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W zakresie gospodarki nieruchomościami i działalności gospodarczej: 
 
1. przyjęto 98 zgłoszeń do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 
2. wydano 4 decyzje w sprawie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości; 
3. wydano 9 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu i poza 

miejscem sprzedaży; 
4. wydano 4 zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych; 
5. wydano 2 decyzje o wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych; 
6. wydano 42 zaświadczenia potwierdzających przekształcenie z mocy prawa z dniem  

1 stycznia 2019 r., użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, w prawo własności;  
7. ustalono dla 24 wnioskodawców jednorazową opłatę przekształceniową wraz  

z zastosowaniem 70% bonifikaty;   
8. wydano 23 zaświadczenia potwierdzające całkowitą spłatę opłaty przekształceniowej; 
9. wydano 7 zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego dla nieruchomości, położonych 

na terenie miasta i gminy Gryfino; 
10.  wydano 4 zaświadczenia dotyczących nieruchomości; 
11.  wydano 10 umów dzierżawy  obejmujących nieruchomości gminne; 
12. 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; 
13. sprzedano na rzecz najemców 2 lokale mieszkalne za kwotę netto uwzględniającą  

bonifikatę w wysokości 18.070,00  zł; 
14. wyznaczono przetargi na sprzedaż nieruchomości gminnych: 
       -  na dzień 26 czerwca 2019 r. czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 

nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami 299/3 o pow. 0,1140 ha i 299/22 o pow. 
0,1171 ha, położonych w obrębie 1 m. Gryfino, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną – łączna cena wywoławcza netto 138.000,00 zł 

       - 26 czerwca 2019 r. drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 
gruntowej  oznaczonej  nr  1197 o pow. 0,1046 ha, położonej w obrębie 4 m. Gryfino, 
przeznaczonej pod  zabudowę wielorodzinną z usługami wbudowanymi w parterze –cena 
wywoławcza netto 80.000,00 zł 

       - 11 września 2019 r. szósty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 
gruntowej  oznaczonej  nr  235/4 o pow. 1,2026 ha, położonej w obrębie 1 m. Gryfino, 
przeznaczonej pod  zabudowę wielorodzinną – cena wywoławcza netto 650.000,00 zł 

 
W zakresie gospodarki nieruchomościami wydano 1 zarządzenie dotyczące gospodarowania 
mieniem gminnym: 
- w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego nieruchomości, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino – 
Zarządzenie Nr 0050.77.2019 z dnia 30.05.2019 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 oraz w m. Bartkowo, Steklinko 
i Żórawie, gmina Gryfino” realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2019 
rok. 

6. Zakończyłem zadanie 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”. 

8. Podpisałem umowę na zadanie pn. „Remont wielorodzinnego mieszkalnego budynku 
komunalnego, zlokalizowanego przy ul. Armii Krajowej 10 w Gryfinie” 

9. Zakończyłem zadanie pn. „Opinia stanu technicznego istniejącego budynku 
w m. Steklno, gmina Gryfino”. 

10. Zakończyłem zadanie pn. „Remont pieca kaflowego w lokalu komunalnym nr 4 
w Gryfinie przy ul. Kościelnej 18”. 

11. Zleciłem wymianę instalacji elektrycznej w lokalu komunalnym w Gryfinie przy ul. Armii 
Krajowej 10/4. 

12. Podpisałem umowę na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Kolejowej 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. Uzyskałem dofinansowanie na przebudowę wewnętrznej drogi w m. Wysoka Gryfińska 
z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. 

3. 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. 

4. Trwa rozliczenie końcowe 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. 

 
W zakresie planowania przestrzennego i ochrony środowiska: 

 
1. Wydałem:  

− 13 decyzji o warunkach zabudowy,  
− 1 decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego, 
− 2 decyzje w sprawie zmiany decyzji o warunkach zabudowy, 
− 3 postanowienia opiniujące wstępne projekty podziału nieruchomości, 
− 14 wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,  
− 35 zaświadczeń z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

2. Sporządziłem 6 opinii w zakresie zgodności planowanych inwestycji z ustaleniami 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

3. Udzieliłem odpowiedzi na 1 wniosek o udostępnienie informacji publicznej. 
4. Ogłosiłem o wyłożeniu do publicznego wglądu, w dniach od 1 lipca do 31 lipca 2019 r., 

projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 



miasta i gminy Gryfino wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzoną 
w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 

5. W dniach 4-5 czerwca 2019r. zorganizowałem spotkanie robocze Sieci Rewitalizacja 
w ramach Partnerskiej Inicjatywy Miast Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. W spotkaniu 
udział wzięły osoby odpowiedzialne za proces rewitalizacji w miastach partnerskich, 
przedstawiciele Departamentu Strategii Rozwoju Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju 
oraz ekspert ds. rewitalizacji. 

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

− 1 decyzję zezwalających na usunięcie drzewa, 
− 1 decyzję umarzającą opłatę za usunięcie drzew, która była odroczona na okres 

3 lat w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych, 
− 1 decyzję umarzającą postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 

drzew. 
2. Przyjąłem 3 zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew i krzewów z terenów nieruchomości 

stanowiących własność osób fizycznych, na cele niezwiązane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej. 

3. Udzieliłem odpowiedzi na 2 wnioski o udostępnienie informacji publicznej. 
4. Ogłosiłem informację o sprzedaży drewna pochodzącego z lasu gminnego. Część 

drewna została sprzedana, na pozostałą część ponownie opublikowałem ogłoszenie 
o sprzedaży. 

5. Wydałem postanowienia o odstąpieniu od konieczności przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć pn: 
− „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”, 

− „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”, 

− „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”. 

6. Wydałem decyzję odmawiającą wydania nakazu przywrócenia stanu poprzedniego lub 
wykonania urządzeń zapobiegających szkodom,  właścicielom nieruchomości 
oznaczonych numerami 77/2 i 77/3 obręb Gryfino 5, wobec niewystąpienia zmian stanu 
wody na gruncie szkodliwie wpływających na  działki nr 77/5 i 77/6 obręb Gryfino 5, 
stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego. 

7. Przyjąłem 3 sprawozdania z realizacji dotacji celowych na zadania proekologiczne oraz 
dokonałem 3 kontroli potwierdzających realizację zadania. 

8. Przeprowadziłem cykl spotkań z mieszkańcami gminy Gryfino w sprawie możliwości 
pozyskania dotacji celowych na wymianę kotłów węglowych na nowe ekologiczne, 
termomodernizację budynków jednorodzinnych oraz na zakup przydomowych 
biologicznych oczyszczalni ścieków. 

 
W zakresie gospodarki komunalnej: 

 
W zakresie gospodarki mieszkaniowej: 
1.   Wydałem 2 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego; 
2. Wydałem 1 skierowanie do zawarcia umowy najmu lokalu zamiennego; 
3. Rozpatrzyłem 4 wnioski o najem lokalu komunalnego; 
4. Rozpatrzyłem 1 wniosek o zamianę lokalu z urzędu; 



5. Rozpatrzyłem 1 wniosek o przyspieszenie przydziału lokalu; 
6. Sporządziłem projekt listy mieszkaniowej na lata 2019/2020. 
 
W zakresie ochrony przyrody: 
1. Wystąpiłem do Starosty Gryfińskiego z 1 wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie 

drzewa z nieruchomości gminnej; 
2. Wydałem zgodę osobie fizycznej na usunięcie 1 szt. drzewa z nieruchomości gminnej. 
 
W zakresie ochrony zwierząt: 
1. Przyjąłem do realizacji 17 wniosków na wykonanie usług sterylizacji i kastracji psów 

i kotów posiadających właściciela; 
2. Na wnioski opiekunów społecznych wydałem zgodę na sterylizację 3 wolnożyjących 

kotek; 
3. Nadałem 1 status opiekuna społecznego wolnożyjących kotów. 
 
W zakresie gospodarki odpadami: 
1. Sporządziłem i przekazałem Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego oraz 

Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Szczecinie korektę sprawozdania 
dotyczącego gospodarowania odpadami za 2018 r.; 

2. Przyjąłem 1 zgłoszenie włączenia do sytemu gospodarowania odpadami komunalnymi 
pojemnika do gromadzenia odpadów stanowiącego własność posiadacza 
nieruchomości. 

 
W zakresie gospodarki komunalnej: 
1. Wydałem 1 zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport 

nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gryfino; 
2. Udzieliłem zamówienia na dostawę 10 szt. koszy ulicznych z przeznaczeniem 

do ustawienia w ciągu ścieżki rowerowej Szczawno – Borzym (granica Gminy); 
3. Dokonałem zamówienia na dostawę 12 sz. ławek parkowych z przeznaczeniem 

do ustawienia w ciągu ścieżki rowerowej Szczawno – Borzym (granica Gminy) oraz na 
terenie miasta Gryfino; 

4. Dokonałem odbioru prac polegających na odmalowaniu elementów słupów 
ogłoszeniowych na terenie miasta. 

 
W zakresie edukacji i spraw społecznych: 

 
1. Wydałem Zarządzenie nr 0050.80.2019 z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie powierzenia 

stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie,  
z siedzibą przy ul. Jarosława Iwaszkiewicza 70, 74-101 Gryfino. 

2. Wydałem Zarządzenie nr 0050.81.2019 z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie powierzenia 
stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii 
Dąbrowskiej w Gryfinie, z siedzibą przy ul. Łużyckiej 22, 74-100 Gryfino.  

3. Wydałem Zarządzenie nr 0050.87.2019 z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia 
stawki wynagrodzenia eksperta za pracę w komisji egzaminacyjnej.  

4. W dniu 27 maja 2019 r. zatwierdziłem projekty arkuszy organizacji na rok szkolny 
2019/2020 szkół ogólnokształcących i przedszkoli Gminy Gryfino.  

5. Przekazałem dotację z budżetu Gminy Gryfino za miesiąc maj dla Niepublicznego 
Przedszkola Integracyjnego „Iskierka” z oddziałami ogólnodostępnymi i specjalnymi  
w Gryfinie w wysokości 124.424,14 zł. 

6. Przekazałem dotację z budżetu Gminy Gryfino za miesiąc maj dla 3 punktów 
przedszkolnych oraz 1 niepublicznego przedszkola funkcjonujących w miejscowościach 



wiejskich na terenie gminy Gryfino prowadzonych przez Towarzystwa Przyjaciół Dzieci  
w wysokości 29.805,32 zł. 

7. W dniu 14 czerwca 2019 roku wydałem ogłoszenie w sprawie realizacji zadania 
publicznego pn. " Pokazowe Zawody Aikido pn. "Krzewimy kulturę". 

8.  W ramach funduszu sołeckiego zleciłem: Zakup siatki ogrodzeniowej w miejscowości 
Sobiemyśl, na łączną kwotę – 2.998,13 złotych brutto. 

9.   Prowadziłem działania informacyjne gminy. 
10. W dniu 1 czerwca 2019 r. zorganizowałem Gryfiński Dzień Dziecka, który odbył się 

na stadionie miejskim w Gryfinie. W ramach tej imprezy rozpocząłem akcję profilaktyczną 
o tematyce: „Bezpieczne wakacje w Gminie Gryfino”. Akcja została przeprowadzona we 
współpracy ze służbami, tj: Komendą Państwową Powiatowej Straży Pożarnej w Gryfinie, 
Komendą Powiatową Policji w Gryfinie,  Strażą Miejską w Gryfinie, Ochotniczą Strażą Pożarną 
w Chwastnicy, Sobieradzu, Radziszewie, Wełtyniu i Gryfinie oraz z Żołnierzami 5 Pułku 
Inżynieryjnego w Szczecin Podjuchy. Celem akcji skierowanej w szczególności do dzieci i młodzieży 
są działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w okresie wakacyjnym. 
Akcja został podzielona na strefy, gdzie  każda z uczestniczących służb omawiała                                             
i pokazywał sprzęt jaki jest na wyposażeniu funkcjonariuszy oraz samochodów służbowych. 
W poszczególnych strefach zostały omawiane zasady bezpieczeństwa podczas spotkań                                   
z obcymi, ze zwierzętami, nad wodą i w górach oraz pierwsza pomoc. Podczas rozmów z dziećmi  
i rodzicami zwrócono szczególną uwagę na wypadki jakie zdarzają się  podczas wakacji, które 
są wynikiem zabawy, lekkomyślności  i brawury oraz braku opieki ze strony rodziców. 
W sposób praktyczny na fantomach można było przećwiczyć udzielanie pierwszej pomocy pod 
okiem strażaków ratowników.  Ponadto funkcjonariusze grali z dziećmi w grę edukacyjna pod 
nazwą „Zagraj ze mną w Bezpieczeństwo” oraz bawili się z najmłodszymi uczestnikami akcji 
zestawem do zabawy Autochodzik. 

11. W dniu 19 czerwca 2019 r. zorganizowałem Galę Laureatów 2018/2019, podczas której 
zostało nagrodzonych 295 uczniów za wysokie osiągnięcia w dziedzinie kultury i nauki.  

12. W okresie sprawozdawczym wpłynęło do urzędu 25 wniosków o wydanie Karty Dużej 
Rodziny oraz 10 wniosków o wydanie Zachodniopomorskiej Karty Seniora. 

 13.  W dniach od  8 czerwca 2019 r. do 22 czerwca 2019 r. przy współpracy ze służbami, tj. 
Strażą Miejską w Gryfinie, Komendą Państwową Powiatowej Straży Pożarnej w Gryfinie, 
Ochotniczą Straż Pożarną w Radziszewie, w Chwarstnicy, w Sobieradzu,  w Wełtyniu oraz 
z Gryfińskim Stowarzyszeniem Ratowniczym przeprowadziłem akcję profilaktyczną o tematyce: 
„Bezpieczne wakacje w Gminie Gryfino”. Akcja została przeprowadzona podczas festynów 
w miejscowościach:  Chlebowo, Sobieradz, Wysoka Gryfińska, Wełtyń, Gardno, Chwarstnica . 

 Celem akcji skierowanej w szczególności do dzieci były działania związane z zapewnieniem 
bezpieczeństwa w okresie wakacyjnym.                                                                                                          

 
W zakresie spraw organizacyjnych: 

 
1. Wydałem zarządzenie nr 0050.78.2019 z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie zarządzenia 

wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Krzypnica. Wybory odbyły się 12 czerwca 
2019 r. Nowym sołtysem została pani Marta Kubiak, natomiast do rady sołeckiej weszli 
Rafał Betkier, Marta Kołodziejczyk i Alicja Ogrenicz. 

2. Ogłosiłem dwa nabory na wolne stanowiska urzędnicze do Straży Miejskiej oraz  
do Wydziału Inwestycji i Rozwoju. Niestety nie wpłynęły żadne oferty.  

3. Zakończyłem prace związane z organizacją wyborów do Parlamentu Europejskiego 
zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.  

 
W zakresie działalności Urzędu Stanu Cywilnego i spraw obywatelskich: 

 
Urząd Stanu Cywilnego 
Sporządziłem: 



- 19 aktów urodzeń,  
- 27 aktów małżeństw,  
- 25 aktów zgonu. 
Przyjąłem  9 uznań ojcostwa.  
Nadałem 19 numerów PESEL. 
Transkrybowałem 2 zagranicznych aktów stanu cywilnego.  
Przyjąłem 18 zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.   
 
Wydałem: 
- 2 decyzje o zmianie nazwiska oraz 1 decyzję o zmianie imienia i nazwiska, 
- 438 odpisów z aktów stanu cywilnego, 
- 9 zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wyznaniowego, 
- 2 zaświadczenia potwierdzające uznanie ojcostwa, 
 
Dokonałem: 
- 26 zmian w aktach stanu cywilnego, w tym 6 o rozwiązaniu małżeństwa w wyniku 
rozwodu,  
- 194 przypisków w aktach stanu cywilnego,  
- 309 migracji aktów stanu cywilnego do Centralnego Rejestru Stanu Cywilnego. 
 

Udzieliłem 9 ślubów cywilnych, w tym 4 poza urzędem stanu cywilnego. Jedno skrócenie 
terminu ślubu określonego w art. 4 k.r.o. 
 
Referat Spraw Obywatelskich 
Realizacja zadań z zakresu dowodów osobistych  
Przyjąłem 278 wniosków o wydanie dowodu osobistego.  
Wydałem 300 dowodów osobistych. 
Unieważniłem 270 dowodów osobistych, w tym 41 na podstawie zgłoszeń o utracie lub 
uszkodzeniu dokumentu. 
Udzieliłem odpowiedzi na 10 wniosków o udostępnianie dokumentacji związanej                       
z dowodem osobistym.  
 
Realizacja zadań z zakresu ewidencji ludności    
Udzieliłem odpowiedzi na 21 wniosków o udostępnianie danych z rejestru mieszkańców. 
Wydałem na wniosek 109 zaświadczeń o zameldowaniu mieszkańców naszej gminy. 
Dokonałem 161 czynności z zakresu obowiązku meldunkowego. 
Wydałem 2 decyzje o umorzeniu postępowania w sprawie wymeldowania z miejsca pobytu 
stałego, 1 decyzję orzekającą odmowę zameldowania. 
 

W zakresie obsługi Rady Miejskiej: 
 
1. W dniu 3 czerwca 2019 r. Przewodniczący Rady nadał bieg 16 interpelacjom radnych, 

złożonych w trakcie sesji w dniu 30 maja 2019 r., w dniu 13 czerwca 2019 r. nadał bieg 
1 interpelacji radnej. Przekazane interpelacje przekazałem do wydziałów 
merytorycznych celem przygotowania odpowiedzi, a ich treść została opublikowana 
w Biuletynie Informacji Publicznej. 

2.  W dniu 3 czerwca 2019 r. wydałem zarządzenie nr 120.32.2019 w sprawie określenia 
odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej, podjętych na sesji w dniu 
30 maja 2019 r.  

 
 
 
 



W zakresie zamówień publicznych: 
 

1. Wszcząłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej 
wartości zamówienia poniżej 30 000 euro na zadanie: Dostawa i montaż elementów 
zabawowych w miejscowościach: Chlebowo, Dołgie, Steklno oraz Żabnica. 

2. Rozstrzygnąłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej 
wartości zamówienia poniżej 30 000 euro na zadania:  
1) 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) Remont wielorodzinnego mieszkalnego budynku komunalnego, zlokalizowanego 
przy ulicy Armii Krajowej 10 w Gryfinie. 

3. Wszcząłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej 
wartości zamówienia powyżej 30 000 euro na zadania:  
1) Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową ciągów 

pieszych przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gryfinie;  
2) Modernizacja istniejącego Skateparku przy ulicy Sportowej w Gryfinie. 

4. Rozstrzygnąłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej 
wartości zamówienia powyżej 30 000 euro na zadanie: Przebudowa ulicy Kolejowej  
w Gryfinie. 

5. Wydałem: 
1) zarządzenie Nr 120.33.2019 z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji 

przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na zadanie: „Modernizacja istniejącego Skateparku przy ulicy 
Sportowej w Gryfinie”; 

2) zarządzenie 120.31.2019 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji 
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na zadanie: „Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz  
z przebudową ciągów pieszych przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gryfinie”. 

 
W zakresie działalności Biblioteki Publicznej: 

 
1 czerwca - Biblioteka Publiczna w Gryfinie była współorganizatorem Gryfińskiego Dnia 
Dziecka. Nasze stoisko odwiedzili tłumnie młodzi czytelnicy. Można był postrzelać z łuku, 
posłuchać fragmentów „Akademii Pana Kleksa”, czytanych przez pracowników biblioteki,  
a także pokolorować obrazki. Zarówno na rodziców, jak i na dzieci czekał także kiermasz 
"Książka z złotówkę".  
3 czerwca – warsztaty ceramiczne. Warsztaty składały się z trzech spotkań, na których 
uczestnicy wykonywali rozmaite wybrane przez siebie przedmioty. 
 

Oddział dla Dzieci i Młodzieży 
DATA TEMATY  I  FORMY PRACY UCZESTNICY LICZBA 

UCZEST. 
RODZAJ 
FORMY 

6 czerwca 30. urodziny słonia w kratkę 
ELMERA – impreza czytelnicza 

„Żabki” i 
„Biedronki” z 

Przedszkola nr 1 
oraz „Żabki” z 

Przedszkola nr 5 z 
nauczycielkami 

 
 

40 
 
 

 
 

spotkanie z 
książką 

 Dyskusja nad książką Davida 
McKee – „Urodziny Elmera” 

-,,- 35 DKK 



7 czerwca BibRoboty V – warsztaty 
robotyki 

Najlepsi czytelnicy 
roku 2018 

8 warsztaty 
edukacyjne 

14 czerwca Podróż do Książkolandii 6-latki z Oddziału 
Przedszkolnego w   

SP nr 3 z 
nauczycielkami  

23 wycieczka po 
bibliotece 

 Świat biblioteki bez tajemnic -,,- 19 pogadanka 
 Głośne czytanie książki Petera 

Carnavasa „O dzieciach, które 
czytają książki” z dyskusją 

-,,- 19 
 

19 

spotkanie z 
książką 

 
DKK 

 Papierowy teatrzyk 
KAMISHIBAI – „Smok 
Wawelski” wg Magdaleny 
Zarębskiej 

-,,- 23 mała forma 
teatralna 

17 czerwca Dzień Taty   gazetka 
ścienna 

18 czerwca Głośne czytanie książki 
Davida McKee – „Elmer i 
nieznajomy” z animacjami 

„Żabki” z 
Przedszkola nr 5 z 
nauczycielkami 

23 spotkanie z 
książką 

 
Filia Biblioteczna w Pniewie: 

24 maja – zajęcia biblioterapii w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gryfinie. 
 

Filia Biblioteczna w Wełtyniu: 
8 czerwca –  Dzień Dziecka w Wełtyniu. W imprezie uczestniczyło ponad 200 osób. 
Wszystkie dzieci mogły za darmo korzystać z licznych atrakcji których w tym roku nie 
brakowało. Był dmuchany zamek, walec wodny, zdobienie babeczek przez dzieci, czesanie 
i farbowanie włosów, konkursy z nagrodami, pokazy zespołów tanecznych, pokaz sprzętu 
strażackiego, przejazd radiowozem nadzoru ruchu, warsztaty plastyczne, przejazd 
motocyklem, bańki mydlane oraz przejazd kolejką. 
 

Filia Biblioteczna w Chwarstnicy: 
31 maja – warsztaty ceramiczne dla dorosłych 
1 czerwca – 8 czerwca – Tydzień Głośnego Czytania „Cała Polska czyta Dzieciom” 
Fontanna  czekoladowa: 
1 czerwca – z okazji Dnia Dziecka 
12 czerwca – dla czytelników kl. VI 
14 czerwca – dla absolwentów kl. VIII i III gimnazjum 
Spotkanie z przedszkolakami z Punktu Przedszkolnego TPD w Chwarstnicy. 
Rozstrzygnięcie konkursu „Aktywny Czytelnik” – wręczenie nagród. 
 

W zakresie działalności Gryfińskiego Domu Kultury: 
 

termin nazwa imprezy miejsce 
31 maja dodatkowy seans filmowy dla 

szkół/przedszkoli (org. Krzysztof Wawrzyniak) 
Gryfiński Dom Kultury - 
Kino Gryf 

31 maja obsługa techniczna (Stanisław Fabjańczuk) 
uroczystości w gryfińskim żłobku 

Żłobek Miejski w Gryfinie 

1 czerwca Gryfiński Dzień Dziecka „Bezpieczne wakacje” 
(org. Gmina Gryfino i Gryfiński Dom Kultury) 

Stadion Miejski w Gryfinie 

1 czerwca udział tancerzy GDK w Wojewódzkim Zamek Książąt 



Przeglądzie Amatorskich Zespołów 
Tanecznych w Szczecinie - tytuł laureata 
w kategorii wiekowej 11-15 lat dla Zespołu 
Tańca Współczesnego Fajber Flex (instr. 
Ewelina Tołyż), tytuł laureata w kategorii 
wiekowej powyżej 16 lat i nominacja do tytułu 
Talentu Roku 2019 dla młodszej grupy Teatru 
tańca EGO VU (instr. Eliza Hołubowska) 

Pomorskich w Szczecinie 

3 czerwca dodatkowy seans filmowy dla 
szkół/przedszkoli (org. Krzysztof Wawrzyniak) 

Gryfiński Dom Kultury - 
Kino Gryf 

4 czerwca otwarcie wystawy prac podopiecznych 
pracowni plastycznych Elżbiety Narzekalak, 
Małgorzaty Ragan i Kariny Tyły z Gryfińskiego 
Domu Kultury pt. „Małe rączki duża sztuka” 

Centrum Informacji 
Turystycznej w Gryfinie 

5 czerwca obsługa techniczna (Stanisław Fabjańczuk) 
uroczystości zakończenia roku akademickiego 
Gryfińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

Gryfiński Dom Kultury - 
sala widowiskowa 

5 czerwca Koncert charytatywny dla Anity Wiertelak 
(org. Danuta Świderek) - wystąpili aktorzy 
Grupy Teatralnej Gliptykos (instr. Maria 
Piznal), zespoły wokalne Ad Hoc i Cantare 
(instr. Jolanta Romanowska), Kapela Ludowa 
Gardnianki (instr. Zygmunt Rosiński) 

Gryfiński Dom Kultury - 
sala widowiskowa 

7 czerwca 5. spotkanie (dwie tury) w ramach 
Interdyscyplinarnego Programu Edukacji 
Medialnej i Społecznej KinoPrzedszkole  
(projekcje filmów połączone z prelekcją 
pedagogów) (org. Monika Drabik) 

Gryfiński Dom Kultury - 
sala widowiskowa 

7 czerwca obsługa techniczna (Stanisław Fabjańczuk, 
Joanna Macioszek) spektaklu dla dorosłych 
(org. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie) 

Gryfiński Dom Kultury - 
sala widowiskowa 

8 czerwca obsługa techniczna (Stanisław Fabjańczuk, 
Jakub Kasprzyk) spektaklu dla dzieci (org. 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie) 

Gryfiński Dom Kultury  

- sala widowiskowa 
8 czerwca współorganizacja X Gminnego Amatorskiego 

Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza 
Miasta i Gminy Gryfino w Krzypnicy 

boisko sportowe w 
Krzypnicy 

8 czerwca XIV Zawody na Orientację o Puchar Dyrektora 
Gryfińskiego Domu Kultury (org. Kamilla 
Gadomska) - 1 miejsce w kategorii TP dla 
drużyny z GDK: Wojciech Frąckiewicz, Jan 
Bodys 

las czepiński 

13 czerwca Koncert Zespołu Tańca Współczesnego Fajber 
Flex (instr. Ewelina Tołyż) kończący sezon 
artystyczny 2018/19 (prowadzenie Jakub 
Kasprzyk, obsługa techniczna Stanisław 
Fabjańczuk i Tomasz Brzęczek) 

Gryfiński Dom Kultury - 
sala widowiskowa 

15 czerwca udział młodszej grupy Teatru tańca EGO VU 
(instr. Eliza Hołubowska) w koncercie Talent 
Roku 2019 w Szczecinie 

Zamek Książąt 
Pomorskich w Szczecinie 

15 czerwca współorganizacja festynu rodzinnego 
w Chwarstnicy (org. Iwona Łakomiec) 

Chwarstnica 



15 czerwca Szachowe Grand Prix Gryfina 2019 - turniej 6. 
(org. Krzysztof Rudnicki) 

Gryfiński Dom Kultury- 
filia w Pałacyku pod 
Lwami 

17 czerwca dodatkowy seans filmowy dla 
szkół/przedszkoli (org. Krzysztof Wawrzyniak) 

Gryfiński Dom Kultury - 
Kino Gryf 

17 czerwca prowadzenie (Piotr Ostrowski) i obsługa 
techniczna (Stanisław Fabjańczuk) dwóch 
koncertów zespołu Step by Step 

Gryfiński Dom Kultury - 
sala widowiskowa 

18 czerwca dwa dodatkowe seanse filmowe dla 
szkół/przedszkoli (org. Krzysztof Wawrzyniak) 

Gryfiński Dom Kultury - 
Kino Gryf 

18 czerwca Przegląd Twórczości Plastycznej Dzieci 
i Młodzieży 2019 - nagrody dla: 
- Barbary Wilczyńskiej, Hanny Krynickiej i Julii 
Godziuk oraz wyróżnienie dla Antosia Grodka 
z Pracowni Plastycznej Deseń Elżbiety 
Narzekalak; 
- Artura Błasiaka, Jakuba Wiśniewskiego 
i Kornelii Kudnickiej oraz wyróżnienie dla 
Marysi Kalin z pracowni plastycznej 
Małgorzaty Ragan; 
- Bożeny Rożko, Szymona Jewsiejeja i Asii 
Kowalczyk oraz wyróżnienie dla Kuby 
Smolnika z pracowni plastycznej Kariny Tyły 

Centrum Informacji 
Turystycznej w Gryfinie 

19 czerwca dodatkowy seans filmowy dla 
szkół/przedszkoli (org. Krzysztof Wawrzyniak) 

Gryfiński Dom Kultury - 
Kino Gryf 

19 czerwca udział wychowanków pracowni GDK w Gali 
Laureatów 2019 (org. Gmina Gryfino) 

Szkoła Podstawowa nr 3 
w Gryfinie 

21 czerwca 26. Noc Grozy. Gryfińskie Spotkania 
z Horrorem (org. Krzysztof Wawrzyniak) 

Gryfiński Dom Kultury - 
Kino Gryf 

24-28 czerwca Twórcze wakacje 2019 - pięciodniowy cykl 
warsztatów w Gryfinie: „Taniec współczesny 
i wyobraźnia” - prow. Ewelina Tołyż 

Gryfiński Dom Kultury - 
sala widowiskowa 

24-28 czerwca Twórcze wakacje 2019 - pięciodniowy cykl 
warsztatów w Mielenku Gryfińskim: 
„Sałatkowy zawrót głowy” - prow. Maria 
Mościcka 

Gryfiński Dom Kultury - 
filia w Świetlicy Wiejskiej 
w Mielenku Gryfińskim 

24-28 czerwca Twórcze wakacje 2019 - pięciodniowy cykl 
warsztatów w Krajniku: „Zajęcia kulinarne - 
wyroby mączne” - prow. Dominika Bojko 

Gryfiński Dom Kultury - 
filia w Świetlicy Wiejskiej 
w Krajniku 

24 czerwca -  
5 lipca 

1 turnus półkolonii letniej w Gryfinie 
(org. Irena Perlik) 

Szkoła Podstawowa nr 2 
w Gryfinie 

24 czerwca -  
5 lipca 

półkolonia letnia w Gardnie (org. Irena Perlik) Szkoła Podstawowa 
w Gardnie 

 
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  Miejsce Wydarzenie Uczestniczył/a 
31 maja Gryfino Piknik Rodzinny w Żłobku Miejskim 

w Gryfinie 
Zastępca Burmistrza 
Tomasz Miler 

31 maja Daleszewo Spotkanie Rocznicowe Koła Gospodyń 
Wiejskich "Europejki" 

Radny Zenon Trzepacz 

31 maja Baniewice 27 Piknik Związkowy MNSZZ 
Pracowników ZEDO 

Burmistrz Mieczysław 
Sawaryn 

31 maja Pniewo Zakończenie sezonu GALKO Burmistrz Mieczysław 
Sawaryn 

31 maja Gryfino Spotkanie patriotyczne z udziałem 
Świebodzińskiego Związku Kresowian 

Zastępca Burmistrza 
Paweł Nikitiński 

1 czerwca Gryfino Gryfiński Dzień Dziecka 2019 Burmistrz Mieczysław 
Sawaryn  
Zastępca Burmistrza 
Paweł Nikitiński 

4 czerwca Gryfino Finał VII Międzyprzedszkolnych 
Mistrzostw Pamięci w kat. "Dyscypliny 
sportowe" 

Naczelnik Grzegorz 
Jastrowicz 

5 czerwca Gryfino Zakończenie roku akademickiego  na 
Gryfińskim Uniwersytecie Trzeciego 
Wieku 

Burmistrz Mieczysław 
Sawaryn 

8 czerwca Urząd 
Miasta i 
Gminy w 
Gryfinie 

Spotkanie grupy inicjatywnej Polskiego 
Związku Wędkarskiego Koło nr 18 
Gryfino Miasto w celu założenia Sekcji 
Ochrony Środowiska przy Polskim 
Związku Wędkarskim. Spotkanie pod 
hasłem „Rewitalizacja Międzyodrza”   

Burmistrz Mieczysław 
Sawaryn 

8 czerwca Gryfino Spektakl profilaktyczny "Miś 
niegrzeczniś" 

Zastępca Burmistrza 
Paweł Nikitiński 

8 czerwca Gryfino Szkoła Muzyczna I stopnia w Gryfinie - 
"Doroczny Koncert Szkoły" z udziałem 
zespołów i tegorocznych absolwentów 

Zastępca Burmistrza 
Paweł Nikitiński 

8 czerwca Gardno Festyn z okazji Dnia Dziecka Burmistrz Mieczysław 
Sawaryn 

8 czerwca Wełtyń Festyn z okazji Dnia Dziecka Burmistrz Mieczysław 
Sawaryn 

12 czerwca Krzypnica Wyborcze zebranie wiejskie Zastępca Burmistrza 
Paweł Nikitiński 

14 czerwca Gryfino Podsumowanie pracy Wolontariatu 
przy OPS w Gryfinie – spotkanie 
z wolontariuszami oraz członkami 
Gryfińskiego Klubu Seniora 

Zastępca Burmistrza 
Paweł Nikitiński 

14 czerwca Baniewice XXIV Piknik Związkowy Burmistrz Mieczysław 



Międzyzakładowej Organizacji 
Związkowej NSZZ Solidarność przy PGE 
GiEK SA O/ZEDO w Nowym Czarnowie 

Sawaryn 

15 czerwca Żabnica Regionalny Konkurs "Smaki Ryb 
Odrzańskich" w ramach "Żabnickiego 
lata z rybką" 

Burmistrz Mieczysław 
Sawaryn 

15 czerwca Chwarstnica Piknik Rodzinny Burmistrz Mieczysław 
Sawaryn 

15 czerwca Gryfino Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar 
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino 

Burmistrz Mieczysław 
Sawaryn 

17 czerwca Gryfino Zakończenie roku szkolnego 
w Oddziałach 0 Szkoły Podstawowej nr 
1 w Gryfinie 

Burmistrz Mieczysław 
Sawaryn 

17 czerwca Gryfino Zakończenie roku szkolnego w Szkole 
Muzycznej I stopnia w Gryfinie  

Naczelnik Grzegorz 
Jastrowicz 

19 czerwca Gryfino Zakończenie roku szkolnego Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie 

Burmistrz Mieczysław 
Sawaryn 

19 czerwca Chwarstnica Zakończenie roku szkolnego w Szkole 
Podstawowej w Chwarstnicy 

Zastępca Burmistrza 
Paweł Nikitiński  

19 czerwca Gardno Zakończenie roku szkolnego w Szkole 
Podstawowej w Gardnie 

Naczelnik Grzegorz 
Jastrowicz 

19 czerwca Radziszewo Zakończenie roku szkolnego w Szkole 
Podstawowej w Radziszewie 

Zastępca Burmistrza 
Tomasz Miler 

19 czerwca Gryfino Zakończenie roku szkolnego w szkole 
Podstawowej nr 1 w Gryfinie 

Zastępca Naczelnika 
Swietłana Sochaj 

19 czerwca Gryfino Zakończenie roku szkolnego w Szkole 
Podstawowej nr 3 w Gryfinie 

Naczelnik Grzegorz 
Jastrowicz 

19 czerwca Gryfino Gala Laureatów 2019 Burmistrz Mieczysław 
Sawaryn 

19 czerwca Gryfino 10-lecie Klubu Biegacza Hermes 
Gryfino 

Zastępca Burmistrza 
Paweł Nikitiński 

22 czerwca Szczecin Uroczystość z okazji 100-lecia 
działalności Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci 

Sekretarz Ewa 
Sznajder 

22 czerwca Wysoka 
Gryfińska 

Festyn Rodzinny Burmistrz Mieczysław 
Sawaryn 

24 czerwca Szczecin Walne Zebranie oraz Posiedzenie 
Zarządu SSOM 

Burmistrz Mieczysław 
Sawaryn 

25 czerwca Gryfino Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa 
i Porządku Powiatu Gryfińskiego 

Kierownik Andrzej 
Wiśniewski 

 
 
Gryfino, dnia 26 czerwca 2019 r.    Burmistrz Miasta i Gminy 
            Mieczysław Sawaryn 

 
 

 


