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WRZESIEŃ 2017 



W zakresie gospodarki nieruchomo ściami i działalno ści gospodarczej:  
 

1. Przyjęto 265 zgłoszeń do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 
2. Wydano 9 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu i poza 

miejscem sprzedaży. 
3. Wydano 6  zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych. 
4. Wydano 3 decyzje w sprawie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości. 
5. Wydano 9 zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego dla nieruchomości położonych 

na terenie miasta i gminy Gryfino. 
6. Zawarto 19 umów notarialnych o ustanowieniu służebności gruntowej i przesyłu  

w związku z lokalizacją na gruncie gminnym urządzeń infrastruktury technicznego 
uzbrojenia terenu – służebność odpłatna – 19.525,00 zł netto. 

7. Wydano 10 umów obejmujących dzierżawę nieruchomości gminnych. 
8. Wydano 2 decyzje w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo 

własności oraz udzielono bonifikaty w opłacie za to przekształcenie – opłatę ustalono na 
łączną kwotę 10.784,00 (na wniosek stron opłaty w łącznej wysokości 7.400,00 zł 
rozłożone zostały na 10 rat rocznych, kwota 3.384,00 zł uiszczona została jednorazowo). 

9. Ustalono odszkodowanie na rzecz osób fizycznych w wysokości 12.400,00 zł z tytułu 
przejęcia z mocy prawa na własność Gminy Gryfino nieruchomości przeznaczonej pod 
drogę publiczną gminną. 

10. Wykupiono od osób fizycznych działkę położoną w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II, 
przeznaczoną pod ciąg komunikacyjny, cena sprzedaży w wysokości 18.930,00 zł płatna 
w trzech ratach rocznych - I rata 930,00 zł, wypłacona została  
w terminie 30 dni od daty spisania aktu notarialnego, następne raty w wysokości po 
9.000,00 zł  płatne w terminie do 30 czerwca każdego roku kalendarzowego. 

11. Wydano 1 decyzję o ustanowieniu trwałego zarządu na rzecz Żłobka Miejskiego  
w Gryfinie, w odniesieniu do nieruchomości zabudowanej – dz. nr 172  
o powierzchni 0,5356 ha, (Gryfino obręb 5). 

12. Sprzedano 8 działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonych  
w Gryfinie obręb 2 za łączną cenę netto 611.100,00 zł. 

13. Sprzedano w drodze bezprzetargowej, na poprawienie warunków posiadanej 
nieruchomości 1 działkę, położoną w obrębie Bartkowo, za cenę netto 16.200,00 zł. 

14. Sprzedano w drodze rokowań 1 działkę przeznaczoną pod zabudowę usługową  
za cenę netto 178.000,00 zł – cena sprzedaży zgodnie z ofertą rozłożona została na 10 
rat rocznych. 

 

W zakresie gospodarki nieruchomo ściami wydano 11 zarz ądzeń dotycz ących 
gospodarowania mieniem gminnym, w sprawie: 
- ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 
nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Z. Krasińskiego nr 115/7 – 
Zarządzenie Nr 0050.78.2017 z dnia 3.07.2017 r., 
- ustalenia ceny nieruchomości gruntowych niezabudowanych, oznaczonych numerami 
działek 16/2 i 17/2, położonych w obrębie ewidencyjnym Parsówek, przeznaczonych  
do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - Zarządzenie Nr 0050.82.2017 z dnia  
10.07.2017 r., 
- ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Łużyckiej  
nr 16/8, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy - Zarządzenie Nr 0050.83.2017  
z dnia 10.02.2017 r., 
- ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 
nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino - Zarządzenie Nr 
0050.85.2017 z dnia 12.07.2017 r., 
- ustalenia ceny nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Z. Krasińskiego  
nr 48/2, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy - Zarządzenie Nr 0050.87.2017  
z dnia 13.07.2017 r., 



- ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 
nieruchomości, położonych w obrębie Wełtyń II - Zarządzenie  
Nr 0050.89.2017 z dnia 14.07.2017 r., 
- ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 
nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II - Zarządzenie Nr 0050.96.2017 
z dnia 26.07.2017 r., 
- ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 
nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 m. Gryfino - Zarządzenie Nr 
0050.97.2017 z dnia 27.07.2017 r., 
- ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy  
ul. Niepodległości nr 33/15, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemców - Zarządzenie 
Nr 0050.104.2017 z dnia 21.08.2017 r., 
- ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy  
ul. Niepodległości nr 31/13, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemców - Zarządzenie 
Nr 0050.105.2017 z dnia 21.08.2017 r., 
- ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. A. Asnyka 
nr 13/10, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy - Zarządzenie  
Nr 0050.106.2017 z dnia  21.08.2017 r. 
 

W zakresie inwestycji i rozwoju:  
 
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. Zakończyłem prace związane z przebudową dróg gminnych w m. Czepino. 
3. Trwają prace pn. „Budowa wewnętrznej drogi dojazdowej w rejonie ul. Jana Pawła II 

w Gryfinie”. 
4. Trwają prace pn. „Remont chodników w ciągu dróg gminnych tj. ulic: Sienkiewicza 

i Wyspiańskiego w Gryfinie”. 
5. Zakończyłem zadanie związane z budową oświetlenia ulicznego na ulicach Reja, 

Miłosza, Kochanowskiego, Fredry w Gryfinie. 
6. Zakończyłem 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. 

7. Zakończyłem zadanie pn. „Wynajem wraz z montażem i demontażem rusztowania 
kotwionego do ścian budynku, zabezpieczonego siatką, dla potrzeb naprawy elewacji 
budynku Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie przy ul. 1Maja 16 w Gryfinie” wraz 
z pełnieniem funkcji kierownika robót. 

8. Trwają prace związane z bieżącymi remontami w budynku Urzędu Miasta i Gminy 
Gryfino. 

9. Zleciłem zadania związane z wymianą pokrycia dachowego na budynkach, położonych 
przy: ul. 9 Maja 7 w Gryfinie oraz 1 Maja 3A w Drzeninie. 

10. Podpisałem umowę na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy 
wewnętrznej instalacji gazowej w lokalach komunalnych mieszkalnych, zlokalizowanych 
przy ul. Gryfińskiej 19/1 i 19/3 w Daleszewie”. 

11. Podpisałem umowę na zadanie pn. „Modernizacja systemów grzewczych, polegająca 
na przestawieniu pieców kaflowych w lokalach komunalnych w Gryfinie przy ul. Piastów 
23/8, Szczecińskiej 2/5, Łużyckiej 6/9, Kościelnej 28/4, w Wysokiej Gryfińskiej przy: 
ul. Lipowej 7/4, w Gardnie przy ul. Niepodległości 33/6 i 35/5, w Parsówku 2/2, 
w Sobiemyślu 7B/3”. 

12. Podpisałem umowę na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórki 
budynku komunalnego, położonego w Starych Brynkach na działce nr 13/22”. 

13. Podpisałem umowę przyłączeniową do sieci ENEA Operator obiektu dwóch mieszkań 
w budynku wielorodzinnym, zlokalizowanym przy ul. Lipowej 9 w m. Wysoka Gryfińska. 



14. Podpisałem umowy, związane z modernizacją przewodów kominowych i wentylacji 
w lokalach komunalnych, zlokalizowanych w Gryfinie przy ul. Fabrycznej 6/5, ul. 
Targowej 11/2, 12/2, 12/5, ul. Flisaczej 37/2, 3, 5, ul. Fabrycznej 2/1, 2 i 2/5, 6. 

15. Podpisałem umowę na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej, związanej  
z odwodnieniem komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego 10 
w Gryfinie i wprowadzeniem instalacji do sieci kanalizacji deszczowej, zlokalizowanej 
w drodze wojewódzkiej nr 120”. 

16. Zakończyłem zadanie pn. „Wymiana stolarki okiennej w lokalach komunalnych nr 8, 10, 
11, zlokalizowanych w Gryfinie przy ul. 1 Maja 11”. 

17. Zakończyłem zadanie pn. „Wymiana stolarki okiennej w lokalu komunalnym przy ul. Bol. 
Chrobrego 28/7 w Gryfinie oraz drzwi wejściowych do lokalu mieszkalnego przy ul. 
Łużyckiej 23/4 w Gryfinie”. 

18. Zakończyłem zadania pn. „Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu komunalnym 
w Gryfinie przy ul. Bol. Chrobrego 5/10 oraz w Daleszewie przy ul. Gryfińskiej 19/4”. 

19. Zakończyłem zadanie pn. „Budowa podjazdu dla osoby niepełnosprawnej do lokalu 
komunalnego, zlokalizowanego w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 4/3”. 

20. Trwają prace związane z zadaniem pn. „Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej 
do granic posesji w miejscowości Pniewo i Żórawki”. 

21. Zakończyłem prace związane z wymianą pompy w przepompowni ścieków, położonej 
przy ul. Adama Rapackiego. 

22. Trwają prace pn. „Wymiana kabla zasilającego instalacji oświetleniowej na Cmentarzu 
Wojennym Żołnierzy Armii Radzieckiej w Gryfinie, działka nr 166 obręb 2 m. Gryfino”. 

23. Zleciłem montaż dwóch opraw na istniejących słupach energetycznych od budynku 2 do 
6 (co drugi słup) przy ul. Kościelnej oraz wykonanie słupa energetycznego wraz z oprawą 
przy ul. Gryfińskiej w m. Chwastnica – w ramach funduszu sołeckiego dotyczącego 
doświetlenia ulic: Sportowej, Kościelnej, Gryfińskiej w m. Chwarstnica na 2017 rok. 

24. Zleciłem zakup, dostawę i montaż 20 mb siatki ogrodzeniowej wraz z furtką o wys. 1,50 
m oraz 5 szt. słupków przy świetlicy wiejskiej w m. Sobiemyśl, gmina Gryfino – w ramach 
funduszu sołeckiego dotyczącego zagospodarowania terenu wokół przedszkola 
w Sobiemyślu na 2017 rok. 

25. Podpisałem umowę na zadanie pn. „Zakup, załadunek, transport i wyładunek klińca 
naturalnego do miejscowości Żórawki, gmina Gryfino” w ramach funduszu sołeckiego 
Remont nawierzchni drogi Kwiatowej w m. Żórawki na 2017 rok. 

26. Zakończyłem zadanie pn. „Poprawa infrastruktury w obrębie boiska sportowego na 
działce nr 141/5 w m. Daleszewo, gmina Gryfino – etap I” – w ramach funduszu 
sołeckiego dotyczącego poprawy infrastruktury w obrębie boiska sportowego w m. 
Daleszewo na 2017 rok. 

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

28. Zakończyłem prace związane z wykonaniem zagospodarowania terenu oraz prac 
ślusarsko-spawalniczych przy boisku sportowym Szkoły Podstawowej w m. Żabnica, 
gmina Gryfino – w ramach funduszu sołeckiego m. Żabnica na 2017 rok. 

29. Podpisałem umowę pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na remont nawierzchni 
parkingu w rejonie ul. Grunwaldzkiej w Gryfinie wraz z dokumentacją rozbiórkową”. 

30. Zakończyłem zadanie związane z zadaniem pn. „Modernizacja podłogi z Zespole Szkół 
Ogólnokształcących w Gryfinie”. 

31. Podpisałem umowę na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę 
lokali mieszkalnych na terenie byłego sanatorium w Nowym Czarnowie”. 

32. Zakończyłem zadanie pn. „Remont trzech fontann na terenie miasta Gryfino”. 
33. Zakończyłem zadanie pn. „Modernizacja pomieszczeń świetlicy szkolnej oraz sali 

gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Żabnicy”. 
34. Podpisałem umowę na zadanie pn. „Opracowaniem dokumentacji projektowej na budowę 

lokali mieszkalnych na terenie byłego sanatorium w Nowym Czarnowie”. 
 



Realizuj ąc zadania z zakresu rozwoju (BMI.RR): 
1. Złożyłem wniosek o dofinansowanie w ramach RPO WZ 2014-2020 dla projektu pn. 

„Przebudowa dróg lokalnych łączących centrum przesiadkowe w Gryfinie z siecią TEN-T” 
dotyczący przebudowy ul. Kolejowej wraz z infrastrukturą. 

2. Złożyłem wniosek o dofinansowanie w ramach RPO WZ 2014-2020 dla projektu pn. 
„Zwiększenie atrakcyjności zasobów kultury poprzez remont i konserwację Pałacyku pod 
Lwami w Gryfinie wraz zagospodarowaniem terenu”. 

3. Na bieżąco trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji aplikacyjnej w celu 
złożenia dwóch wniosków o dofinansowanie dla projektów pn. „Zintegrowane centrum 
przesiadkowe w Gryfinie” oraz „Budowa infrastruktury technicznej w celu poprawy 
funkcjonowania i wzrostu konkurencyjności MŚP w rejonie drogi krajowej 31 (ul. 
Pomorska) w Gryfinie”. 

4. Podpisałem umowę o dofinansowanie dla projektu realizowanego w ramach POIiŚ pn. 
„Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Gryfinie oraz terenu Górki Miłości i terenu przy ulicy 
Opolskiej i Kołłątaja”. 

5. Podpisałem umowę o dofinansowanie dla projektu pn. „Opracowanie Lokalnego 
Programu Rewitalizacji dla Gminy Gryfino” realizowanego w ramach konkursu 
ogłoszonego przez Województwo Zachodniopomorskie oraz Ministerstwo Rozwoju. 

6. Podpisałem z ANR umowę o udzielenie bezzwrotnej pomocy finansowej na wykonanie 
przebudowy drogi położonej na działce nr 34/70 obręb 0026 Dołgie. 

7. Podpisałem umowę na „Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację 
budynku użyteczności publicznej tj. Zespołu Szkół w Gryfinie”. 

8. Złożyłem dwie fiszki w ramach projektów pozakonkursowych dofinansowanych z RPO 
WZ 2014-2020 dla projektów „Budowa ścieżki rowerowej Gryfino-Wełtyń” oraz „Budowa 
ścieżki rowerowej Wełtyń – Strefa Przemysłowa w Gardnie”. 

9. Złożyłem wniosek o dofinansowanie w ramach RPO WZ 2014-2020 dla projektu pn. 
„Modernizacja wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w ramach Strategii ZIT dla 
SOM dotyczy budynku komunalnego przy ul. Piastów 23”. 

10. Zrealizowałem i zakończyłem zadanie pn. „Opracowanie Strategii Promocji Gminy 
Gryfino oraz opracowanie Systemu wdrażania i monitorowania Marki Gminy Gryfino 
i Strategii Promocji Gminy Gryfino”. 

11. Podpisałem umowę na „Opracowanie dokumentacji projektowej dla Zintegrowanego 
centrum przesiadkowego w Gryfinie”. 

 
W zakresie planowania przestrzennego i ochrony środowiska:  

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

− 21 decyzji o warunkach zabudowy,  
− 3 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 
− 6 postanowień opiniujących wstępny projekt podziału nieruchomości,  
− 25 wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,  
− 53 zaświadczenia z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.  

2. Zleciłem sporządzenie: 
− mapy zasadniczej w postaci wektorowej w skali 1:1.000 obszaru objętego Uchwałą 

Nr XXXV/343/17 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 marca 2017r. 
− mapy zasadniczej w postaci wektorowej w skali 1:1.000 obszaru objętego Uchwałą 

Nr XVI/128/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 grudnia 2015r. 
3. Ogłosiłem w prasie, na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń UMiG, a także 

zawiadomiłem organy i instytucje o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w obrębach 1, 2 i 3 miasta 
Gryfino - przy ul. Flisaczej. 

4. Wystąpiłem o uzgodnienia i o wyrażenie opinii o projekcie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w obrębie Gardno i obrębie Drzenin - 
tereny produkcyjno usługowe strefa Gardno - etap II. 



5. Wystąpiłem do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wyrażenie zgody na przeznaczenie 
81,7554 ha gruntów rolnych, objętych ww. projektem planu miejscowego, stanowiących 
użytki rolne klasy RIIIa i RIIIb, na cele nierolnicze. 

6. Wystąpiłem o uzgodnienia i o wyrażenie opinii o projekcie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy - miejscowość Gardno. 

7. W dniu 3 lipca 2017 r. odbyło się posiedzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno - 
Architektonicznej. Komisja opiniowała: 
− projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino 

w obrębie 2 miasta Gryfino oraz Wełtyń II - tereny produkcyjno - usługowe (ul. 
Myśliwska), 

− "Analizę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Gryfino". 
 
Realizuj ąc zadania z zakresu ochrony środowiska (BMP.RO Ś): 
1. Uzgodniłem 6 zgłoszeń wywrotów z terenów nieruchomości osób fizycznych lub 

podmiotów gospodarczych. 
2. Wydałem 12 decyzji administracyjnych zezwalających na usunięcie drzew lub krzewów  

z terenu nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych lub podmiotów 
gospodarczych. 

3. Dokonałem odbioru prac melioracyjnych przeprowadzonych na rowie R-Gc-A w rejonie 
ul. Opolskiej wykonanych w ramach utrzymania urządzeń melioracyjnych, zgodnie 
z decyzją Starosty Gryfińskiego. 

4. Przyjąłem 9 zgłoszeń od osób fizycznych zamiaru usunięcia drzew.   
5. Wydałem 2 zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. 
6. Wydałem decyzję umarzającą postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 

drzew. 
7. Wydałem decyzję wnoszącą sprzeciw dla zamiaru usunięcia drzewa. 
8. Przesłałem do uzgodnienia 3 projekty decyzji zezwalających na usunięcie drzew 

w pasach dróg publicznych do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Szczecinie. 

9. Wydałem obwieszczenie w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu 
uproszczonego planu urządzenia lasu w dz. nr 36 obr. Stare Brynki. 

10. Wszcząłem 2 postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla planowanych przedsięwzięć. 

11. Wydałem decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanych przedsięwzięć. 
12. Przyjąłem zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków. 
13. Wystąpiłem pisemnie do Ministra Środowiska w sprawie zmiany przepisów dotyczących 

eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków. 
14. Zleciłem opracowanie „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 

Gryfino za lata 2014-2015”. 
 

W zakresie gospodarki komunalnej:  
 

w zakresie gospodarki mieszkaniowej: 
1. wydałem 15 skierowań do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego; 
2. wydałem 6 skierowań do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego; 
3. rozpatrzyłem 3 wnioski o przydział lokalu komunalnego; 
4. rozpatrzyłem 1 wniosek o zamianę lokalu z urzędu; 
5. sporządziłem listę mieszkaniową na lata 2017/2018. 
 
w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami: 
zawarłem umowę na demontaż, odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających 
azbest; 
 
 
 



w zakresie cmentarzy: 
zawarłem umowę bieżącego utrzymania Cmentarza Wojennego Żołnierzy Armii Radzieckiej 
w Gryfinie 
 
w zakresie transportu zbiorowego: 
1. przedłożyłem Ministrowi Infrastruktury i Budownictwa informację o uprawnieniach do 

wykonywania transportu drogowego na terenie Gminy Gryfino, wydanych w I półroczu 
2017 r.; 

2. podpisałem aneks do umowy o świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego, 
uruchamiający m.in. linię Z Gryfino – Gardno, przez Wełtyń; 

 
W zakresie edukacji i spraw społecznych:  

 
1. Złożono aktualizację wniosku o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na 

wyposażenie szkół w podręczniki lub materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.  
2. Wydałem Zarządzenie Nr 0050.101.2017 w sprawie ustalenia terminu składania 

wniosków o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych 
w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna”. 

3. Wydałem Zarządzenie Nr 0050.94.2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących z siedzibą przy ul. Niepodległości 16 w Gryfinie. 
Stanowisko Dyrektora na okres 5 lat powierzono Panu Sławomirowi Głuszakowi. 
Kandydata na powyższe stanowisko wyłoniono w ramach konkursu. 

4. Wydałem Zarządzenie Nr 0050.92.2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora 
Przedszkola Nr 1 im. Krasnala Hałabały z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 11 
w Gryfinie. Stanowisko Dyrektora na okres 5 lat powierzono Pani Małgorzacie 
Jabłońskiej. Kandydata na powyższe stanowisko wyłoniono w ramach konkursu.  

5. Wydałem Zarządzenie Nr 0050.91.2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora 
Przedszkola Nr 5 im. Calineczki z siedzibą przy ul. S. Żeromskiego 12 w Gryfinie. 
Stanowisko Dyrektora na okres 5 lat powierzono Pani Bogusławie Maślanej. Kandydata 
na powyższe stanowisko wyłoniono w ramach konkursu. 

6. Wydałem Zarządzenie Nr 0050.90.2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora 
Przedszkola Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pszczółki Mai z siedzibą przy  
ul. T. Kościuszki 17 w Gryfinie. Stanowisko Dyrektora na okres 5 lat powierzono Pani 
Beacie Brzósce. Kandydata na powyższe stanowisko wyłoniono w ramach konkursu. 

7. Wydałem Zarządzenie Nr 0050.86.2017 z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie powołania 
komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień 
nauczyciela mianowanego. Komisje Egzaminacyjne powołano dla nauczycieli 
kontraktowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę 
Gryfino, którzy do dnia 30 czerwca 2017 r. złożyli wnioski o wszczęcie postępowania 
egzaminacyjnego. Posiedzenia Komisji Egzaminacyjnych odbyły się w dniach 21, 24, 25 
i 26 lipca 2017 r. W dniu 31 lipca 2017 r. nadałem stopień nauczyciela mianowanego 
15 nauczycielom. 

8. Przekazano dotację z budżetu Gminy Gryfino za miesiące lipiec i sierpień na 
prowadzenie na terenie gminy Gryfino Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego 
„Iskierka” z oddziałami ogólnodostępnymi i specjalnymi w Gryfinie w wysokościach:  
w lipcu 110.308,49 zł , w sierpniu 107.757,17 zł dla „OM” Sp. z o. o. z siedzibą przy  
al. Wojska Polskiego 58/4,70-477 Szczecin.  

9. Przekazano dotację z budżetu Gminy Gryfino za miesiące lipiec i sierpień na 
prowadzenie 4 punktów przedszkolnych w miejscowościach wiejskich na terenie gminy 
Gryfino dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w wysokościach: w lipcu 24.246,98 zł,  
w sierpniu 25.267,52 zł. 

10. W ramach budżetu obywatelskiego gminy Gryfino na 2017 rok zrealizowałem    
 następujące zadania: 



- „Wzrost atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej mikroregionu obejmującego sołectwa: 
Bartkowo, Steklno, Steklinko i Włodkowice poprzez montaż elementów siłowni 
zewnętrznej”. Kwota realizacji zadania - 33.000,00 złotych. 
- „ Street Workout Park Gryfino”. Kwota realizacji zadania - 37.999,23 złotych. 
- „Budowa piłkochwytu na boisku sportowym w Gardnie”. Kwota realizacji zadania - 
11.895,82 złotych. 

11. Złożyłem wniosek do Dolnoodrzańskiej Inicjatywy Rozwoju Obszarów Wiejskich na  
realizację zadania pn.: „Rozbudowa istniejącego kąpieliska w miejscowości Steklno” na 
kwotę 92.000,00 złotych. 

12. W ramach funduszu sołeckiego wykonano następujące zadania: zakupiono ogrodzenie                     
z przeznaczeniem na plac zabaw oraz wykonano montaż elementu zabawowego                           
w miejscowości Czepino, zakupiono sprzęt oświetleniowy w miejscowości Drzenin, 
wykonano piłkochwyty na boiskach sportowych w Krajniku oraz Wirowie, doposażono 
obiekty rekreacyjno- sportowe w elementy siłowni zewnętrznych w miejscowościach 
Radziszewo i Nowe Czarnowo,  zakup impregnatów do konserwacji placów zabaw, na 
łączną kwotę 27.892,79 złotych. 

13. W okresie od 22.05.2017 r. do 30.06.2017 r. w ramach budżetu obywatelskiego gminy 
Gryfino na rok 2018 przyjąłem 23 wnioski z propozycjami zadań do realizacji. Obecnie 
trwa weryfikacja złożonych wniosków. 

14. W dniu 19 lipca 2017 roku wydałem zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw 
budżetu obywatelskiego, odpowiedzialnego za weryfikację formalną i merytoryczną 
wniosków. 

15. W dniu 1 sierpnia 2017r. współorganizowałem uroczystości związane z uczczeniem 73 
rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. 

16. W dniu 26 sierpnia 2017 r. współorganizowałem Dożynki Gminne 2017 w miejscowości 
Bartkowo. 

17. Prowadziłem bieżące działające informacyjne gminy. 
 

W zakresie spraw organizacyjnych:  
 

1. Wydałem zarządzenie nr 120.65.2017 z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany 
zarządzenia powołującego komisję egzaminacyjną w celu przeprowadzenia egzaminu 
i zakończenia służby przygotowawczej. 

2. Wydałem zarządzenie nr 120.64.2017 z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania 
Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 
w Wydziale Inwestycji i Rozwoju. 

3. Ogłosiłem nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Inwestycji i Rozwoju. 
4. Rozstrzygnąłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 30 000 euro na: 
„Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Gryfino”. Umowę w zakresie ubezpieczenia mienia 
zawarłem z firmą Compensa S.A., a z firmą TUW PZUW w zakresie ubezpieczenia 
komunikacyjnego. 

5. Wystąpiłem z  wnioskiem o wszczęcie procedury przeprowadzenia zamówienia 
publicznego na „Świadczenie usług łączności telefonii komórkowej z dostawą aparatów 
telefonicznych oraz mobilnego Internetu”. Najlepsza ofertę złożyła firma Polkomtel Sp. 
z o.o. 

6. Podpisałem umowę na sprzedaż ciepła oraz świadczenie usług przesyłowych  
do budynku Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie z firmą PGE Górnictwo i Energetyka 
Konwencjonalna S.A w Bełchatowie – Oddział w Nowym Czarnowie. 

7. Podpisałem umowę na dystrybucję energii elektrycznej w budynku Urzędu Miasta  
i Gminy w Gryfinie z firmą ENEA Operator Sp. z o.o. w Poznaniu - Zakład Usług 
Dystrybucji w Szczecinie.   

8. Realizuję umowę w sprawie odbycia praktyk przez studenta Wydziału Prawa  
i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.  

 



W zakresie spraw obywatelskich:  
 

Realizacja zada ń z zakresu dowodów osobistych:  
Przyjąłem 1209 wniosków o wydanie dowodu osobistego.  
Wydałem 637 dowodów osobistych 
Przyjąłem 52 zgłoszenia o utracie dowodu osobistego.  
 
Realizacja zada ń z zakresu ewidencji ludno ści:    
Udzieliłem odpowiedzi na 90 wniosków o udostępnienie danych z ewidencji ludności. 
Udzieliłem odpowiedzi na 17 wniosków o udostępnienie danych z dowodów osobistych. 
Na wniosek wydałem 242 zaświadczenia o zameldowaniu mieszkańców naszej gminy. 
Dokonałem 322 czynności z zakresu obowiązku meldunkowego. 
Wydałem:  
- 2 decyzje o wymeldowaniu z pobytu stałego, 
- 4 decyzje o umorzeniu postępowania administracyjnego.    

 
W zakresie obsługi Rady Miejskiej:  

 
1. Wydałem Zarządzenie nr 120.55.2017 z dnia 4 lipca br. w sprawie określenia 
      odpowiedzialnych za realizację uchwał podjętych na sesji w dniu 29 czerwca 2017 r. 
2. Na ostatniej sesji radni zgłosili 17 interpelacji, pismem z dnia 4 lipca określiłem  

odpowiedzialnych za przygotowanie na nie odpowiedzi. Radni w okresie międzysesyjnym 
złożyli 5 interpelacji. 

 
W zakresie zamówie ń publicznych:  

 
W zakresie zamówień publicznych: 
1. Ogłosiłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości 

zamówienia poniżej 30 000 euro na zadanie: Budowa rampy dla osób 
niepełnosprawnych na terenie Żłobka Miejskiego w Gryfinie.  

2. Ogłosiłem i rozstrzygnąłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  
o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 30 000 euro na zadania:  
1) Wymiana stolarki okiennej w lokalach komunalnych nr 8, 10, 11  zlokalizowanych  

w Gryfinie przy ul. 1 Maja 11;  
2) Świadczenie usług łączności telefonii komórkowej z dostawą aparatów telefonicznych 

oraz mobilnego internetu;  
3) Przeprowadzenie zabiegów sterylizacji i kastracji psów i kotów właścicielskich  

z terenu Gminy Gryfino;  
4) Dostawa i montaż elementów zabawowych w miejscowościach: Czepino, Daleszewo, 

Krzypnica i Gryfino;  
5) Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku użyteczności 

publicznej, tj. Zespołu Szkół w Gryfinie;  
6) Opracowanie dokumentacji projektowej na remont nawierzchni parkingu w rejonie  

ul. Grunwaldzkiej w Gryfinie wraz z dokumentacją rozbiórkową. 
3. Rozstrzygnąłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej 

wartości zamówienia poniżej 30 000 euro na zadanie: Dostawa i montaż urządzeń 
zabawowych na placu zabaw przy Żłobku Miejskim w Gryfinie wraz z nawierzchnią 
amortyzującą upadek. 

4. Ogłosiłem i unieważniłem 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 

(z uwagi na brak ofert postępowanie zostało unieważnione trzykrotnie);  
2) Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gryfino;  



3) Budowa ścieżek rowerowych po nieczynnych liniach kolejowych w gminie Gryfino – 
remont przepustu na odcinku Chwarstnica – S3, wykonanie oraz połączenie odcinka 
S3 – Drzenin z drogą serwisową S3.  

5. Unieważniłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej 
wartości zamówienia poniżej 30 000 euro na zadanie: Budowa ścieżek rowerowych  
po nieczynnych liniach kolejowych w gminie Gryfino – remont przepustu na odcinku 
Chwarstnica – S3, wykonanie oraz połączenie odcinka S3 – Drzenin z drogą serwisową 
S3. 

6. Ogłosiłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości 
zamówienia powyżej 30 000 euro na zadania:  
1) Budowa miejsca spotkań i wypoczynku dla mieszkańców gminy Gryfino – 

realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Gryfino;   
2) Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w miejscowości Dołgie;  
3) Przebudowa lokalu świetlicy wiejskiej na cele mieszkalne zlokalizowanego  

w Wysokiej Gryfińskiej przy ul. Lipowej.  
7. Ogłosiłem i rozstrzygnąłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  

o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 30 000 euro na zadanie: Opracowanie 
dokumentacji projektowej dla Zintegrowanego centrum przesiadkowego w Gryfinie oraz 
przebudowa ul. 1 Maja w Gryfinie.  

8. Rozstrzygnąłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej 
wartości zamówienia powyżej 30 000 euro na zadania:  
1) Budowa wewnętrznej drogi dojazdowej w rejonie ul. Jana Pawła II w Gryfinie;   
2) Remont chodników w ciągu dróg gminnych, tj. ulic: Henryka Sienkiewicza  

i Stanisława Wyspiańskiego w Gryfinie;  
3) Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Gryfino.  

9. Ogłosiłem i unieważniłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  
o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 30 000 euro na zadania:  
1) Budowa miejsca spotkań i wypoczynku dla mieszkańców gminy Gryfino – 

realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Gryfino (postępowanie 
zostało ogłoszone i unieważnione dwukrotnie); 

2) Budowa sieci wodociągowej wraz z kanalizacją sanitarną na terenie Przystani 
Wędkarskiej w Gryfinie;  

3) Budowa sieci wodociągowej wraz z kanalizacją sanitarną na terenie Przystani 
Wędkarskiej w Gryfinie oraz kanalizacji deszczowej z układem podczyszczania   
w ul. Brzozowej w Gryfinie.  

10. Unieważniłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej 
wartości zamówienia powyżej 30 000 euro na zadania: Opracowanie dokumentacji 
projektowej dla Zintegrowanego centrum przesiadkowego w Gryfinie oraz przebudowa 
ul. 1 Maja w Gryfinie;  

11. Wydałem: 
1) Zarządzenie Nr 120.53.2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji 

przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na zadanie: „Budowa sieci wodociągowej wraz z kanalizacją sanitarną 
na terenie Przystani Wędkarskiej w Gryfinie oraz kanalizacji deszczowej z układem 
podczyszczania  w ul. Brzozowej w Gryfinie”;   

2) Zarządzenie Nr 120.54.2017 z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji 
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na zadanie: „Budowa miejsca spotkań i wypoczynku dla mieszkańców 
gminy Gryfino, realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Gryfino 
na 2017 r.”;   

3) Zarządzenie Nr 120.56.2017 z dnia 14 lipca 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 przebudowy ul. 1 Maja w Gryfinie”;   



4) Zarządzenie Nr 120.57.2017 z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji 
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na zadanie: „Budowa sieci wodociągowej wraz z kanalizacją sanitarną 
na terenie Przystani Wędkarskiej w Gryfinie”;   

5) Zarządzenie Nr 120.59.2017 z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji 
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na zadanie: „Budowa miejsca spotkań i wypoczynku dla mieszkańców 
gminy Gryfino, realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Gryfino 
na 2017 r.”;  

6) Zarządzenie Nr 120.62.2017 z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji 
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na zadanie: „Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w miejscowości 
Dołgie”;  

7) Zarządzenie Nr 120.66.2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji 
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na zadanie: „Przebudowa lokalu świetlicy wiejskiej na cele mieszkalne 
zlokalizowanego w Wysokiej Gryfińskiej przy ul. Lipowej 9”;  

8) Zarządzenie Nr 120.67.2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji 
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na zadanie: „Budowa miejsca spotkań i wypoczynku dla mieszkańców 
gminy Gryfino, realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Gryfino na 
2017 r.”.  

 
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 149 postanowień o zarachowaniu wpłat, 
- przesłałem do zobowiązanych 741 upomnień wzywających do zapłaty, 

2.  W zakresie windykacji należności podatkowych: 
- w związku z rozliczeniem wpłat dokonanych przez podatników wydałem 38 postanowień 
o zarachowaniu wpłaty, 
- w związku z brakiem wpłat wystawiłem 42 upomnienia z wezwaniem do zapłaty,  
- w związku z brakiem wpłat sporządziłem 458 tytułów wykonawczych, które skierowałem 
do egzekucji, 
- w 29 przypadkach dokonałem aktualizacji tytułów wykonawczych w związku z wpłatami 
dokonanymi po wszczęciu egzekucji. 

3. W zakresie windykacji należności za czynsz dzierżawny: 
- w związku z brakiem wpłat należności wystosowałem 44 wezwania do zapłaty, 
- w 71 przypadkach sporządziłem noty odsetkowe, które przesłałem zobowiązanym. 

4.  W zakresie windykacji należności opłaty za użytkowanie wieczyste: 
   - w związku z brakiem wpłat należności wystosowałem 5 wezwań do zapłaty. 
5. W zakresie windykacji należności z tytułu kar grzywien nałożonych w drodze mandatu 
karnego: 

- przesłałem do zobowiązanych 46 upomnień wzywających do zapłaty, 
- w związku z brakiem wpłat sporządziłem 34 tytuły wykonawcze, które skierowałem do 
egzekucji. 

6. W zakresie wymiaru podatków lokalnych (od nieruchomości, rolnego i leśnego),: 
- przeprowadziłem 166 postępowań które zakończone zostały wydaniem decyzji, 
- zweryfikowałem 30 deklaracji złożonych przez osoby prawne. 

7. W zakresie udzielania ulg w spłacie należności: 
 - przeprowadziłem postępowania i wydałem rozstrzygnięcia w 24 przypadkach. 

8. W zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 
- zweryfikowałem  246 deklaracji. 

9. W zakresie należności z tytułu opłaty skarbowej: 



- wystosowałem 8 wezwań do uiszczenia opłaty skarbowej, 
- wszcząłem z urzędu 1 postępowanie w przedmiocie określenia opłaty skarbowej,  
- wydałem 8 decyzji w przedmiocie  zwrotu opłaty skarbowej.  

10. W zakresie podatku od środków transportowych  
- w związku z niezłożeniem wymaganych deklaracji przesłałem do podatników 9 wezwań 
do złożenia deklaracji 
- wydałem 4 decyzje w przedmiocie określenia zobowiązania  
- zweryfikowałem 11 deklaracji. 

11. W zakresie wydawania zaświadczeń:  
- wydałem 11 zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach i 6 zaświadczeń w innych 
sprawach podatkowych. 
 

W zakresie działalno ści Biblioteki Publicznej:  
 
26.06 do ko ńca sierpnia – Gryfi ńskie, zachodniopomorskie i krajowe wydawnictwa 
niezale żne. Biblioteka Publiczna w Gryfinie i Stowarzyszenie Wolnego Słowa z Warszawy 
z okazji kolejnej rocznicy strajku w Elektrowni Dolna Odra w czerwcu 1976, przygotowali 
wystawę niezależnych wydawnictw, jakie powstawały w Gryfinie, na Pomorzu Zachodnim 
i w Polsce. Wystawa była prezentowana w godzinach otwarcia biblioteki do końca sierpnia. 
 
03.07 – 07.08 – Wystawa z okazji 40–lecia Oficyny W ydawniczej NOWA.  30 plansz. 
Przedstawiają one początki oficyny i kawałek polskiej niezależnej kultury. Opisy pozwalają 
mieć wyobrażenie o realiach życia w „realnym socjalizmie”. Prezentują historię rozmaitych 
tytułów książkowych, jak choćby „Blaszany bębenek” Guentera Grassa. Wystawę 
poświęconą 40-leciu Oficyny zorganizowali: Biblioteka Publiczna w Gryfinie, Stowarzyszenie 
Wolnego Słowa z Warszawy oraz gmina Gryfino. 
 
01.08 - Gminne uroczysto ści upami ętniaj ące 73. rocznic ę wybuchu Powstania 
Warszawskiego. Gmina Gryfino, Gryfiński Dom Kultury oraz Biblioteka Publiczna w Gryfinie, 
zorganizowały gminne uroczystości 73. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. 
Punktualnie o 17.00 zawyły syreny, wszyscy zatrzymali się na chwilę, zgodnie z przyjętym 
obyczajem. Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński powitał zebranych 
krótkim przemówieniem, przybyli kibice rozciągnęli transparent, zaś mieszkańcy gminy 
zapalili znicze przy rondzie Powstania Warszawskiego. W części artystycznej, jako pierwszy 
wystąpił zespół przedszkola "Calineczki", któremu w śpiewaniu piosenek patriotycznych 
towarzyszyła mała gimnastyczka. Z dużym entuzjazmem spotkał się występ zespołów 
znanego gryfińskiej publiczności "Res Musica" i nowopowstałego "patriotyczni.gryfino". 
Zebrani śpiewali razem z wokalistami, korzystając ze specjalnie przygotowanych na te 
okazję przez zespół Biblioteki Publicznej śpiewników. 
 
01.08 – Oddział Dzieci ęcy - MALI POWSTA ŃCY. WARSZAWA 1944! Gra planszowa 
o harcerskiej poczcie polowej i gra interaktywna o młodym Zawiszaku Janku.  Zadaniem 
dowodzonych harcerzy było dostarczenie listów i rozkazów pomiędzy dzielnicami miasta. 
 
02.09. – Narodowe Czytanie.  Gmina Gryfino, Biblioteka Publiczna w Gryfinie i Gryfiński 
Dom Kultury, włączając się do ogólnopolskiej akcji „Narodowe Czytanie”, któremu patronuje 
Para Prezydencka, zorganizowali 02.09.2017 r., o godz. 12.00 spektakl oparty na 
fragmentach „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego. W przedstawieniu wystąpili między 
innymi:  
- Danuta Nagórna, aktorka zarówno warszawskich scen teatralnych, jak i teatru telewizji oraz 
filmu,  
- aktorzy gryfińskiego teatru Gliptykos, 
- znani gryfińskiej publiczności czytelnicy Biblioteki Publicznej w Gryfinie.   
 

 



W zakresie działalno ści Gryfi ńskiego Domu Kultury:  
 

termin  nazwa imprezy  miejsce  
26 czerwca -  

7 lipca 
półkolonia z Gryfińskim Domem Kultury (org. 
Irena Perlik) 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

26-30 
czerwca 

Twórcze wakacje 2017 - cykl pięciodniowych 
warsztatów plastycznych pt. „Spotkanie z 
upcyklingiem” - prow. Elżbieta Narzekalak 

Gryfiński Dom Kultury 
pracownia plastyczna 

26-30 
czerwca 

Twórcze wakacje 2017 - cykl pięciodniowych 
warsztatów filmowych pt. „Zróbmy telewizyjną 
sondę” - prow. Piotr Ostrowski 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

26-30 
czerwca 

Twórcze wakacje 2017 - cykl pięciodniowych 
warsztatów pt. „Poznajemy technikę 
decoupage” - prow. Marlena Gwiazda-Gielnik 

Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska 
w Drzeninie 

26-30 
czerwca 

Twórcze wakacje 2017 - cykl pięciodniowych 
warsztatów pt. „Owocowy zawrót głowy” - 
prow. Maria Mościcka 

Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska 
w Mielenku Gryfińskim 

30 czerwca -  
1 lipca 

I Gryfińska Senioriada Artystyczna i 5-lecie 
Teatru Eliksir (spektakle teatralne, artystyczne, 
wystawa) (org. Janusz Janiszewski) 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa, sala 
Lech 

3-7 lipca Twórcze wakacje 2017 - cykl pięciodniowych 
warsztatów teatralnych pt. „Zabawa w teatr” - 
prow. Krzysztof Gmiter 

Gryfiński Dom Kultury 
sala Lech 

3-7 lipca Twórcze wakacje 2017 - cykl pięciodniowych 
warsztatów pt. „Zdrowie, smacznie, kolorowo i 
do tego na sportowo” - prow. Roksana 
Baczewska 

Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska 
w Wełtyniu 

3-7 lipca Twórcze wakacje 2017 - cykl pięciodniowych 
warsztatów pt. „Tydzień rozmaitości” - prow. 
Wanda Kozłowska 

Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska 
w Starych Brynkach 

6-16 lipca udział Teatru 6 i PÓŁ w XII Letniej Akademii 
Teatralnej w Stepnicy, gdzie gryfińscy aktorzy 
wzięli udział w warsztatach i przygotowali 
finałowy spektakl na podstawie „Wesela” S. 
Wyspiańskiego (instr. Krzysztof Gmiter) 

Stepnica 

7 lipca pokaz spektaklu „Wioska cudów” Teatru 
Bomba Bomba podczas festiwalu XXI Triada 
Teatralna w Dębnie (instr. Violetta 
Janiszewska) 

Dębnowski Ośrodek 
Kultury 

10-14 lipca Twórcze wakacje 2017 - cykl pięciodniowych 
warsztatów wokalnych pt. „Wakacyjne 
spotkanie z piosenką” - prow. Jolanta 
Romanowska 

Gryfiński Dom Kultury 
sala Ósemka 

10-14 lipca Twórcze wakacje 2017 - cykl pięciodniowych 
warsztatów recytatorskich pt. „ABC kultury 
żywego słowa” - prow. Maria Piznal 

Gryfiński Dom Kultury 
sala Lech 

10-14 lipca Twórcze wakacje 2017 - cykl pięciodniowych 
warsztatów pt. „String art., czyli dekoracje 
ścienne z nici i gwoździ” - prow. Iwona 
Łakomiec 

Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska 
w Chwarstnicy 

10-14 lipca Twórcze wakacje 2017 - cykl pięciodniowych 
warsztatów pt. „Wariacje na temat decoupage” 
- prow. Magdalena Włodarczak 

Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska 
w Wirowie 

17-21 lipca Twórcze wakacje 2017 - cykl pięciodniowych Gryfiński Dom Kultury 



warsztatów tanecznych pt. „Taniec to tez 
ciężka praca” - prow. Iga Wisniewska 

sala Lech 

17-21 lipca Twórcze wakacje 2017 - cykl pięciodniowych 
warsztatów teatralnych pt. „Teatr w nas - 
odkrywanie nieznanego” - prow. Janusz 
Janiszewski 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

17-21 lipca Twórcze wakacje 2017 - cykl pięciodniowych 
warsztatów pt. „Bezpiecznie i aktywnie w 
czasie wakacji” - prow. Emilia Leszczyńska 

Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska 
w Czepinie 

17-21 lipca Twórcze wakacje 2017 - cykl pięciodniowych 
warsztatów pt. „Zmagania sportowe, czyli coś 
dla ciała i zmysłów” - prow. Dominika Bojko 

Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska 
w Krajniku 

20-22 lipca udział Teatru 6 i PÓŁ w Gnieźnieńskich 
Spotkaniach Teatralnych Bez kurtyny, podczas 
których aktorzy współtworzyli widowiska 
teatralne na rynku głównym w Gnieźnie (instr. 
Krzysztof Gmiter) 

Gniezno 

22 lipca Polsko-Niemieckie Zawody Strażackie w 
Rzucie Sztachetą (obsługa techniczna) 

stadion w Daleszewie 

24-28 lipca Twórcze wakacje 2017 - cykl pięciodniowych 
warsztatów tanecznych pt. „Taneczne 
wakacje” - prow. Eliza Hołubowska 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

24-28 lipca Twórcze wakacje 2017 - cykl pięciodniowych 
warsztatów plastycznych pt. „Airship - 
sterowce” - prow. Karina Tyła 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

24-28 lipca Twórcze wakacje 2017 - cykl pięciodniowych 
warsztatów pt. „Sianoploty” - prow. Elżbieta 
Kasprzyk 

Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska 
w Bartkowie 

24-28 lipca Twórcze wakacje 2017 - cykl pięciodniowych 
warsztatów pt. „Smacznie, zdrowo, kolorowo” - 
prow. Katarzyna Nowicka 

Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska 
w Dołgich 

28 lipca koncert Tomasza Stockingera Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

29-31 lipca udział Teatru 6 i PÓŁ w VI BMF of Street Arts 
w Grodnie, gdzie na zaproszenie 
Grodnieńskiego Ośrodka Kultury i Teatru Ergo 
Bibamus nasi aktorzy pokazali plenerowy 
spektakl „Legendy” (reż. Krzysztof Gmiter) 

Grodno 
(Białoruś) 

31 lipca -  
4 sierpnia 

Twórcze wakacje 2017 - cykl pięciodniowych 
warsztatów turystycznych pt. „Gryfino - 
legendy, przyroda, historia, zabawy” - prow. 
Kamilla Gadomska 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

31 lipca -  
4 sierpnia 

Twórcze wakacje 2017 - cykl pięciodniowych 
warsztatów pt. „Recykling - wiklina papierowa” 
- prow. Justyna Mendyk 

Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska 
w Borzymiu 

31 lipca -  
4 sierpnia 

Twórcze wakacje 2017 - cykl pięciodniowych 
warsztatów pt. „Nylonowy świat” - prow. 
Danuta Świderek 

Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska 
w Sobieradzu 

1 sierpnia uroczystości rocznicy wybuchu Powstania 
Warszawskiego 

Gryfino, 
pl. Solidarności 

4 sierpnia uroczystości pogrzebowe burmistrza Henryka 
Piłata (obsługa techniczna) 

Gryfino, 
Pl. Księcia Barnima, 
cmentarz komunalny 

6 sierpnia premiera spektaklu „Opowieści Ptaka Dunga Szczecin 



Malunga” Teatru Bomba Bomba podczas Zlotu 
Żaglowców w Szczecinie (instr. Violetta 
Janiszewska) 

nabrzeże 

7-11 sierpnia Twórcze wakacje 2017 - cykl pięciodniowych 
warsztatów makramy pt. „Sznurkowy zawrót 
głowy” - prow. Maria Witkowska 

Gryfiński Dom Kultury 
sala Lech 

7-11 sierpnia Twórcze wakacje 2017 - cykl pięciodniowych 
warsztatów pt. „Rowerowe wakacje” - prow. 
Barbara Kłonowska 

Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska 
w Krzypnicy 

7-11 sierpnia Twórcze wakacje 2017 - cykl pięciodniowych 
warsztatów pt. „Rowerowe wakacje” - prow. 
Sylwia Rzeszotarska 

Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska 
w Nowym Czarnowie 

12 sierpnia 8. Amatorski Turniej Piłki Siatkowej (org. 
Elżbieta Kasprzyk) 

boisko w Bartkowie 

12 sierpnia festyn z okazji 12. rocznicy otwarcia Świetlicy 
Wiejskiej w Starych Brynkach (org. Wanda 
Kozłowska) 

Stare Brynki 

14 sierpnia pokaz spektaklu „Legendy” Teatru 6 i PÓŁ 
podczas festiwalu 44. Ińskie Lato Filmowe 
(reż. Krzysztof Gmiter) 

Ińsko 

18 sierpnia pokaz spektaklu „Pora ReLaksu” Teatru Tańca 
EGO VU podczas festiwalu Barlinek Lubi Teatr 
(instr. Eliza Hołubowska) 

Barlinecki Ośrodek 
Kultury 

19 sierpnia festyn rodzinny w Borzymiu plac zabaw w Borzymiu 
21-22 

sierpnia 
udział Teatru 6 i PÓŁ w 47. Fama Festiwal, 
gdzie aktorzy współtworzyli widowiska 
plenerowe w przestrzeni miejskiej dla widzów 
festiwalu i mieszkańców (instr. Krzysztof 
Gmiter) 

Świnoujście 

21-25 
sierpnia 

Twórcze wakacje 2017 - cykl pięciodniowych 
warsztatów plastycznych pt. „Zaczarowany 
świat - magia papieru” - prow. Małgorzata 
Ragan 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

21-25 
sierpnia 

Twórcze wakacje 2017 - cykl pięciodniowych 
warsztatów teatralnych pt. „Wszystko o teatrze 
lalkowym” - prow. Dorota Krutelewicz-
Sobieralska 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

21-25 
sierpnia 

Twórcze wakacje 2017 - cykl pięciodniowych 
warsztatów pt. „Marchewkowy zawrót głowy” - 
prow. Elżbieta Florczak 

Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska 
w Sobiemyślu 

25 sierpnia obsługa techniczna festynu w Nowym 
Czarnowie 

Dom Pomocy Społecznej  
w Nowym Czarnowie 

26 sierpnia Dożynki Gminne 2017 i VIII Festiwal 
Twórczości Ludowej w Bartkowie /konkurs na 
wieniec dożynkowy, prezentacje artystyczne 
zespołów Gryfińskiego Domu Kultury: Kapeli 
Ludowej Borzymianka, Zespołu Śpiewaczego 
Gardnianki, Kapeli Ludowej Wełtynianka oraz 
zespołu wokalnego Ad Hoc, występ Tadka 
Wasilewskiego i zespołu Future Folk, 
warsztaty malarskie, garncarskie, zabawy 
podwórkowe (org. Elżbieta Kasprzyk) 

Bartkowo 

1 września obsługa techniczna uroczystości 
upamiętniających 78. rocznicę wybuchu II 

Cmentarz Komunalny 
w Gryfinie 



wojny światowej 
2 września Rajd Wiejski PoWsiNoga 2017 - org. świetlice 

wiejskie w Krajniku (Dominika Bojko), 
Krzypnicy (Barbara Kłonowska) i Nowym 
Czarnowie (Sylwia Rzeszotarska) 

Krzywy Las (okolice) 

2 września impreza dla dzieci „Jaskiniowcy są wśród nas” 
(współorganizacja) 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

2 września udział aktorów Grupy Teatralnej Gliptykos w 
Narodowym Czytaniu 2017 

Biblioteka Publiczna  
w Gryfinie 

 
We wskazanym okresie instruktorzy Gryfińskiego Domu Kultury oraz świetlic wiejskich 
prowadzili działalność artystyczną i edukacyjną z podopiecznymi; 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  

29 czerwca Glinna 

Spotkanie dotyczące 
współpracy lokalnych 
jednostek samorządu 
terytorialnego z 
Nadleśnictwami: Gryfino i 
Kliniska w zakresie wspólnych 
działań, w tym inwestycyjnych, 
na obszarze Puszczy Bukowej 

Zastępca Naczelnika  
Janina Major 

30 czerwca Gryfino 
I Gryfińska Senioriada 
Artystyczna, 5-lecie Teatru 
Eliksir  

Kierownik Referatu 
Barbara Lefik-Żarczyńska 

1 lipca Gryfino I Gryfińska Senioriada 
Artystyczna 

Burmistrz  
Mieczysław Sawaryn 
Sekretarz 
Ewa Sznajder 

1 lipca Żórawie Festyn w Żórawiach Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn 

4 lipca Szczecin Posiedzenie Zarządu SSOM Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn 

4 lipca Szczecin Walne Zebranie SSOM Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn 

4 lipca Szczecin 

Uroczyste podpisanie Umowy 
Partnerstwa w sprawie 
wspólnej realizacji Projektu pn. 
"Budowa Szczecińskiej Kolei 
Metropolitalnej z 
wykorzystaniem istniejących 
odcinków linii kolejowych Nr 
406,0273, 351” 

Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn 



6 lipca Gryfino 

Podpisanie umowy pomiędzy 
Starostwem Powiatowym w 
Gryfinie a wybranym 
wykonawcą na budowę 
Zakładu Aktywności Lokalnej  

Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn 

8 lipca Szczecin Powitanie Flisu Odrzańskiego 
2017  

Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn 

8 lipca Czepino Biesiada Kapuściana 2017 Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn 

8 lipca Gryfino Uroczystości związane ze 
Świętem Policji 

Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn 

17 lipca Gryfino 
Trójstronne spotkanie 
młodzieży z Polski, Niemiec i 
Ukrainy 

Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn 

17 lipca Gryfino 
Spotkanie z pionierem Ziemi 
Gryfińskiej Panem 
Ciechanowskim 

Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn 

18 lipca Szczecin 

Podpisanie umowy na 
dofinansowanie działań z 
projektu KSOW pt.: Powrót do 
tradycji promujących polską 
wieś"  

Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn 

22 lipca Daleszewo 

Polsko-niemieckie zawody 
strażaków w rzucie sztachetą 
wraz z festynem dla 
mieszkańców 

Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn 

23 lipca Gryfino Zawody Wędkarskie 
Spławikowe 

Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn 

27 lipca Gryfino Uroczystości pogrzebowe 
Marka Kozaneckiego 

Burmistrz  
Mieczysław Sawaryn 
Przewodnicząca RM 
Elżbieta Kasprzyk 

28 lipca Wirów Uroczystości odpustowe w 
parafiach Wełtyń i Wirów 

Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn 

31 lipca Gryfino Uroczyste otwarcie Mieszkania 
Treningowego w Gryfinie 

Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn 
Przewodnicząca Rady 
Elżbieta Kasprzyk 
Zastępca Burmistrza 
Paweł Nikitiński 

1 sierpnia Gardno 

Spotkanie otwierające 
działalność operacyjną 
Centrum Dystrybucyjnego 
Zalando w Gardnie 

Burmistrz  
Mieczysław Sawaryn 
Zastępca Burmistrza 
Tomasz Miler 

1 sierpnia Gryfino 

Gminne uroczystości 
upamiętniające 73. rocznicę 
wybuchu Powstania 
Warszawskiego 

Przewodnicząca RM 
Elżbieta Kasprzyk 
Zastępca Burmistrza 
Paweł Nikitiński 

4 sierpnia Gryfino 
Uroczystości pogrzebowe 
Burmistrza poprzedniej 
kadencji Henryka Piłata 

Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn 
Zastępca Burmistrza 
Paweł Nikitiński 
Zastępca Burmistrza  
Tomasz Miler 



5 sierpnia Żabnica Uroczystości odpustowe z 
festynem 

Zastępca Burmistrza 
Paweł Nikitiński 

5 sierpnia Szczecin 
Uroczyste otwarcie Finału 
Regat theTall Ships Races 
2017 

Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn 

6 sierpnia Szczecin 

Konferencja "Zintegrowane 
Inwestycje Terytorialne jako 
impulsy dla zrównoważonego 
rozwoju" 

Zastępca Burmistrza 
Tomasz Miler 

11 sierpnia Szczecin 

Uroczyste obchody Święta 
Wojska Polskiego 5. Pułk 
Inżynieryjny im. gen.dyw. 
Ignacego Prądzyńskiego 

Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn 

11 sierpnia Pinnow/Niemcy 
Uroczyste spotkanie z okazji 
25-lecia utworzenia Urzędu 
Oder Welse  

Sekretarz 
Ewa Sznajder 
Naczelnik 
Grzegorz Jastrowicz 

12 sierpnia Bartkowo 
Amatorski Turniej Piłki 
Siatkowej w Bartkowie 
 

Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn 

12 sierpnia Wełtyń I Wełtyński Piknik z okazji 
Święta Wojska Polskiego  

Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn 

15 sierpnia Gryfino Uroczyste obchody Święta 
Wojska Polskiego 

Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn 

19 sierpnia Gryfino 

Mecz piłki nożnej III Ligi 
Energetyk Gryfino - Kotwica 
Kołobrzeg inaugurujący sezon 
piłkarski 

Zastępca Burmistrza 
Paweł Nikitiński 

19 sierpnia Gryfino Uroczyste obchody Dnia 
Działkowca 

Zastępca Burmistrza 
Tomasz Miler 

25 sierpnia Gryfino 

Uroczyste przekazanie 
pracowniczego projektu 
wolontariackiego PGE 
"Pomagamy"- plenerowej 
zamkniętej strefy spacerowej 
dla pacjentów Zakładu 
Pielęgnacyjno-Opiekuńczego 
Psychiatrycznego w Nowym 
Czarnowie 

Naczelnik 
Grzegorz Jastrowicz 

26 sierpnia Bartkowo Gminne Dożynki 2017 w 
Bartkowie 

Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn 
Zastępca Burmistrza  
Paweł Nikitiński 

1 września  Gryfino Obchody 78. Rocznicy 
Wybuchu II Wojny Światowej 

Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn 
Sekretarz 
Ewa Sznajder 

2 września Dębce VII Spotkanie Mieszkańców 
DPS Dębce z Rodzinami 

Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn 
Wiceprzewodniczący  
Zdzisław Kmieciak 

2 września Nowe Czarnowo  Rajd Pieszy PoWsiNoga 2017 Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn 

4 września Gryfino Uroczyste rozpoczęcie roku Sekretarz 



szkolnego w Szkole 
Podstawowej Nr 1 z 
Oddziałami Integracyjnymi w 
Gryfinie 

Ewa Sznajder 

4 września  Radziszewo 
Uroczyste rozpoczęcie roku 
szkolnego w Szkole 
Podstawowej w Radziszewie 

Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn 

4 września Gryfino 
Uroczyste rozpoczęcie roku 
szkolnego w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących w Gryfinie 

Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn 

 
 
 
 
Gryfino, dnia 6 września 2017 r.     

Burmistrz Miasta i Gminy 
           Mieczysław Sawaryn 


