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W zakresie gospodarki nieruchomościami i działalności gospodarczej: 
 

1. przyjęto 180 zgłoszeń do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 
2. wydano 4 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia  

w miejscu i poza miejscem sprzedaży; 
3. wydano 10 zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych; 
4. wydano 2 decyzje o wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych; 
5. wydano 1  decyzję w sprawie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości; 
6. wydano 9 zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego dla nieruchomości, 

położonych na terenie Miasta i Gminy Gryfino; 
7.  wydano 9  umów obejmujących dzierżawę nieruchomości gminnych; 
8. sprzedano w rokowaniach 3 działki, przeznaczone pod zabudowę: za kwotę 

102.000,00 zł płatną jednorazowo (2 działki) oraz za kwotę 54.090,00 zł płatną  
w 10 ratach po 6.010,00 zł oprocentowanych przy zastosowaniu stopy redyskonta 
weksli  stosowanej przez NBP; 

9. zawarto 1 umowę notarialną o ustanowieniu służebności przesyłu w związku  
 z lokalizacją na gruntach gminnych, urządzeń infrastruktury technicznego  uzbrojenia 
terenu – służebność odpłatna – 1.600,00 zł netto; 

10. sprzedano 1 lokal mieszkalny na rzecz najemcy za ogólną kwotę – 8.515,61 zł; 
11.  wyznaczono terminy rokowań na sprzedaż nieruchomości gminnych: 
- 21.10.2015 r., – 2 działki położone w obrębie 2 m. Gryfino za łączną kwotę wywoławczą 
  93.000,00 zł netto, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 
- 21.10.2015 r., - 2 działki położone w obrębie 4 m. Gryfino za łączną kwotę wywoławczą 
  305.000,00 zł netto, przeznaczona pod zabudowę usługową 
- 26.10.2015 r., - 1 działka położona w obrębie 5 m. Gryfino za łączną kwotę wywoławczą 
  252.850,00 zł netto, przeznaczone pod zabudowę usługową (była betoniarnia). 
12. ogłoszono II przetarg ustny nieograniczony na wysokość stawki czynszu za najem 
lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Gryfino, o pow. użytkowej  
227,45 m2, położonego w Gryfinie przy ul. Słowiańskiej 1, na okres 10 lat. 

 
W zakresie gospodarki nieruchomościami wydano 3 zarządzenia w zakresie 
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 
0050.105.2015 z dnia 31.07.2015 r.; 
- niewykonania pierwokupu nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym 
nr 1 m. Gryfino, oznaczonej w ewidencji gruntów jako  
działka nr 56/10 o powierzchni 1468 m2 - Zarządzenie Nr 0050.120.2015 z dnia 26.08.2015 
r.; 
- ustalenia ceny nieruchomości gruntowych niezabudowanych, oznaczonych  
nr działek 367/7 i 367/9, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino, 
przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - Zarządzenie  
Nr 0050.100.2015 z dnia 21.07.2015 r.; 

W zakresie planowania przestrzennego, strategii, rozwoju i inwestycji: 

Realizując zadania z zakresu planowania przestrzennego: 
1. Wydałem: 
- 12 decyzji o warunkach zabudowy, 
- 3 decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego, 
- 8 postanowienia opiniujące wstępny projekt podziału nieruchomości, 
- 21 wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 
- 39 zaświadczeń z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 



2. W dniu 8 września 2015 r. obwieściłem o wyłożeniu (w okresie od 15 września do 13 
października 2015 r.) do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego działek nr 4/1, 7/1, 7/3, 7/4, 7/5 i 7/6 w obrębie 
Pniewo, gm. Gryfino. 

3. W dniu 15 września 2015 r. obwieściłem o wyłożeniu (w okresie od 22 września do 21 
października 2015 r.) do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino dla części terenu  
w obrębie Wełtyń II. 

4. Współorganizowałem konferencję na temat korzyści płynących z lokalizacji inwestycji na 
terenie Województwa Zachodniopomorskiego – Greenfield Open 2015 Potencjał 
Inwestycyjny Pomorza Zachodniego, która odbyła się  
17.09.2015 r. w Binowie. 

5. Wydałem nowy folder promujący tereny inwestycyjne Parku Regionalnego  
w Gryfinie – wersja w języku polskim. Trwają prace nad opracowaniem  
i wydaniem wersji angielskiej folderu. 

6. Trwają prace nad stworzeniem niemieckiej wersji językowej serwisu internetowego Parku 
Regionalnego w Gryfinie.  

 
Realizując zadania z zakresu inwestycji: 
1. Na bieżąco trwają prace realizowane na podstawie Porozumienia z Przedsiębiorstwem 

Usług Komunalnych Sp. z o.o. z Gryfina związane z remontami, przejezdnością, 
bieżącym utrzymaniem i konserwacją dróg gminnych wraz z oznakowaniem oraz 
kanalizacją deszczową. 

2. Zawarłem umowę na zadanie pn. „Budowa czterech ścian z cegły klinkierowej do 
zawieszenia tablic pamiątkowych oraz wykonanie 14 tablic z nazwiskami żołnierzy Armii 
Radzieckiej na cmentarz Wojenny Żołnierzy Armii Radzieckiej w Gryfinie”. 

3. Dokonano aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej na dostosowanie budynku 
Zespołu Szkół w Gardnie do wymogów ppoż. oraz aktualizacji dokumentacji projektowo-
kosztorysowej na dostosowanie budynku Przedszkola nr 3 w Gryfinie do wymogów ppoż. 

4. Wykonałem poprawę bezpieczeństwa pożarowego w budynku Zespołu Szkół w 
Chwarstnicy poprzez wyposażenie piętra budynku szkoły w hydrant wewnętrzny. 

5. Zleciłem wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. utwardzenie placu oraz 
lokalizacja namiotu na działce 502 obręb Pniewo – realizowanego z funduszu sołeckiego. 

6. Zrealizowałem transport 200 szt. płyt drogowych o wymiarach 140 cm x 300 cm z terenu 
Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie na ul. Flisaczą w Gryfino, przeznaczonych 
na przebudowę drogi gminnej tj. ul. Flisaczej. 

7. Zrealizowałem remont pomieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie. 
8. Zrealizowałem przebudowę Przedszkola nr 3 w Gryfinie przy ul. Krasińskiego 29 w celu 

poprawy bezpieczeństwa pożarowego – wymiana 3 szt. drzwi na ppoż. z założeniami 
nadproża – szt. 2 na parterze budynku Przedszkola Nr 3 w Gryfinie – etap I. 

9. Zrealizowałem wymianę stolarki okiennej w lokalach komunalnych przy:  
ul. A. Asnyka 15/14, ul. Kościelna 20/3, ul. 1 Maja 11/10 w Gryfinie”. 

10. Zrealizowałem poprawę funkcjonalności kuchni przedszkolnej w Przedszkolu Nr 4 przy 
ul. Kościuszki 17 w Gryfinie i Przedszkolu Nr 5 przy ul. Żeromskiego 12 w Gryfinie”. 

11. Zrealizowałem remont łazienek w Przedszkolu nr 5, zlokalizowanym przy: ul. 
Żeromskiego w Gryfinie”. 

12. Zawarłem Umowę na wymianę instalacji centralnego ogrzewania w lokalach 
komunalnych przy: ul. Flisaczej 37/3, ul. Flisaczej 37/1 w Gryfinie oraz ul. Gryfińskiej 19/2 
w Daleszewie. 

13. Zawarłem Umowę z na przebudowę wewnętrznej drogi dojazdowej wraz z budową 
kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Flisaczej w Gryfinie i przebudowę wewnętrznej drogi 
dojazdowej wraz z przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Pomorskiej w 
Gryfinie. 

14. Zawarłem Umowę na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania: 
„Przebudowa wewnętrznej drogi dojazdowej wraz z budową kanalizacji deszczowej 



w rejonie ul. Flisaczej w Gryfinie i przebudowę wewnętrznej drogi dojazdowej wraz 
z przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Pomorskiej w Gryfinie”. 

15. Zrealizowałem wykonanie robót zduńskich, polegających na przestawieniu pieców 
kaflowych o łącznej kubaturze 4,23 m2 w lokalach komunalnych przy: ul. Pyrzyckiej 1/3 w 
Gardnie; ul. Szkolnej 15 w Żabnicy; ul. Łużyckiej 26/3 w Gryfinie; ul. Kościelnej 22/1 
w Gryfinie; ul. Kościuszki 22/4 w Gryfinie”. 

16. Zrealizowałem usunięcie usterek powstałych w toku użytkowania kompleksu sportowego 
„Moje boisko Orlik 2012” w Gardnie”. 

17. Opracowałem wykonanie ekspertyzy technicznej, projektu wykonawczego napraw, 
przedmiarów i kosztorysów dla logii, balkonów oraz schodów od strony podwórza w 
„PAŁACYKU POD LWAMI”, zlokalizowanego przy ul. Bolesława Chrobrego 48, 74-100 
Gryfino”. 

18. Odbyła się kontrola Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w 
zakresie projektu i wydatków pn. „Polsko – niemieckie Centrum ds. Młodzieży, Edukacji i 
Komunikacji w związku gmin Oder – Welse – gminie Passow i gminie Pinnow oraz w 
gminach Chojna, Gryfino, Kołbaskowo, Stare Czarnowo i Wałcz”. 

19. Zleciłem opracowanie dokumentacji technicznej na remont/przebudowę sceny 
plenerowej wraz z placem utwardzonym przed sceną, zlokalizowanych na dz. nr 12/3 w 
m. Wysoka Gryfińska. 

20. Zawarłem Umowę na remont klatki schodowej i schodów drewnianych w budynku 
wielorodzinnym przy ul. Kościelnej 22 w Gryfinie. 

21. Dokonałem odbioru zadania pn. „Budowa czterech ścian z cegły klinkierowej do 
zawieszenia tablic pamiątkowych oraz wykonanie 14 tablic z nazwiskami żołnierzy Armii 
Radzieckiej na cmentarz Wojenny Żołnierzy Armii Radzieckiej w Gryfinie”. 

22. Zawarłem Umowę na przebudowę przewodów kominowych w lokalach komunalnych 
mieszkalnych, zlokalizowanych na terenie Gminy Gryfino: ul. Pyrzycka 1A/1, 1A/3, 1/1, 
1/2 w Gardnie. ul. Gryfińska 50/2 w Czepinie, ul. Orląt Lwowskich 5/3, 5/4, ul. Gryfińska 6 
w Nowych Brynkach, Steklno 10/2, ul. Armii Krajowej 30 w Gryfinie. 

 
W zakresie gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i ochrony środowiska: 

 
1. Wszcząłem cztery postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

 uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, 
2. Wydałem jedną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, 
3. Przyjąłem zgłoszenie eksploatacji trzech przydomowych oczyszczalni ścieków, 
4. Zleciłem uprzątnięcie ze zgromadzonych odpadów terenu należącego do Gminy 
5. Zleciłem odbiór odpadów zebranych z terenu gminy w ramach akcji edukacyjnej 

 „Sprzątanie Świata”, 
6.  Wydałem piętnaście decyzji zezwalających na usunięcie drzew lub krzewów z terenu 

  nieruchomości prywatnych,  
7.  Wystąpiłem z trzema wnioskami do Konserwatora Zabytków w Szczecinie o wydanie 
     zezwolenia na usunięcie drzew z obszaru „Starego Miasta”, 
8.  Wystąpiłem z dziewięcioma wnioskami do Starosty Gryfińskiego o wydanie zezwolenia na 
     usunięcie drzew z innych terenów Gminy Gryfino, 
9.  Zleciłem usunięcie drzew na terenie gminy zgodnie z wydanymi decyzjami, cięcia 

  pielęgnacyjne oraz koszenie terenów gminnych 
10. Przeprowadziłem przegląd drzew rosnących w dwóch działkach gminnych, 
11. Zawarłem umowy użyczenia gruntu stanowiącego działki drogowe na potrzeby uzyskania 
      decyzji Starosty Gryfińskiego na usunięcie drzew przez podmioty zainteresowane, 
      w związku z realizacjami zamierzeń tych podmiotów, 
13. Zrealizowałem sześć wniosków sołeckich, 
14. Udzieliłem dwudziestu siedmiu odpowiedzi na pisma kierowane do urzędu oraz 

sporządziłem siedemnaście pism do osób fizycznych i podmiotów gospodarczych 
w sprawach związanych z ochroną przyrody, 



15. Zrealizowałem trzy wnioski osób fizycznych dotyczące demontażu, odbioru, transportu 
i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest, 

16. Zleciłem zakup piętnastu sztuk tabliczek trawnikowych „Sprzątnij po swoim psie” 
w ramach akcji edukacyjnej, 

17. Zleciłem montaż nowego dystrybutora woreczków na psie nieczystości w Parku 
      Miejskim, 
18. Wspólnie z jednostkami oświatowymi na terenie Gminy przeprowadziłem akcję 
      ekologiczną „Sprzątanie świata”, 
19. Sporządziłem opinię do uzgadnianego przez Starostę Gryfińskiego zezwolenia na 

wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na linii 
komunikacyjnej wykraczającej poza teren Powiatu Gryfińskiego, wydawanego przez 
Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.  

 
W zakresie edukacji i spraw społecznych: 

 
1. W związku z podpisanym porozumieniem z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

w dniu 1 września 2015 r. rozpoczęła działalność Szkoła Muzyczna I stopnia w Gryfinie, 
do której w roku szkolnym 2015/2016 do klasy I uczęszczać będzie 56 dzieci. 

2. Trwają zorganizowane przy współpracy z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska 
w Szczecinie warsztaty dla uczniów klas IV szkół podstawowych prowadzonych przez 
Gminę Gryfino o tematyce związanej z ochroną środowiska na terenie Parku 
Krajobrazowego Doliny Dolnej Odry.  

3. W dniu 9 września 2015 r. zakończył się nabór wniosków o przyznanie dofinansowania 
podręczników szkolnych w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”. 
Programem w roku szkolnym 2015/2016 mogą zostać objęci uczniowie klas III szkół 
podstawowych, klas IV techników oraz wszystkie dzieci niepełnosprawne, posiadające 
odpowiednie orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Pomoc w formie „Wyprawki 
szkolnej” przyznawana jest przez dyrektora szkoły.  

4. W dniu 15 września 2015 r. Gmina Gryfino jako organ prowadzący szkoły złożyła 
wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na realizację działań w ramach rządowego 
programu wsparcia w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zabezpieczeniu 
bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – Bezpieczna +. W roku 
szkolnym 2015/2016 wnioski o udzielenie wsparcia złożyły: Zespół Szkół w Gryfinie, 
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie oraz Szkoła Podstawowa w Radziszewie.  

5. Przyznano dofinansowanie kosztów kształcenia 8 młodocianych pracowników  
2 pracodawcom na łączną kwotę 39.521,41 złotych. Środki na wypłatę przedmiotowego 
dofinansowania przekazywane są przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty ze 
środków Funduszu Pracy.  

6. W dniu 12 sierpnia 2015 roku wydałem Zarządzenie Nr 0050.112.2015 w sprawie 
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego, w ramach 
współpracy z organizacjami pozarządowymi. Konkurs został ogłoszony na zadanie 
związane z organizacją współzawodnictwa sportowego w zakresie koszykówki. Kwota 
przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania: 10.000 zł. 

7. W dniu 20 sierpnia 2015 r. wydałem Zarządzenie Nr 0050.116.2015 w sprawie 
częściowego wyboru ofert na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia,  
w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi. Dotacja w wysokości 17.000 zł 
została przyznana dla Gryfińskiego Klubu Sportowego „Delf” na organizację Gryfińskiego 
Festiwalu Triathlonowego. 

8.   W dniu 7 września 2015 r. wydałem Zarządzenie Nr 0050.128.2015 w sprawie wyboru 
oferty na realizację zadania publicznego w drodze zlecenia, w ramach współpracy 
z organizacjami pozarządowymi. Dotacja w wysokości 10.000 zł została przyznana dla 
Klubu Sportowego „Wilki Morskie”. 

9. W dniu 7 września 2015 r. wydałem Zarządzenie Nr 0050.128.2015 w sprawie 
częściowego wyboru ofert na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia,  
w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi. Dotacje zostały przyznane dla: 



     - Stowarzyszenia „Jestem i Pomagam” w kwocie 4.500 zł na zadanie pn. „Pomoc 
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, w tym osobom niepełnosprawnym” 

     - Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w kwocie 1.000 zł na zadanie pn. „Prowadzenie 
działalności profilaktycznej i edukacyjnej w zakresie chorób cukrzycy”. 

10.  Wsparłem działania Centrum Aktywności Lokalnej w Gryfinie, prowadziłem bieżące 
 działania informacyjne gminy   

11. Zrealizowałem zadanie publiczne „Na Gotyckim Szlaku - Muzyka w Zabytkach Pomorza 
 Zachodniego 2015 - VI Letni Festiwal Wędrowny”. 

12.  Zorganizowałem uroczystości związane z 70-leciem osadnictwa polskiego na ziemi 
       gryfińskiej. 
13.  Współorganizowałem „Wieczornicę Kresowiaków”  w dniu 18.09.2015 r., która odbyła 

 się  w Pałacyku pod Lwami w Gryfinie. 
14.  Do Referatu zostały złożone 20 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny.  

 W związku z tym wydano 89 Kart Dużej Rodziny dla członków rodzin wielodzietnych. 
15. Zleciłem wykonanie remontu boiska do koszykówki znajdującego się przy Gryfińskim 

 Domu Kultury. Remont obejmował utwardzenie placu rekreacyjno-sportowego w postaci 
 nawierzchni wykonanej z kostki typu polbruk, montaż 2 koszy do koszykówki 
oraz 2  słupków do siatkówki.  

16.  W dniu 27.08.2015 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami Ewangelickiej Organizacji 
 Opiekuńczej dla Młodzieży w celu organizacji i realizacji wspólnych przedsięwzięć dla 
 różnych grup społecznych (osób niepełnosprawnych, osób prowadzących świetlice 
 wiejskie, kobiet, młodzieży, animatorów wiejskich).  

17.  Dnia 09.09.2015  zorganizowałem spotkanie przedstawicieli sołectwa Bartkowo 
z przedstawicielami Gminy Rüdnitz. Spotkanie miało na celu zaplanowania dalszych 
kontaktów i sposobu ich finansowania. 

18.  Dnia 17.09.2015 odbyło się w Schwedt otwarcie wystawy prac zwycięzców 
i wyróżnionych  Międzynarodowego Konkursu Rysunkowego. Wśród zwycięzców była 
młodzież uczęszczająca na zajęcia plastyczne do GDK. 

19.  Dnia 22.09.2015 odbyło się spotkanie burmistrza z prezydentem Zrzeszenia 
Przedsiębiorców powiatu Uckermartk w celu pogłębienia współpracy gospodarczej 
z regionem przygranicznym po drugiej strony Odry. 

 
W zakresie spraw organizacyjnych: 

 
1. Zorganizowałem nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Naczelnika 

Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju  i Inwestycji. W tym celu 
powołałem komisję Rekrutacyjną w składzie: Tomasz Miler - Przewodniczący Komisji, 
Ewa Sznajder - Członek Komisji, Beata Blejsz - Członek Komisji, Angelika Szulc - 
Członek Komisji. W wyniku przeprowadzonego naboru najlepszym kandydatem okazał 
się Pan Bartosz Boguski, któremu z dniem 8 września br. powierzono stanowisko 
naczelnika.  

2. Wydałem zarządzenie Nr 120.50.2015 z dnia 3 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania 
komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu i zakończenia służby 
przygotowawczej. Ustawa o pracownikach samorządowych nakłada obowiązek 
zorganizowania służby przygotowawczej dla osób podejmujących po raz pierwszy pracę 
w jednostkach samorządu terytorialnego. W związku z tym, że w Urzędzie Miasta i 
Gminy w Gryfinie zorganizowano służbę przygotowawczą dla jednej osoby  
z Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, należało 
powołać komisję egzaminacyjną, która przeprowadziła egzamin i zakończyła procedury 
wymagane przy organizacji służby przygotowawczej. 

3. Zorganizowałem nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Gryfinie. W tym celu powołałem komisję Rekrutacyjną w składzie: 
Paweł Nikitiński - Przewodniczący Komisji, Tomasz Miler - Członek Komisji, Ewa 
Sznajder - Członek Komisji, Beata Blejsz - Członek Komisji. W wyniku 



przeprowadzonego naboru, z dniem 1 września br., stanowisko zostało powierzone Panu 
Eugeniuszowi Kudukowi.  

4. Wydałem zarządzenie Nr  0050.129.2015 z dnia 8 września 2015r. w sprawie 
zarządzenia wyborów przedterminowych sołtysa w sołectwie Daleszewo. W dniu  
16 września br. odbyło się zebranie wiejskie, na którym przeprowadzono wybory. 
Sołtysem został Pan Leszek Łozowiecki. 

5. Wydałem zarządzenie Nr  0050.103.2015 z 29 lipca 2015r. w sprawie zarządzenia 
wyborów przedterminowych sołtysa w sołectwie Żórawie. W dniu 10 sierpnia br. odbyło 
się zebranie wiejskie, na którym przeprowadzono wybory. Sołtysem została Pani  Dorota 
Kulawiec. 

6. Zorganizowałem na terenie Gminy Gryfino referendum ogólnokrajowe zarządzone  
na dzień 6 września 2015 r. w tym: 
- wydałem zarządzenie 120.56.2015 z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania 
koordynatora gminnego oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji  
do spraw  referendum ogólnokrajowego powołanych na terenie miasta i gminy Gryfino  
do przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników głosowania w referendum 
ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. 
- wydałem zarządzenie Nr 0050.118.2015 z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie ochrony 
lokali obwodowych komisji do spraw referendum w czasie przerwy w głosowaniu 
spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w referendum ogólnokrajowym 
zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. 
- wydałem zarządzenie Nr 0050.113.2015 z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania 
obwodowych komisji do spraw referendum na terenie miasta i gminy Gryfino  
dla przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników głosowania w referendum 
ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. 

7.  Podjąłem czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu  
      i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.  
8. Wydział Organizacyjny był współorganizatorem obchodów związanych z jubileuszem  

70. rocznicy osadnictwa polskiego na ziemi gryfińskiej. W dniu 12 września br. odbyły się 
główne uroczystości jubileuszu.  

 
W zakresie podatków i opłat lokalnych: 

 
1.Przeprowadziłem 195 postępowań zakończonych decyzjami podatkowymi dotyczących 

podatku od nieruchomości, rolnego, łącznego zobowiązania pieniężnego oraz leśnego  
i wydałem: 

- 75 decyzji zmniejszających podatek 
- 44 decyzje zwiększające podatek  
- 76 decyzji ustalających wysokość podatku  
2. Przeprowadziłem 11  postępowań podatkowych w sprawie zwrotu opłaty skarbowej, 
3. Przyjąłem 14 deklaracji z podatku od nieruchomości od osób prawnych i 6 deklaracji  
    z podatku rolnego od osób prawnych, 
4. Przyjąłem i zweryfikowałem 301 deklaracji w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami 
    komunalnymi, a wydałem 6 decyzji określających wysokość opłaty, 
5. Przyjąłem i zweryfikowałem 13 deklaracji na podatek od środków transportowych  
    i wystawiłem 20 wezwań do złożenia deklaracji, 
6. Wydałem 16 postanowień o zarachowaniu wpłaty w sprawach z zakresu podatków i opłat 
    lokalnych, 
7. W związku z zaległościami podatkowymi wystawiłem i skierowałem do podatników 
    49 upomnienia oraz skierowałem do egzekucji 51 tytułów wykonawczych, 

W związku z zaległościami w zapłacie kar grzywien nałożonych w drodze mandatów 
karnych skierowałem do dłużników 34 upomnienia, a w 22 przypadkach skierowałem do 
egzekucji tytuły wykonawcze. 

 



W odniesieniu do należności cywilnoprawnych 
- w 8 przypadkach wyraziłem zgodę na rozłożenia należności na raty  
- w 2 przypadkach wyraziłem zgodę na umorzenie należności  
- w  2 przypadkach odmówiłem wyrażenia zgody na udzielenie ulgi  
- wystawiłem 400 wezwań do zapłaty z tytułu wieczystego użytkowania  
- wystawiłem 18 wezwań do zapłaty z tytułu dzierżawy gruntu 
 
W zakresie ulg dotyczących podatku przyjąłem 3 wnioski. 
 
Ponadto w ramach zadań zleconych z zakresu administracji publicznej przeprowadziłem 95 
postępowań podatkowych zakończonych decyzjami podatkowymi w sprawie zwrotu podatku 
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 
 

W zakresie spraw obywatelskich: 
 

Realizacja zadań z zakresu dowodów osobistych  
Przyjąłem 549  wniosków o wydanie dowodu osobistego.  
Wydałem 515 dowodów osobistych 
Przyjąłem 76 zgłoszeń o utracie dowodu osobistego.  
 

Realizacja zadań z zakresu ewidencji ludności    
Udzieliłem odpowiedzi na 72 wnioski o udostępnienie danych z ewidencji ludności,  
Udzieliłem odpowiedzi na 18  wniosków o udostępnienie danych z dowodów osobistych, 
wydałem 172  zaświadczenia o  zameldowaniu mieszkańców naszej gminy. 

 
Po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego wydałem: 
-4 decyzje o wymeldowaniu z pobytu  stałego, 
-1 decyzję o umorzeniu postępowania.  

 
W zakresie zamówień publicznych: 

 
1. Przeprowadziłem i rozstrzygnąłem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 30 000 euro na następujące zadania: 
1) Budowa sieci wodociągowej w gminie Gryfino, 
2) Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w lokalach komunalnych, 
3) Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Przebudowa 

wewnętrznej drogi dojazdowej wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem  
w rejonie ul. Flisaczej w Gryfinie oraz przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową 
kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Pomorskiej w Gryfinie”, 

4) Przebudowa przewodów kominowych w lokalach komunalnych, 
5) Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Gryfino – teren byłego sanatorium w Nowym Czarnowie i rejon ul. Reymonta  
w Gryfinie, 

6) Remont klatki schodowej i schodów drewnianych w budynku wielorodzinnym przy  
ul. Kościelnej 22  w Gryfinie, 

7) Wykonanie inwentaryzacji architektonicznej murów obronnych wraz z Bramą Bańską 
w Gryfinie oraz konserwatorskiego projektu budowlano – wykonawczego budynku 
Gryfińskiego Domu Kultury „Pałacyk pod Lwami” w Gryfinie. 

2. Unieważniłem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej 
wartości zamówienia poniżej 30 000 euro na zadania: 
1) Poprawa bezpieczeństwa pożarowego w budynku Zespołu Szkół w Gardnie, 
2) Wykonanie konserwatorskiego projektu budowlano-wykonawczego kompleksowej 

rewitalizacji zabytkowych murów obronnych w Gryfinie (włącznie z Bramą Bańską)  
i budynku Gryfińskiego Domu Kultury „Pałacyk pod Lwami” w Gryfinie.  



3. Ogłosiłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości 
zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na: „Odbiór  
i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Gryfino, w tym utworzenie  
i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych”. 

4. Wydałem Zarządzenie Nr 120.52.2015 z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania 
komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na zadanie: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu 
gminy Gryfino, w tym utworzenie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych”. 

5. Rozstrzygnąłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej 
wartości zamówienia o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości 
zamówienia powyżej 30 000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie: „Przebudowa 
wewnętrznej drogi dojazdowej wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem  
w rejonie ul. Flisaczej w Gryfinie oraz przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową 
kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Pomorskiej w Gryfinie”. 

 
W zakresie obsługi Rady Miejskiej: 

 
1. Wydałem Zarządzenie nr 120.59.2015 z dnia 18 września 2015 r. w sprawie określenia  

  odpowiedzialnych za realizację uchwał podjętych na sesji w dniu 6 sierpnia 2015 r. 
2. Na ostatniej sesji radni zgłosili 26 interpelacji, 1 interpelacja została zgłoszona w trybie 

międzysesyjnym. Pismami z dnia 13 sierpnia oraz 16 września 2015 r. określiłem 
odpowiedzialnych za przygotowanie odpowiedzi na te interpelacje.  

 
W zakresie działalności Gryfińskiego Domu Kultury: 

 
termin nazwa imprezy miejsce 

3-7 sierpnia Twórcze wakacje 2015: "Z mapą 
i kompasem" (pięciodniowe warsztaty) 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

3-7 sierpnia Twórcze wakacje 2015: "Moje wakacyjne 
inspiracje" (pięciodniowe warsztaty) 

Świetlica Wiejska w 
Daleszewie 

3-7 sierpnia Twórcze wakacje 2015: "Elegancki 
scrapbooking" (pięciodniowe warsztaty) 

Świetlica Wiejska w 
Bartkowie 

10-14 
sierpnia 

Twórcze wakacje 2015: "Papierowe 
przedmioty" (pięciodniowe warsztaty) 

Gryfiński Dom Kultury 
pracownia plastyczna 

10-14 
sierpnia 

Twórcze wakacje 2015: "Otwarta Scena 
pod Lwami" 
(pięciodniowe warsztaty) 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

10-14 
sierpnia 

Twórcze wakacje 2015: " Czarodziejska 
masa solna" (pięciodniowe warsztaty) 

Świetlica Wiejska w Krajniku

13 sierpnia prelekcja historyczna z udziałem 
dr. Andrzeja Piotrowskiego, geologa 
z Państwowego Instytutu Geologicznego: 
"Warunki geologiczne desantu morskiego 
wojsk Czarnieckiego na wyspę Als" 

Gryfiński Dom Kultury 
Centrum Informacji 
Turystycznej 

13 sierpnia koncert charytatywny: Pomoc dla Maksa Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

14 sierpnia wernisaż wystawy fotograficznej Tadka 
Wasilewskiego "Dwa kolory" 

Gryfiński Dom Kultury 
Centrum Informacji 
Turystycznej 

15 sierpnia współorganizacja VI Amatorskiego Turnieju 
Piłki Siatkowej w Bartkowie 

boisko w Bartkowie 



17-21 
sierpnia 

Twórcze wakacje 2015: "Warsztat aktora 
w pigułce" (pięciodniowe warsztaty) 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

17-21 
sierpnia 

Twórcze wakacje 2015: "Morskie wakacje" 
(pięciodniowe warsztaty) 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

17-21 
sierpnia 

Twórcze wakacje 2015: " Plastikowa 
butelka na 1001 sposobów" (pięciodniowe 
warsztaty) 

Świetlica Wiejska w 
Borzyniu 

17-21 
sierpnia 

Twórcze wakacje 2015: " Zaskakujące 
orgiami modułowe" (pięciodniowe 
warsztaty) 

Świetlica Wiejska w 
Chwarstnicy 

17-21 
sierpnia 

Twórcze wakacje 2015: " Plastyczny 
recykling" (pięciodniowe warsztaty) 

Świetlica Wiejska w 
Krzypnicy 

22 sierpnia obsługa techniczna festynu w Dołgich Dołgie 
22 sierpnia współorganizacja festynu z okazji 

dziesięciolecia działalności Świetlicy 
Wiejskiej w Starych Brynkach 

Stare Brynki 

22 sierpnia współorganizacja Dnia Sportu w Krajniku Krajnik 
22 sierpnia obsługa techniczna Dnia Działkowca 

w Gryfinie; występ zespołów Ad Hoc 
i Desire 

świetlica ogródków 
działkowych w Gryfinie 

22-30 
sierpnia 

udział aktorów Teatru Uhuru 
w międzynarodowych warsztatach 
teatralnych w Berlinie 

Stiftung wannseeFORUM w 
Berlinie 

24-28 
sierpnia 

Twórcze wakacje 2015: "Kolory tańca"  
(pięciodniowe warsztaty) 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

24-28 
sierpnia 

Twórcze wakacje 2015: "Ale cyrk!" 
(pięciodniowe warsztaty) 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

24-28 
sierpnia 

Twórcze wakacje 2015: "Dekoracja na 
różne okazje" (pięciodniowe warsztaty) 

Świetlica Wiejska w Starych 
Brynkach 

24-28 
sierpnia 

Twórcze wakacje 2015: "Papierowy 
zwierzyniec" (pięciodniowe warsztaty) 

Świetlica Wiejska w 
Sobiemyślu 

29 sierpnia Dożynki Gminne i VI Mistrzostwa Świata 
w Rzucie Sztachetą 

Daleszewo: stadion 

31 sierpnia impreza rekreacyjna sportowe pożegnanie 
wakacji 

Świetlica Wiejska w Krajniku

1 września obsługa techniczna uroczystości rocznicy 
wybuchu II wojny światowej 

Cmentarz Komunalny w 
Gryfinie 

1 września współorganizacja patriotycznego wieczoru 
w dniu rocznicy wybuchu II wojny światowej 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

2 września obsługa techniczna szkolenie 
referendalnego 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

4 września Impreza rekreacyjno-
artystyczna na zakończenie wakacji 

Świetlica Wiejska w 
Krzypnicy 

4 - 6 
września 

udział młodych muzyków z Kapeli Ludowej 
Wełtynianka w Turnieju Muzyków 
Prawdziwych / podopieczni Katarzyny 
Papiernik zdobyli wyróżnienie Instytutu 
Muzyki i Tańca, a w nagrodę pojadą do 
Kazimierza Dolnego na Festiwal Kapel i 
Śpiewaków Ludowych w czerwcu 2016 r. 

Filharmonia im. 
Mieczysława Karłowicza w 
Szczecinie 

5 września obsługa techniczna pikniku rodzinnego 
w Mielenku Gryfińskiem 

Mielenko Gryfińskie 

6 września obsługa techniczna projekcji filmu "Honor 
generała" 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 



7 września otwarcie wystawy przestrzennej "Nasze 
miasto" wykonanej przez dzieci 
z Przedszkola nr 1 w Gryfinie 

Gryfiński Dom Kultury 
Centrum Informacji 
Turystycznej 

12 września współorganizacja imprezy plenerowej 70 Lat 
Osadnictwa Polskiego na Ziemi Gryfińskiej 

nabrzeże w Gryfinie 

14-18 
września 

rozpoczęcie działalności pracowni 
i zespołów artystycznych w nowym roku 
szkolnym 2015/2016 

Gryfiński Dom Kultury 
 

15 września obsługa techniczna spotkania projektowego 
"Media Pomorskie" 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

16 września obsługa techniczna spotkania 
integracyjnego "Tacy sami" 

Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Gryfinie 

16 września otwarcie pokonkursowej wystawy prac  
podopiecznych Wiesławy Tyły 
z powiatowego przeglądu plastycznego 

Gryfiński Dom Kultury 
Centrum Informacji 
Turystycznej 

17 września otwarcie wystawy 48. Międzynarodowego 
Konkursu Plastycznego / wręczenie nagród 
podopiecznym pracowni plastycznych 
Gryfińskiego Domu Kultury: Kamili 
Żukowskiej i Alicji Adamczyk (instr. Elżbieta 
Narzekalak), Mai Karasińskiej i Michałowi 
Smug (instr. Wiesława Tyła) oraz Amelii 
Janik i Mai Zych (instr. Karina Tyła) 

Uckermärkische Bühnen 
Schwedt / Niemcy 

18 września obsługa techniczna uroczystości 
upamiętniającej 76. rocznicę agresji 
sowieckiej na Polskę 

Cmentarz Komunalny w 
Gryfinie 

18 września obsługa techniczna imprezy Wieczornica 
Kresowiaków 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

19-20 
września 

prezentacja spektaklu Teatru 6 i PÓŁ 
podczas XI Ogólnopolskich Spotkań 
Teatrów COŚ-Chcących / nagroda główna i 
wyróżnienie jury młodzieżowego dla 
podopiecznych Krzysztofa Gmitera 

Żnin 

20 września Seanse pod specjalnym nadzorem: pokaz 
filmu "Karbala" z udziałem reżysera 
Krzysztofa Łukaszewicza 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

 
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 
 

W zakresie Biblioteki Publicznej: 
 

ODDZIAŁ DZIECIĘCY: 
 

DATA TEMATY  I  FORMY PRACY UCZESTNICY LICZBA  RODZAJ 
FORMY 



03 
września 

Czytanie z Gryfusiem rozdziału 
„Nowy rok szkoły” z książki „Nowe 
przygody Mikołajka” 

dzieci od 2 do 8 
lat z mamami 

9 spotkanie z 
książką 

 „Wyprawka szkolna” – pakujemy 
tornister do szkoły 

-,,- 9 konkurs 

 „Wspomnienia z wakacji”  -,,- 5 pogadanka 
 „Wakacyjny obrazek” -,, 5 konkurs 

plastyczny 
10 
września 

„Bezpieczna droga do szkoły” dzieci od 5 do 8 
lat z mamami 

10 pogadanka 

 Głośne czytanie z Gryfusiem 
książki Gabriel Gay – „Czerwony i 
Zielony” 

-,,- 10 spotkanie z 
książką 

 Bezpieczni na drodze-łamigłówki -,,- 6  konkurs 
18 
września 

„Biblioteka przyjazna 
najmłodszym” 

Gr.”Krasnale”z 
Przedszkola Nr 

5 z 
nauczycielkami 

25 wycieczka 
po 

bibliotece 

 „Joanna Papuzińska- nasza 
profesor czarodziejka” 

  gazetka 
ścienna 

21 
września 

„Krasnoludki w bibliotece” – 
warsztaty literacko-plastyczne z 
prof. Joanną Papuzińską oraz 
Elżbietą Krygowską-
Butlewska(ilustratorką książek 
dziecięcych) 

uczniowie kl. 1h 
z SP Nr 1 oraz 
kl. 1a z SP Nr 3 

z 
nauczycielkami 

40 warsztaty 
twórcze 

 „Rozwesołki Pani Profesor” - 
warsztaty literacko-plastyczne z 
prof. Joanną Papuzińską oraz 
Elżbietą Krygowską-Butlewska 
(ilustratorką książek dziecięcych) 

uczniowie kl. 2d 
z SP Nr 2 oraz 
kl. 3c z SP Nr 1 

z 
nauczycielkami 

40 warsztaty 
twórcze 

 
 
BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GRYFINIE: 
5.09. - Czwarta edycja Narodowego Czytania. 5 września br. o godz. 17.00 w Tawernie na 
gryfińskim nabrzeżu odbyło się Narodowe Czytanie „Lalki” Bolesława Prusa. 
12.09.- „Nasze Gryfino” – wystawa okolicznościowa w Tawernie. Od dnia 09.09.2015 r. 
w budynku Tawerny na gryfińskim nabrzeżu, oglądać można okolicznościową wystawę 
związaną z 70-leciem osadnictwa polskiego na ziemi gryfińskiej. 
18.09. - Wieczornica Kresowiaków „Nie odbiorą Ci Ojczyzny jeśli masz ją w sercu”. 
Uroczystość w Pałacyku pod Lwami. 
19.09. - Spotkanie z kapitanem Waldemarem Gałuszką w Klubie Nauczyciela. 
Filia Biblioteczna w Pniewie: 
13.08. - Warsztaty z czarodziejską masą solną. 
31.08. – Pożegnanie wakacji 
Filia Biblioteczna w Wełtyniu: 
 
Sierpień – Podsumowanie konkursu „Wełtyń w kwiatach” 

 
Zaproszenia, spotkania, konferencje Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino: 

 
termin nazwa miejsce 

 9 sierpnia Msza święta z okazji 100 urodzin 
p.  Stanisławy Brońskiej 

Kościół w Steklnie  



10 sierpnia  Wyborcze zebranie wiejskie – wybór 
nowego sołtysa 

Wiata przy boisku 
 w Żórawiach  

14 sierpnia Obchody Dnia Energetyka Bełchatów  
21 sierpnia Spotkanie z Prezesem PGE Siedziba PGE 

 w Bełchatowie  
21 sierpnia Wspólna narada grupy sterującej 

„Transgranicznego planu działania” 
Urząd Miejski   

Trzcińsko Zdrój  
22 sierpnia Obchody Dnia Działkowca ROD – ul. Armii Krajowej  
22 sierpnia 10-lecie otwarcia świetlicy wiejskiej 

w Starych Brynkach 
Plac przy świetlicy  

w Starych Brynkach  
25 sierpnia Spotkanie z dyrektorami szkół i przedszkoli 

przed rozpoczęciem roku szkolnego 
Sala konferencyjna UMiG  

28 sierpnia V spotkanie mieszkańców DPS Dębce 
z rodzinami 

Siedziba DPS w Dębcach  

28 sierpnia Festyn przedszkolny  Przedszkole ISKIERKA  
29 sierpnia Dożynki gminne  Sołectwo Daleszewo  
30 sierpnia Uroczystość z okazji 35. rocznicy 

podpisania Porozumień Sierpniowych 
 i powstania NSZZ „Solidarność”  

w Szczecinie  

Szczecin 

31 sierpnia Przejazd zmodernizowanym pociągiem EN 
57 AL  

Szczecin-Gryfino 

1 września Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016  Szkoły na terenie miasta 
i gminy Gryfino 

1 września Obchody 76. rocznicy wybuchu II wojny 
światowej  

Cmentarz komunalny – 
Golgota Wschodu 

3 września Konferencja poświęcona Zintegrowanemu 
Planowi Gospodarki Niskoemisyjnej 

Sala sesyjna Urzędu Miasta 
Szczecin 

11 września Spotkanie z okazji Dnia Energetyka Sala konferencyjna BUT 
PGE w Nowym Czarnowie 

12 września Obchody 70-lecia osadnictwa polskiego na 
ziemi gryfińskiej  

- kościół p.w. NNMP 
- nabrzeże 

15 września Projekcja filmu oraz debata o Gryfinie i 
pograniczu poolsko-niemieckim w ramach 

projektu „pomorskie media” 

sala kinowa w GDK 

16 września Wyborcze zebranie wiejskie  Świetlica wiejska 
w Daleszewie 

17 września Konferencja Greenfield Open 2015  Pola golfowe w Binowie 
18 września Obchody 76. rocznicy agresji Sowietów na 

Polskę  
Cmentarz komunalny – 

Golgota Wschodu 
18 września Zebranie wiejskie sołectwa Czepino  Świetlica wiejska 

w Czepinie 
 
 
 
         
 Gryfino, dnia 23 września 2015 r.    
               Z up. Burmistrza  
       Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino 
         
                Paweł Nikitiński 


