „Zabawy Reksia”  

gr. „Jaskółki” z 
Przedszkola nr 5 
z nauczycielką 

23 spotkanie z 
książką 

 
W zakresie działalno ści Gryfi ńskiego Domu Kultury:  

 

termin  nazwa imprezy  miejsce  
27 kwietnia  pokaz spektaklu „Dziewictwo?” Teatru 6  

i PÓŁ podczas VII Festiwalu Młodości 
Teatralnej Łaknienia w Goleniowie (reż. 
Krzysztof Gmiter)  

Teatr Brama w Goleniowie / 
Goleniowski Dom Kultury  

27 kwietnia  pokaz programu satyrycznego „Doktor 
Piguła przyjmuje” Teatru Eliksir podczas II 
Przeglądu Teatrów UTW Województwa 
Zachodniopomorskiego Index w Goleniowie 
(reż. Janusz Janiszewski)  

Goleniowski Dom Kultury  



1-2 maja  Dni Gryfina 2017 (prow. Kuba 
Kasprzyk)/prezentacje artystyczne 
podopiecznych GDK: Zespołu Tańca 
Współczesnego Fajber Flex (instr. Iga 
Wiśniewska), wokalistów z pracowni 
Jolanty Romanowskiej i Piotra 
Ostrowskiego  

Nabrzeże Miejskie w Gryfinie  

1 maja  współorganizacja Otwartych 
Międzynarodowych Turniejów Szachowych 
(20 lat UKS Biały Pion Gryfino 1997-2017, 
XIX Gryfino Open 2017 i X Gryfino Open 
Junior 2017 (org. Krzysztof Rudnicki)  

Szkoła Podstawowa nr 1  
w Gryfinie  

4-16 maja  remont sali widowiskowej  
6 maja  udział Zespołu Tańca Współczesnego 

Fajber Flex (instr. Iga Wiśniewska) w III 
Turniej Tańca Nowoczesnego Dance Stars 
2017 w Szczecinie / nagrody: 1 miejsce  
w tańcu solo w kategorii wiekowej 9-11 lat 
dla Leny Prusik, 2 miejsce w duetach  
w kategorii wiekowej 9-11 lat dla Leny 
Prusik i Martyny Wojdyły, 2 miejsce w tańcu 
solo w kategorii wiekowej 12-15 lat dla 
Pauliny Brody, wyróżnienie dla zespołu  
w kategorii mini formacje 12-15 lat  

Szczecin  

8 maja  obsługa techniczna obchodów 
Międzynarodowego Dnia Zwycięstwa  

Cmentarz Komunalny  
w Gryfinie  

10 maja  udział podopiecznych GDK w 
Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym 
Magia teatru - lalka teatralna / nagrodzeni z 
Pracowni Plastycznej Deseń (instr. Elżbieta 
Narzekalak): Hania Staruk - jedna z nagród 
głównych, nagrody dla Laury Kasjan i Oliwii 
Jędraszczyk, wyróżnienia dla Liwii 
Babińskiej i Amelii Sinkiewicz. nagrodzeni z 
pracowni plastycznej Kariny Tyły: nagroda 
dla Wiktoria Kubiś, wyróżnienia dla Mileny 
Lipskiej, Patrycji Wolarz, Leny Kubiak 
i Amelii Janik  

Zielonogórski Ośrodek Kultury  

11 maja  obsługa techniczna uroczystości 
pogrzebowych ks. B. Kozłowskiego  

Pl. Księcia Barnima I  
Cmentarz Komunalny  
w Gryfinie  

12 maja  premiera spektaklu „O rybaku i złotej rybce" 
w wykonaniu Teatru Kameleon (instr. 
Dorota Krutelewicz-Sobieralska)  

Gryfiński Dom Kultury  
Pałacyk pod Lwami  

16 maja  warsztaty plastyczne realizowane  
z Zamkiem Książąt Pomorskich w ramach 
programu Morze Kultury/część druga (inst.. 
Karina Tyła) 

Gryfiński Dom Kultury  
Pałacyk pod Lwami  

16 maja  warsztaty decoupage dla dzieci z Nowego 
Czarnowa prowadzone przez plastyka GDK 
Anetę Kopystyńską  

Świetlica Wiejska w Nowym 
Czarnowie  

16 maja  wieczór poetycki „Wiersze z szuflady” 
w wykonaniu teatru Eliksir (instr. Janusz 
Janiszewski)  

Klub Nauczyciela w Gryfinie  



18 maja  obsługa techniczna imprezy plenerowej 
w Nowym Czarnowie  

Dom Pomocy Społecznej  
w Nowym Czarnowie  

19 maja  Powiatowy Przegląd Amatorskich Zespołów 
Tanecznych: tytuł laureata dla młodszej 
grupy Teatru Tańca EGO VU (instr. Eliza 
Hołubowska) i Zespołu Tańca 
Współczesnego Fajber Flex (instr. Iga 
Wiśniewska)  

Gryfiński Dom Kultury  
sala widowiskowa  

20 maja  udział Zespołu Tańca Współczesnego 
Fajber Flex (instr. Iga Wiśniewska) w VII 
Festiwalu Tańca o Puchar Dziecka  

Szkoła Podstawowa nr 35  
w Szczecinie  

20 maja  udział Teatru Tańca EGO VU (instr. Eliza 
Hołubowska) w Europejskiej Nocy Muzeów 
w INKU  

Szczeciński Inkubator Kultury  

23 maja  warsztaty plastyczne realizowane  
z Zamkiem Książąt Pomorskich w ramach 
programu Morze Kultury/część trzecia 
(instr. Elżbieta Narzekalak)  

Gryfiński Dom Kultury  
Pałacyk pod Lwami  

23 maja  obsługa techniczna spektaklu dla dzieci 
z Przedszkola nr 3 w Gryfinie  

Gryfiński Dom Kultury  
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.  
 

Zaproszenia, spotkania, konferencje Burmistrza Mias ta i Gminy Gryfino:  
 

Dzień Miejsce  Wydarzenie  Uczestniczył/a  

28 kwietnia Gryfino 
Uroczyste zakończenie roku 
szkolnego w szkole średniej  
w ZSO w Gryfinie 

Burmistrz  
Mieczysław Sawaryn 

30 kwietnia Czasław 
Uroczystość 45-lecia założenia 
Ochotniczej Straży pożarnej  
w Czasławiu 

Kierownik 
Andrzej Wiśniewski 

1 maja Gryfino Oficjalne otwarcie Dni Gryfina 
2017 

Burmistrz  
Mieczysław Sawaryn 
Przewodnicząca RM 
Elżbieta Kasprzyk 
Zastępca Burmistrza  
Paweł Nikitiński 

1 maja Gryfino 
Otwarte Międzynarodowe 
Turnieje Szachowe  
 

Zastępca Burmistrza  
Tomasz Miler 



3 maja Gryfino Gryfiński Transgraniczny 
Festiwal Biegowy 

Burmistrz  
Mieczysław Sawaryn 
Zastępca Burmistrza 
Paweł Nikitiński 

8 maja Urząd Miasta i 
Gminy w Gryfinie 

Porozumienie w sprawie 
gwarancji zatrudnienia 
pracowników gryfińskich 
przedszkoli, szkół i Żłobka 
Miejskiego 

Burmistrz  
Mieczysław Sawaryn 
Zastępca Burmistrza 
Paweł Nikitiński 

8 maja Gryfino Uroczystości związane z 
Narodowym Dniem Zwycięstwa 

Burmistrz  
Mieczysław Sawaryn 
Przewodnicząca RM 
Elżbieta Kasprzyk 

11 maja Gryfino 
Uroczystości pogrzebowe 
Księdza Prałata Bronisława 
Kozłowskiego 

Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn 
Przewodnicząca RM 
Elżbieta Kasprzyk 
Zastępca Burmistrza  
Paweł Nikitiński 
Zastępca Burmistrza  
Tomasz Miler 

12 maja Szczecin 

Walne zebranie członków oraz 
Posiedzenie Zarządu 
Stowarzyszenia 
Szczecińskiego Obszaru 
Metropolitalnego 

Burmistrz  
Mieczysław Sawaryn 

12 maja Szczecin Panel dyskusyjny „Polityka na 
młodych językach” 

Naczelnik 
Grzegorz Jastrowicz 

13 maja Czepino Uroczystości odpustowe Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn 

16 maja Gryfino "Wiersze do szuflady" - 
spotkanie z gryfińskimi poetami 

Sekretarz 
Ewa Sznajder 

19 maja Szczecin 

Konferencja „Aktywność 
międzynarodowa podmiotów  
w województwie 
zachodniopomorskim” 

Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn 

19 maja Radziszewo 

70-Lecie Ochotniczych Straży 
Pożarnych Gminy Gryfino  
i powiatowe Obchody Dnia 
Strażaka 

Burmistrz  
Mieczysław Sawaryn 

20 maja Gryfino 7. Rocznica Powstania Klubu 
"Jesień Życia" 

Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn 

23 maja Groß Pinnow 
17. Dzień Europy pod hasłem 
"Solidarność i współpraca we 
wspólnej Europie” 

Zastępca Naczelnika  
Swietłana Sochaj 
Inspektor 
Leszek Ludwiniak 

23 maja Gryfino Obiad Czwartkowy we Wtorek  
 

Sekretarz 
Ewa Sznajder 

 
Gryfino, dnia 24 maja 2017 r.        

 
BURMISTRZ 

Miasta i Gminy Gryfino 
 

Mieczysław Sawaryn 


