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W zakresie gospodarki nieruchomościami i działalności gospodarczej: 
 
1. Przyjęto 140 zgłoszeń do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 
2. Wydano 11  zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu i poza 

miejscem sprzedaży. 
3. Wydano 6 decyzji o wygaśnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 
4. Wydano 5 decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości. 
5. Ustalono dla 13 wnioskodawców jednorazową opłatę przekształceniową wraz  

z zastosowaniem 60% bonifikaty. 
6. Ustalono dla 2 wnioskodawców jednorazową opłatę przekształceniową. 
7. Wydano 12 zaświadczeń potwierdzających całkowitą spłatę opłaty przekształceniowej. 
8. Wydano dla nowych właścicieli nieruchomości 18 zaświadczeń informujących  

o wysokości i zasadach wnoszenia opłaty przekształceniowej. 
9. Wydano 4 zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego dla nieruchomości, 

położonych na terenie miasta i gminy Gryfino. 
10. Wydano 6  zaświadczeń dotyczących nieruchomości. 
11. Wydano 162 umowy dzierżawy obejmujące nieruchomości gminne. 
12. Wydano 2 umowy użyczenia obejmujące nieruchomości gminne. 
13. Wydano 8 umów najmu obejmujących lokale gminne. 
14. Zawarto 5 umów notarialnych o ustanowieniu służebności gruntowych i przesyłu  

w związku  z lokalizacją na gruntach gminnych, urządzeń infrastruktury technicznego  
uzbrojenia terenu – służebności odpłatne – 18.698,00 zł netto. 

15. Ogłoszono na dzień 1 kwietnia 2020 r., czwarty przetarg ustny nieograniczony na 
sprzedaż nieruchomości gminnych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 m. 
Gryfino, przeznaczonych pod zabudowę usługową z dopuszczeniem funkcji 
mieszkaniowej jednorodzinnej - cena wywoławcza 163.000,00 zł netto.    

 
W zakresie gospodarki nieruchomościami wydano 10 zarządzeń dotyczących 
gospodarowania mieniem gminnym: 
 
- w sprawie powołania Zespołu ds. nazewnictwa ulic, rond i placów publicznych na 

terenie Gminy Gryfino – Zarządzenie Nr 0050.13.2020 z dnia 28.01.2020 r.; 
- w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego 

nieograniczonego nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym nr 1 
miasta Gryfino – Zarządzenie Nr 0050.19.2020 z dnia 4.02.2020 r.; 

- w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym 
Pniewo – Zarządzenie Nr 0050.20.2020 z dnia 4.02.2020 r.; 

- w sprawie ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy  
ul. Bolesława Chrobrego 10/10 - przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy - 
Zarządzenie Nr 0050.21.2020 z dnia 4.02.2020 r.; 

- w sprawie ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy  
ul. 1 Maja 20/12 - przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy - Zarządzenie  
Nr 0050.22.2020 z dnia 4.02.2020 r. 

- w sprawie ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy  
ul. Grunwaldzkiej 20/3 - przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemców  - Zarządzenie  
Nr 0050.23.2020 z dnia 4.02.2020 r.; 

- w sprawie ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy  
ul. Grunwaldzkiej 26/12 - przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemców - Zarządzenie  
Nr 0050.24.2020 z dnia 4.02.2020 r.; 

- w sprawie ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy  
ul. Grunwaldzkiej 22/7 - przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemców - Zarządzenie  
Nr 0050.25.2020 z dnia 4.02.2020 r.; 
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- w sprawie ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy  
ul. Bolesława Chrobrego 28/7 - przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy - 
Zarządzenie Nr 0050.26.2020 z dnia 4.02.2020 r.; 

- w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.27.2020 z dnia 28 stycznia 2020 roku, w sprawie 
powołania Zespołu ds. nazewnictwa ulic, rond i placów publicznych na terenie Gminy 
Gryfino - Zarządzenie Nr 0050.27.2020 z dnia 5.02.2020 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. Podpisałem umowę na zadanie, związane z transportem materiału o kodzie 10 01 80  
z przeznaczeniem na utwardzenie wewnętrznych dróg gminnych w m. Drzenin. 

4. Podpisałem umowę na zadanie pn. „Wymiana stolarki okiennej w mieszkalnych 
lokalach komunalnych położonych na terenie miasta i gminy Gryfino”. 

5. Podpisałem umowę na zadanie pn. „Budowa instalacji kanalizacji deszczowej budynku 
komunalnego przy ul. Wojska Polskiego 10 w Gryfinie” wraz z pełnieniem funkcji 
inspektora nadzoru. 

6. Podpisałem umowę na zadanie pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Brynki 
na działce nr 213/2, gmina Gryfino”. 

7. Podpisałem umowę na zadanie pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Czepinie, gmina 
Gryfino” wraz z pełnieniem funkcji kierownika budowy, realizowanego w ramach 
funduszu sołeckiego m. Czepino. 

8. Podpisałem umowę na zadanie pn. „Zakup, załadunek, dostawa i rozładunek płyt 
betonowych do m. Żórawki, Radziszewo i Żabnicy, gmina Gryfino”, realizowanych  
w ramach funduszy sołeckich m. Żórawki, Radziszewo i Żabnicy. 

9. Zrealizowałem zadanie, związane z opracowaniem opinii budowlanej, związanej  
z remontem budynku komunalnego przy ul. Kościelnej 18 w Gryfinie. 

10. Zrealizowałem zadanie, związane z wymianą instalacji elektrycznej w lokalu 
komunalnym w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 32/2. 

 
Realizując zadania z zakresu rozwoju (BMI.RR): 
1. Trwają szkolenia w ramach realizacji projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych 

mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”, realizowanego  
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oraz działania 
promocyjne związane z realizacją projektu. 

2. Trwają procedury odbiorowe związane z realizacją zadania pn. „Wykonanie, wdrożenie  
i uruchomienie nowego portalu gryfino.pl”. 

3. Trwają prace projektowe, związane z budową drogi rowerowej w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 120 na odcinkach: Gryfino-Wełtyń i Wełtyń-Strefa Przemysłowa  
w Gardnie. 

4. Trwają prace, związane z opracowaniem dokumentacji aplikacyjnej, w tym studium 
wykonalności i wniosku o dofinansowanie dla zadań: „Budowa ścieżki rowerowej: 
Gryfino-Wełtyń” i "Wełtyń – Strefa Przemysłowa w Gardnie". 

5. Ogłosiłem otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w drodze zlecenia,  
z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości. 
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6. Rozpoczęto prace związane z realizacją projektu pn. „Zrównoważona turystyka wodna 
w unikalnej Dolinie Dolnej Odry”, realizowanego w ramach porozumienia z Zespołem 
Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego.  

 
W zakresie planowania przestrzennego i ochrony środowiska: 

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

− 13 decyzji o warunkach zabudowy,  
− 1 decyzję w sprawie zmiany decyzji o warunkach zabudowy, 
− 1 decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 
− 6 postanowień opiniujących wstępne projekty podziału nieruchomości, 
− 22 wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,  
− 47 zaświadczeń z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

2. Sporządziłem 12 opinii w zakresie zgodności planowanych inwestycji z ustaleniami 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

3. W dniu 10 lutego br. zorganizowałem dyskusję publiczną nad rozwiązaniami przyjętymi 
w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino,  
w obrębie 3 miasta Gryfino – Gryfino Nabrzeże. 

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

− 6 decyzji zezwalających na usunięcie drzew z terenu nieruchomości, 
− 2 decyzje umarzające opłaty za usunięcie drzew, w związku z upływem 3-letniego 

okresu odroczenia płatności i potwierdzeniem żywotności nasadzeń zastępczych, 
− 2 obwieszczenia o zakończonych postępowaniach i 2 obwieszczenia o wydanych 

decyzjach na rzecz spółdzielni mieszkaniowej, 
− postanowienie wzywające wnioskodawcę do wystąpienia do Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska o wydanie zezwolenia na zniszczenie gniazd  
i siedlisk ptaków oraz postanowienie zawieszające postępowanie administracyjne 
do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia przez RDOŚ. 

2. Przyjąłem 13 zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew i krzewów z terenów nieruchomości 
stanowiących własność osób fizycznych. 

3. Przyjąłem 2 zgłoszenia eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków. 
4. Udzieliłem odpowiedzi na dwa wnioski o udostępnienie informacji o środowisku. 
5. Udzieliłem odpowiedzi na dwa wnioski o udostępnienie informacji publicznej. 
6. Wszcząłem postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy solarnej 
(farmy fotowoltaicznej) składającej się z niezbędnej infrastruktury technicznej  
służącej do wytwarzania energii elektrycznej z energii słońca o łącznej mocy 
nominalnej farmy do 2,0 MW, na działce nr 168 obręb Czepino”. 

7. Zawarłem 8 umów dotacji celowych ze środków finansowych Gminy Gryfino, 
przeznaczonych na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej - zakup biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków. 

 
W zakresie gospodarki komunalnej: 

 
W zakresie gospodarki mieszkaniowej: 
1) wydałem 5 skierowań do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego; 
2) rozpatrzyłem 8 wniosków o najem lokalu komunalnego; 
3) rozpatrzyłem 4 wnioski o przyspieszenie przydziału lokalu; 
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4) sporządziłem i opublikowałem na portalu sprawozdawczym GUS sprawozdanie 
statystyczne SG-01 cz. 3, dotyczące gospodarki mieszkaniowej i komunalnej Gminy 
Gryfino w 2019 r. 

 
W zakresie ochrony przyrody: 
1) wydałem zarządcy cmentarzy komunalnych zgodę na usunięcie drzew rosnących na 

terenach cmentarzy; 
2) sporządziłem i opublikowałem na portalu sprawozdawczym Głównego Urzędu 

Statystycznego sprawozdanie statystyczne SG-01 cz. 2, dotyczące leśnictwa i ochrony 
środowiska Gminy Gryfino w 2019 r. 

 
W zakresie gospodarki komunalnej: 
1) sporządziłem i przekazałem Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska 

zestawienie z zakresu stanu realizacji programów wodno-ściekowych oraz 
przeprowadzonych kontroli w zakresie odbioru i oczyszczania nieczystości ciekłych  
w 2019 r.; 

2) sporządziłem i przekazałem Głównemu Urzędowi Statystycznemu informację  
z zestawieniem zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy w 2019 r. 
 

W zakresie ochrony zwierząt: 
1) sporządziłem i przekazałem Wojewodzie Zachodniopomorskiemu informację  

o kosztach realizacji programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt w okresie 2017-2019 r.; 

2) przyjąłem do realizacji 33 wnioski na wykonanie usług sterylizacji i kastracji psów  
i kotów posiadających właściciela; 

3) na wnioski opiekunów społecznych wydałem zgodę na sterylizację 11 wolnożyjących 
kotek. 
 

W zakresie gospodarki odpadami: 
1) zleciłem likwidację 1 dzikiego wysypiska odpadów zlokalizowanego na terenie 

gminnym. 
 

W zakresie utrzymania cmentarzy: 
1) dokonałem korekty rozliczenia dotacji, otrzymanej od Wojewody 

Zachodniopomorskiego, na bieżące utrzymanie cmentarza wojennego w 2019 r.  
 
W zakresie transportu zbiorowego: 
1) przedłożyłem Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego informację w zakresie 

publicznego transportu zbiorowego za 2019 r.; 
2) zatwierdziłem rozliczenie dotacji przekazanej Województwu Zachodniopomorskiemu  

w 2019 r. na pokrycie rekompensaty wypłacanej operatorowi przewozów kolejowych  
z tytułu funkcjonowania aglomeracyjnego połączenia na trasie Gryfino – Szczecin 
Główny – Gryfino. 

 
W zakresie edukacji i spraw społecznych: 

 
1. Przekazano dotację z budżetu Gminy Gryfino za miesiąc luty dla Niepublicznego 

Przedszkola Integracyjnego „Iskierka” z oddziałami ogólnodostępnymi i specjalnymi  
w Gryfinie w wysokości 147.456,38 zł. 

2. Przekazano dotację z budżetu Gminy Gryfino za miesiąc styczeń dla 3 punktów 
przedszkolnych oraz 1 niepublicznego przedszkola funkcjonujących w miejscowościach 
wiejskich na terenie gminy Gryfino prowadzonych przez Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 
w wysokości 40.848,30 zł. 

3. Wydano zarządzenie nr 0050.14.2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie 
harmonogramu czynności oraz kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do 
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przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych 
szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gryfino.  

4. Wydano zarządzenie nr 0050.17.2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie planu 
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach 
i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino, określenia specjalności  
i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz ustalenia 
maksymalnej kwoty dofinansowania w 2020 roku. 

5. W dniu 29 stycznia 2020 r.  przy współpracy z Pracownikami PKP Polskie Linie Kolejowe 
S.A.  oraz ze służbami, tj.  Strażą Ochrony Kolei  w Szczecinie,  Komendą Powiatową 
Straży Pożarnej w Gryfinie, Komendą Powiatową Policji w Gryfinie oraz Pracownikami 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przeprowadziłem akcję profilaktyczną o tematyce: 
„Bezpieczne Ferie zimowe 2020”. Celem głównym było przypomnienie dzieciom 
prawidłowych zasad bezpieczeństwa o których należy pamiętać, aby po zimowych 
feriach zostały tylko miłe wspomnienie. Zajęcia profilaktyczne zostały przeprowadzone 
dla klas 5 szkół podstawowych w Gryfińskim Domu Kultury. Podczas spotkania 
edukacyjnego dzieci powtórzyły wszystkie zasady bezpieczeństwa w czasie ferii 
zimowych, uczyły się podstawowych zasad przekraczania przejazdów kolejowo-
drogowych, poznawały znaki, a także dowiedziały  się, czego nie wolno robić na terenie 
kolejowym. 

6. W dniach od 31 stycznia do 20 lutego  przy współpracy z Komendą Powiatową Straży 
Pożarnej w Gryfinie, Komendą Powiatową Policji w Gryfinie przeprowadziłem spotkanie 
profilaktyczne o tematyce: „Bezpieczne Ferie zimowe 2020”. Podczas spotkań 
przekazano wiele cennych rad i wskazówek, które zwiększą bezpieczeństwo 
uczestników nie tylko w czasie ferii. Dzieciom przypomniano podstawowe zasady 
właściwego przechodzenia przez jezdnię, oraz o konieczność noszenia elementów 
odblaskowych, które zwiększają widoczność a tym samym ratują ich zdrowie a nawet  
i życie. Dzieci obejrzały kilka filmów edukacyjnych dotyczących między innymi 
bezpiecznych przejazdów kolejowych oraz zachowania ostrożności w kontakcie  
z nieznajomymi. Zajęcia profilaktyczne zostały przeprowadzone w:  Przedszkolu nr 5  
w Gryfinie, Zespole Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie, Świetlicy wiejskiej  
w Wełtyniu, Świetlicy wiejskiej w Sobiemyślu oraz  Bibliotece Publicznej w Gryfinie. Na 
zakończenie spotkań dzieci otrzymały elementy odblaskowe, gumowe opaski  
z numerem alarmowym  oraz broszurki i plakaty o tematyce zagrożeń zimowych. 

7. W dniach od 3 lutego do 7 lutego na terenie Gminy Gryfino przeprowadziłem eliminacje 
szkolne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom 
2020”. Eliminacje zostały przeprowadzone w: Szkole Podstawowej w Radziszewie, 
Szkole Podstawowej w Żabnicy, Szkole Podstawowej w Gardnie, Szkole Podstawowej nr 
1 w Gryfinie, Szkole Podstawowej nr 2 w Gryfinie, Szkole Podstawowej nr 3 w Gryfinie, 
Szkole Podstawowej w Chwarstnicy, Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie, 
Zespole Szkół nr 2 w Gryfinie. Turniej ma na celu popularyzowanie przepisów  
i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa  
i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci  
i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na 
wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem 
gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej 
oraz historii i tradycji ruchu strażackiego. 

8. W okresie sprawozdawczym wpłynęło do urzędu 13 wniosków o wydanie Karty Dużej 
Rodziny oraz 4 wnioski o wydanie Zachodniopomorskiej Karty Seniora. 

9. W dniu 24 lutego 2020 r. na podstawie Zarządzenia nr 0050.32.2020 Burmistrza Miasta  
i Gminy Gryfino z dnia 21 lutego 2020 r. odbyło się posiedzenie komisji opiniującej 
złożone formularze zgłoszeń do Gryfińskiej Gali Sportu.  

10. Prowadziłem działania promocyjno-informacyjne gminy. 
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W zakresie spraw organizacyjnych: 
 
1. Wydałem zarządzenie nr 120.13.2020 z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie powołania 

komisji do dokonania oceny i wydzielenia dokumentacji aktowej niearchiwalnej 
zdeponowanej w archiwum zakładowym Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie  
z przeznaczeniem jej do zniszczenia. Wydanie zarządzenia podyktowane było potrzebą 
dokonania brakowania dokumentacji aktowej, dla której upłynął okres 
przechowywania w archiwum zakładowym Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.   

2. Wydałem zarządzenie Nr 120.10.2020 z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie zmiany 
Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy  
w Gryfinie. 

3. Podpisałem umowę z Pocztą Polską S. A. na świadczenie usług pocztowych dla potrzeb 
Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.  

4. Podpisałem umowę z Przedsiębiorstwem Handlowym ALFA Tomasz Witka na zakup  
i dostawę środków czystości dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.  

5. Wydałem zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu 
przeprowadzenia egzaminu i zakończenia służby przygotowawczej dla dwóch 
pracowników Straży Miejskiej.    

6. Ogłosiłem nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Straży Miejskiej. Termin składania 
dokumentów upływa 6 marca 2020 r. 

7. Rozstrzygnąłem nabór na wolne stanowisko urzędnicze Wydziale Zamówień 
Publicznych. Najlepszą kandydatką okazała się  Magdalena Ochocka. 

8. Wystąpiłem do Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie na zorganizowanie robót 
publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.  

9. Podjąłem czynności związane z organizacją na terenie gminy Gryfino wyborów  
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 10 maja 2020 r.  

 
W zakresie działalności Urzędu Stanu Cywilnego i spraw obywatelskich: 

 
Urząd Stanu Cywilnego 

 
Sporządziłem: 
- 17 aktów urodzeń,  
- 3 akty małżeństw,  
- 29 aktów zgonu. 
Przyjąłem 10 uznań ojcostwa.  
Nadałem 16 numerów PESEL. 
Transkrybowałem 6 zagranicznych aktów stanu cywilnego.  
Przyjąłem 10 zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.   
 
Wydałem: 
- 1 decyzję o zmianie imienia i nazwiska, 
- 1 decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie zmiany nazwiska, 
- 484 odpisy z aktów stanu cywilnego, 
- 16 zaświadczeń o nadaniu numeru PESEL,  
- 5 zaświadczeń o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wyznaniowego, 
- 4 zaświadczenia o uznaniu ojcostwa, 
- 1 zaświadczenie o stanie cywilnym, 
- 1 zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć 

małżeństwo. 
 
Dokonałem: 
- 32 zmian w aktach stanu cywilnego, w tym 9 o rozwiązaniu małżeństwa w wyniku 

rozwodu,  
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- 108 przypisków informacyjnych o zmianie stanu cywilnego w aktach stanu cywilnego,  
- 223 migracji aktów stanu cywilnego do Centralnego Rejestru Stanu Cywilnego. 
Udzieliłem 2 ślubów cywilnych. 
 

Referat Spraw Obywatelskich 
 
Realizacja zadań z zakresu dowodów osobistych:  
Przyjąłem 238 wniosków o wydanie dowodu osobistego.  
Wydałem 306 dowodów osobistych. 
Unieważniłem 262 dowody osobiste, w tym 42 na podstawie zgłoszeń o utracie lub 
uszkodzeniu dokumentu. 
Udzieliłem odpowiedzi na 5 wniosków o udostępnianie dokumentacji związanej                           
z dowodem osobistym.  
 
Realizacja zadań z zakresu ewidencji ludności:   
Udzieliłem odpowiedzi na 28 wniosków o udostępnianie danych z rejestru mieszkańców 
lub rejestru PESEL. 
Wydałem na wniosek 82 zaświadczenia o zameldowaniu mieszkańców naszej gminy. 
Dokonałem 142 czynności z zakresu obowiązku meldunkowego. 
Wydałem 1 decyzję orzekającą wymeldowanie z miejsca pobytu stałego, 1 decyzję 
orzekającą odmowę wymeldowania z miejsca pobytu stałego.   
 

W zakresie obsługi Rady Miejskiej: 
 

Na sesji radni zgłosili 22 interpelacje, 2 interpelacje zostały złożone w okresie 
międzysesyjnym. Przekazane przez Przewodniczącego Rady interpelacje skierowałem do 
wydziałów merytorycznych celem przygotowania odpowiedzi, a ich treść została 
opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Wydałem zarządzenie nr 120.11.2020 r. z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie określenia 
odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XVIII sesji w dniu  
30 stycznia 2020 r. 
 

W zakresie zamówień publicznych: 
 

1. Wszcząłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej 
wartości zamówienia poniżej 30 000 euro na zadania:  
1) Przebudowa instalacji grzewczych i gazowych w mieszkalnych lokalach 

komunalnych w Gryfinie; 
2) Zakup i dostawa artykułów spożywczych. 

2. Rozstrzygnąłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej 
wartości zamówienia poniżej 30 000 euro na zadania:  
1) Zakup płyt betonowych do miejscowości Żórawki, Radziszewo i Żabnicy, gmina 

Gryfino; 
2) Budowa instalacji kanalizacji deszczowej budynku komunalnego przy ul. Wojska 

Polskiego 10 w Gryfinie; 
3) Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego; 
4) Świadczenie usług pocztowych; 
5) Wymiana stolarki okiennej w mieszkalnych lokalach komunalnych położonych na 

terenie miasta i gminy Gryfino. 
3. Wszcząłem i rozstrzygnąłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  

o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 30 000 euro na zadania: 
1) Zakup i dostawa środków czystości; 
2) Unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Gryfino. 



 9 

4. Wszcząłem i unieważniłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  
o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 30 000 euro na zadanie: Przebudowa 
instalacji grzewczych i gazowych w mieszkalnych lokalach komunalnych w Gryfinie. 

5. Wszcząłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej 
wartości zamówienia powyżej 30 000 euro na zadania:  
1) Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej pomiędzy ul. Mazowiecką a ul. Flisaczą  

w Gryfinie; 
2) Budowa budynków mieszkalnych w Nowym Czarnowie, gmina Gryfino; 
3) Przebudowa dróg powiatowych nr 1492Z ul. Sprzymierzonych i nr 1471Z ul. 1 Maja  

w Gryfinie. 
6. Wydałem: 

1) zarządzenie Nr 120.12.2020 w sprawie powołania komisji przetargowej  
do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej pomiędzy ul. Mazowiecką  
a ul. Flisaczą w Gryfinie”; 

2) zarządzenie Nr 120.8.2020 w sprawie powołania komisji przetargowej do 
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: 
„Budowa budynków mieszkalnych w Nowym Czarnowie, gmina Gryfino”; 

3) zarządzenie Nr 120.7.2020 w sprawie powołania komisji przetargowej do 
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: 
„Przebudowa dróg powiatowych nr 1492Z ul. Sprzymierzonych  i nr 1471Z ul. 1 Maja 
w Gryfinie”. 

 
W zakresie działalności Biblioteki Publicznej: 

 
Dnia 5 lutego 2020 r. o godz. 17.00 w gryfińskim Klubie Nauczyciela odbyło się 

spotkanie z poezją. Klub Poetów „Gryfińskie Strofy” postanowił zaprosić mieszkańców na 
magiczny wieczór, podczas którego mogliśmy wysłuchać ich wierszy. Recytowane one były 
przez aktorów teatru „Eliksir”, a także przez samych autorów. 

18.02.2020 r. – rozłożenie wystawy plenerowej „Gryfino powojenne” na terenie 
Gryfińskiego Domu Kultury. Wystawa prezentowana jest podczas Gryfińskiego Festiwalu 
Miejsc i Podróży „Włóczykij”. 
 

Oddział dla Dzieci i Młodzieży: 

DATA TEMATY  I  FORMY PRACY LICZBA 
UCZEST. 

RODZAJ FORMY 

04.02. Witam Was – jestem Biblioteka! 16 wycieczka po bibliotece 
06.02. Wreszcie ferie zimowe!  gazetka ścienna 

10-21.02. BIBLIOFERIADA 2020   
10.02. Wampir, Szpieg, Imię z piłką – zabawy 

integracyjne 
15 inna forma 

10.02. Kodowanie na dywanie 15 warsztaty edukacyjne 
10.02. Koło fortuny 15 konkurs 
11.02. Dzień Bezpiecznego Internetu 16 prelekcja 
11.02. Test ze znajomości bezpiecznego 

internetu 
16 konkurs 

11.02. Mirosław Wacewicz – legendziarz 
Pomorza Zachodniego 

16 spotkanie autorskie 

12.02. Historia komiksu 17 prelekcja 
12.02. Czas na komiks - warsztaty tworzenia 

komiksu 
17 warsztaty twórcze 

12.02. Test ze znajomości komiksów 17 konkurs 
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12.02. Grzegorz Węgrzyn – spotkanie  
z podróżnikiem 

17 prelekcja 

13.02. Akademia dowcipu 16 konkurs 
13.02. Książkowy zawrót głowy - gra 

biblioteczna 
16 konkurs 

14.02. Historia Walentynek 18 prelekcja 
14.02. Dam ci serce - warsztaty 

Walentynkowe 
18 warsztaty twórcze 

14.02. Story Cubes – opowieści z klocków 18 warsztaty twórcze 
17.02. Kocie spotkanie  z pisarką Joanną 

Krzyżanek 
12  spotkanie autorskie  

 Kocie poduszki 9 warsztaty twórcze 
 Dyskusja o książce Joanny Krzyżanek – 

„Kotki Dorotki” 
9 DKK 

18.02. Papierowe zoo – warsztaty origami 9 warsztaty twórcze 
 „Niezwykły świat pszczoły” – zajęcia 

edukacyjne o pszczołach p. Urszuli 
Czapiewskiej z Nadleśnictwa Gryfino 

14 prelekcja 

19.02. „Savoir-vivre na co dzień” 9 prelekcja 
 Głośne czytanie fragmentów książki 

Grzegorza Kasdepke – „Bon czy ton” 
9 spotkanie z książką 

 Kindersztuba – co to takiego? 9 pogadanka 
19.02. „Mistrzowie Savoir-Vivre’u” – test  

w grupach 
9 konkurs 

 Pokręcone opowieści 9 konkurs 
 Bezpieczeństwo w Gminie Gryfino –  

z nami bezpiecznie, czyli z Alicją Kubiak 
z Referatu Spraw Społecznych UMiG, 
sierżantem sztabowym Arturem 
Szachniewiczem i aspirantem 
Danielem Kałużniakiem 

10 pogadanka 

 „Zagraj w bezpieczeństwo” – gra 
edukacyjna 

10 inna forma 

20.02. Cztery żywioły – warsztaty wokół 
książki Mizielińskich „Pod ziemią, Pod 
wodą” 

9 warsztaty twórcze 

 Głośne czytanie książki Kati Reider – 
„Rozalia i Trufel” z dyskusją 

9 DKK 

 Poznajemy nowe gry planszowe – 
spotkanie z Grzegorzem Laskowskim – 
pasjonatem, twórcą i wydawcą gier 
planszowych 

9 prelekcja 

21.02. Szpital dla książek – wycieczka do 
introligatorni w bibliotece 

7 wycieczka 

 Dziecięce karaoke 7 konkurs 
 Dzień gier planszowych 7 turniej 

24.02. 1 marca – Narodowy Dzień Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych  

 gazetka ścienna 

 
Filia Biblioteczna w Wełtyniu: 

 
Tegoroczne ferie zimowe w Wełtyniu przebiegały pod hasłem „Podróże dalekie  

i bliskie - Włochy”. Wzięło w nich udział razem 165 dzieci i dorosłych. Były m.in. zajęcia 
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ruchowe pełne humoru i śmiechu, krótka pogadanka o przyjaźni i wierności naszych 
czworonogich przyjaciół na podstawie książki Romana Pisarskiego pt.: ,,O psie, który jeździł 
koleją” oraz zajęcia biblioteczno-świetlicowe z malowaniem dowolną techniką swojego 
czworonożnego pupila. Były też zajęcia związane z robieniem kartek, laurek i serduszek na 
Walentynki. Na zakończenie pierwszego tygodnia ferii zostały wręczone życzenia  
i walentynkowe serduszka. Również w czasie ferii Referat Spraw Społecznych, Gminne 
Centrum Zrządzania Kryzysowego we współpracy z Komendą Policji w Gryfinie oraz OSP 
Wełtyń przeprowadziło akcję profilaktyczną ,,Bezpieczeństwo w Gminie Gryfino – 
Zagrożenia zimowe”. Podczas ferii wykonywano też maski na piątkowy bal karnawałowy,  
a w Tłusty czwartek pieczono faworki w świetlicowej kuchni. W ostatnim dniu ferii odbyła 
się wspólna zabawa przy muzyce. 

 
Filia Biblioteczna w Chwarstnicy: 

 
- Zajęcia biblioterapeutyczne z Chustą KLANZA. 
- Seans filmowy – „W pustyni i w puszczy” 
 
Wspólnie ze Świetlicą Wiejską w Chwarstnicy odbyły się zajęcia dla dzieci i młodzieży: 
 
- „Ekoferie w bibliotece” - warsztaty recyklingowe 
- „Walentynkowe serduszko z życzeniami” - wesołe zabawy z okazji walentynek, warsztaty 

plastyczne 
- „Biblioteka pachnąca czekoladą” - Historia książki od rękopisów do audiobooków, 

budowa książki, fontanna czekoladowa 
- „Czy istnieje idealny człowiek?” - zajęcia biblioterapeutyczne na podstawie książki  

B. Alagana „Pięciu nieudanych” 
- seans filmowy 
- Tłusty czwartek - wspólne pieczenie pączków. 
 

W zakresie działalności Gryfińskiego Domu Kultury: 
 

termin nazwa imprezy miejsce 
1 lutego 22. Szachowe Grand Prix Gryfina - turniej 

pierwszy 
Gryfiński Dom Kultury 
- Pałacyk pod Lwami 

3 lutego Koncert Fletowy z udziałem muzyków 
Filharmonii Szczecińskiej i studentów 
Akademii Sztuki w Szczecinie (org. Krzysztof 
Rudnicki) 

Gryfiński Dom Kultury 
- Pałacyk pod Lwami 

5 lutego obsługa techniczna  (Stanisław Fabjańczuk) 
wykładu Gryfińskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku 

Gryfiński Dom Kultury  
- sala widowiskowa 

7 lutego 9. spotkanie (dwie tury) w ramach 
Interdyscyplinarnego Programu Edukacji 
Medialnej i Społecznej KinoPrzedszkole 
(projekcje filmów połączone z prelekcją 
pedagogów) (org. Monika Drabik, obsługa 
techniczna Stanisław Fabjańczuk) 

Gryfiński Dom Kultury  
- sala widowiskowa 

10-14 lutego Ferie zimowe 2020: kolonia w Myśliborzu 
(turnus pierwszy) 

Dom Wczasów 
Dziecięcych w Myśliborzu 

10-11 lutego Ferie zimowe 2020 z Gryfińskim Domem 
Kultury „Podróże dalekie i bliskie”: 
„Sztuka Afryki” - artystyczne zajęcia 
interdyscyplinarne z Elżbietą Narzekalak  
i Elizą Hołubowską 

Gryfiński Dom Kultury - 
pracownie artystyczne 
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10 lutego prowadzenie (Krzysztof Rudnicki) i obsługa 
techniczna  (Stanisław Fabjańczuk, Tomasz 
Brzęczek) gminnej uroczystości 
upamiętniającej 80. rocznicę pierwszej 
masowej deportacji Polaków na Sybir 

Cmentarz Komunalny  
w Gryfinie 

10-21 lutego Ferie zimowe 2020 z Gryfińskim Domem 
Kultury „Podróże dalekie i bliskie”: 
zajęcia, warsztaty i wycieczki zorganizowane 
w Bartkowie przez Elżbietę Kasprzyk 

Gryfiński Dom Kultury  
- Świetlica Wiejska  
w Bartkowie 
 

10-21 lutego Ferie zimowe 2020 z Gryfińskim Domem 
Kultury „Podróże dalekie i bliskie”: 
zajęcia, warsztaty i wycieczki zorganizowane 
w Borzymiu przez Małgorzatę 
Grzegorzewską 

Gryfiński Dom Kultury  
- Świetlica Wiejska  
w Borzymiu 
 

10-21 lutego Ferie zimowe 2020 z Gryfińskim Domem 
Kultury „Podróże dalekie i bliskie”: 
zajęcia, warsztaty i wycieczki zorganizowane 
w Czepinie przez Emilię Leszczyńską 

Gryfiński Dom Kultury  
- Świetlica Wiejska  
w Czepinie 
 

10-21 lutego Ferie zimowe 2020 z Gryfińskim Domem 
Kultury „Podróże dalekie i bliskie”: 
zajęcia, warsztaty i wycieczki zorganizowane 
w Dołgich przez Bernardę Rataj 

Gryfiński Dom Kultury  
- Świetlica Wiejska  
w Dołgich 
 

10-21 lutego Ferie zimowe 2020 z Gryfińskim Domem 
Kultury „Podróże dalekie i bliskie”: 
zajęcia, warsztaty i wycieczki zorganizowane 
w Drzeninie przez Marlenę Gwiazdę-Gielnik 

Gryfiński Dom Kultury  
- Świetlica Wiejska  
w Drzeninie 
 

10-21 lutego Ferie zimowe 2020 z Gryfińskim Domem 
Kultury „Podróże dalekie i bliskie”: 
zajęcia, warsztaty i wycieczki zorganizowane 
w Krajniku przez Dominikę Bojko 

Gryfiński Dom Kultury  
- Świetlica Wiejska  
w Krajniku 
 

10-21 lutego Ferie zimowe 2020 z Gryfińskim Domem 
Kultury „Podróże dalekie i bliskie”: 
zajęcia, warsztaty i wycieczki zorganizowane 
w Mielenku Gryfińskim przez Marię 
Mościcką 

Gryfiński Dom Kultury  
- Świetlica Wiejska  
w Mielenku Gryfińskim 
 

10-21 lutego Ferie zimowe 2020 z Gryfińskim Domem 
Kultury „Podróże dalekie i bliskie”: 
zajęcia, warsztaty i wycieczki zorganizowane 
w Nowym Czarnowie przez Joannę 
Woźniakowską 

Gryfiński Dom Kultury  
- Świetlica Wiejska  
w Nowym Czarnowie 
 

10-21 lutego Ferie zimowe 2020 z Gryfińskim Domem 
Kultury „Podróże dalekie i bliskie”: 
zajęcia, warsztaty i wycieczki zorganizowane 
w Sobiemyślu przez Paulinę Szewczuk 

Gryfiński Dom Kultury  
- Świetlica Wiejska  
w Sobiemyślu 
 

10-21 lutego Ferie zimowe 2020 z Gryfińskim Domem 
Kultury „Podróże dalekie i bliskie”: 
zajęcia, warsztaty i wycieczki zorganizowane 
w Wełtyniu przez Martę Nowak 

Gryfiński Dom Kultury  
- Świetlica Wiejska  
w Wełtyniu 
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12-13 lutego Ferie zimowe 2020 z Gryfińskim Domem 
Kultury „Podróże dalekie i bliskie”: 
„Sztuka Ameryki Północnej” - artystyczne 
zajęcia interdyscyplinarne z Elżbietą 
Narzekalak i Elizą Hołubowską 

Gryfiński Dom Kultury - 
pracownie artystyczne 
 

13-21 lutego Ferie zimowe 2020 z Gryfińskim Domem 
Kultury „Podróże dalekie i bliskie”: 
zajęcia, warsztaty i wycieczki zorganizowane 
w Daleszewie przez Joannę Żmudę  

Gryfiński Dom Kultury  
- Świetlica Wiejska  
w Daleszewie 
 

13 lutego Koncert Walentynowy „Klara spotyka Edith i 
przyjaciół” (org. Krzysztof Gmiter, obsługa 
techniczna: Stanisław Fabjańczuk) 

Gryfiński Dom Kultury  
- sala widowiskowa 

14 lutego Ferie zimowe 2020 z Gryfińskim Domem 
Kultury „Podróże dalekie i bliskie”: 
„Fajne wycieczki” - zajęcia turystyczno-
rekreacyjne z Kamillą Gadomską 

Gryfiński Dom Kultury 
- Pałacyk pod Lwami 

17-21 lutego Ferie zimowe 2020: kolonia w Myśliborzu 
(turnus drugi) 

Dom Wczasów 
Dziecięcych  
w Myśliborzu 

17-20 lutego Ferie zimowe 2020 z Gryfińskim Domem 
Kultury „Podróże dalekie i bliskie”: 
„Najmniejszy kontynent” - artystyczne 
zajęcia interdyscyplinarne z Kariną Tyłą i 
Piotrem Ostrowskim 

Gryfiński Dom Kultury - 
pracownie artystyczne 
 

18 lutego współorganizacja (z Gazetą Gryfińską) 
spotkania autorskiego „Droga do spełnionej 
miłości” z Józefem Przemienieckim (org. 
Jakub Kasprzyk) 

Gryfiński Dom Kultury -  
sala Lech 
 

19-25 lutego 14. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży 
Włóczykij (prelekcje podróżników, 
spotkania autorskie, Mały Włóczykij - 
warsztaty dla najmłodszych, koncerty, 
degustacja kuchni świata, kino świata, Bal 
Włóczykija, wystawy, wycieczki) 

Gryfino i okolice 

21 lutego Ferie zimowe 2020 z Gryfińskim Domem 
Kultury „Podróże dalekie i bliskie”: 
„Fajne wycieczki” - zajęcia turystyczno-
rekreacyjne z Kamillą Gadomską 

Gryfiński Dom Kultury 
- Pałacyk pod Lwami 

 
We wskazanym okresie instruktorzy Gryfińskiego Domu Kultury oraz świetlic 

wiejskich prowadzili działalność artystyczną i edukacyjną z podopiecznymi, a także zajęcia 
w ramach współpracy z Gryfińskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku (plastyczne, malarskie, 
taneczne i turystyczne), któremu nieodpłatnie udostępnialiśmy sale zajęć w obu 
budynkach w mieście; 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. 
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Zaproszenia, spotkania, konferencje Burmistrza Miasta  i Gminy Gryfino: 
 

Dzień Miejsce Wydarzenie Uczestniczył/a 
30 stycznia Nowe 

Czarnowo 
Uroczyste podpisanie kontraktu 
na budowę dwóch bloków 
gazowo-parowych o łącznej mocy 
1400 MW  w Elektrowni Dolna 
Odra 

Burmistrz  
Mieczysław Sawaryn 

1 lutego Czepino Bal Charytatywny Koła Polskiego 
Stowarzyszenia na rzecz Osób  
z Niepełnosprawnością 
Intelektualną w Gryfinie 

Burmistrz  
Mieczysław Sawaryn 
 

10 lutego Gryfino 80. Rocznica I Masowej Deportacji 
Polaków na Sybir - uroczystości 
gminne 

Zastępca Burmistrza 
Paweł Nikitiński, 
Sekretarz Ewa Sznajder 

19 lutego Gryfino Inauguracja 14. Gryfińskiego 
Festiwalu Miejsc i Podróży 

Zastępca Burmistrza 
Paweł Nikitiński 

 
 
Gryfino, dnia 26 lutego 2020 r. 
  
   

 
 


