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W zakresie gospodarki nieruchomościami i działalności gospodarczej: 
 

1. przyjęto 119 zgłoszeń do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej; 

2. wydano 2 decyzje o wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych; 
3. wydano 3 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu 

 i poza miejscem sprzedaży; 
4. wydano 1 zezwolenie na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych; 
5. wydano 4 decyzje w sprawie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości; 
6. wydano 10 zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego dla nieruchomości, 

położonych na terenie miasta i gminy Gryfino; 
7. nadano nazwy ulic oraz dokonano zmiany numeracji porządkowej w miejscowości 

Chlebowo;  
8. sprzedano na rzecz najemców 3 lokale mieszkalne za łączną kwotę  – 45.497,00 zł,  
9. zawarto 2 umowy notarialne o ustanowieniu służebności gruntowej i przesyłu  

w związku  z lokalizacją na gruncie gminnym urządzeń infrastruktury technicznego  
uzbrojenia terenu – służebności odpłatne – 120,00 zł netto; 

10. wydano  85 umów obejmujących dzierżawę nieruchomości gminnych; 
11. sprzedano działkę przeznaczoną na poprawienie warunków nieruchomości 

przyległych za kwotę – 7.500,00 zł netto; 
12. wyznaczono na dzień 5 kwietnia 2018 r. terminy przetargów na sprzedaż 

nieruchomości gminnych: 
- II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie 
ewidencyjnym nr 5, przeznaczonej pod obsługę komunikacji parking lub zespół garaży 
podziemnych   – cena wywoławcza działki – 85.000,00 zł; 
- III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie 
ewidencyjnym Wełtyń II, przeznaczonej pod zabudowę wielorodzinną z usługami 
wbudowanymi w parterze – cena wywoławcza działki 150.000 zł. 

 
W zakresie gospodarki nieruchomościami wydano 3 zarządzenia dotyczące 
gospodarowania mieniem gminnym w sprawie: 

 
- ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie  
przy ul. Szczecińskiej 1/2 – Zarządzenie nr 0050.32.2018 z dnia 15 marca 2018 r., 
- ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie  
przy ul. Niepodległości 8/7 – Zarządzenie nr 0050.33.2018 z dnia 15 marca 2018 r., 
- ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie  
przy ul. Bol. Chrobrego 24/6 – Zarządzenie nr 0050.35.2018 z dnia 16 marca 2018 r., 
- ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie  
przy ul. Grunwaldzkiej 12/6 – Zarządzenie nr 0050.36.2018 z dnia 16 marca 2018 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. Podpisałem umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, związanej z budową 
ulic: Śląskiej, Kujawskiej, Podlaskiej oraz odcinków ulic: Mazowieckiej i Limanowskiego 
w Gryfinie wraz z przyległymi ciągami pieszymi. 

3. Podpisałem umowę na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej DN110, zlokalizowanej  
na działkach nr: 200/16, 197/10 w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II”. 



4. Podpisałem umowę na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z kanalizacją 
sanitarną na terenie Przystani Wędkarskiej w Gryfinie” wraz z pełnieniem funkcji 
inspektora nadzoru. 

5. Zakończyłem zadanie związane z badaniem geologicznym polegającym na wykonaniu 
7 szt. odwiertów w okolicy ul. Garbarskiej i Nabrzeża w Gryfinie wraz z opinią 
geotechniczną w związku z planowaną inwestycją budowy miejsc parkingowych. 

6. Podpisałem umowę na zadanie pn. „Opracowanie ekspertyzy stanu technicznego 
budynku mieszkalnego przy ul. Szczecińskiej 52 w Gryfinie”. 

7. Zleciłem sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę wraz  
z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej w budynku świetlicy wiejskiej w m. 
Czepino na działce nr 428/6. 

8. Zleciłem opracowania dokumentacji zgłoszeniowych na zadania z funduszu sołeckiego: 
Montaż kontenera magazynowego na działce nr 27/2 w m. Mielenko Gryfińskie oraz 
Budowa lekkiego garażu na działce nr 12/1 w m. Stare Brynki. 

9. Podpisałem umowę na zadania realizowane z funduszu sołeckiego: 
a) opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego polegającego 

na wykonaniu utwardzenia drogi gminnej w miejscowości Wysoka Gryfińska, gmina 
Gryfino; 

b) poprawa infrastruktury w obrębie boiska sportowego na działce nr 141/5  
w m. Daleszewo, gmina Gryfino – etap II; 

c) przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania sali gimnastycznej na świetlicę, 
położoną przy ul. Szkolnej w Wełtyniu wraz z zewnętrzną instalacją kanalizacji 
sanitarnej, zlokalizowaną na terenie działek nr: 180/1, 524 w obrębie Wełtyń – etap 
II. 

10. Podpisałem umowę na zadanie: „Sporządzenie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dla zadania polegającego na modernizacji boiska sportowego na terenie 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Gryfinie” - realizowanego w ramach Budżetu 
Obywatelskiego Gminy Gryfino na 2018 rok”. 

 
Realizując zadania z zakresu rozwoju (BMI.RR): 
1. Na bieżąco trwają prace związane z realizacją Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy 

Gryfino. 
2. Złożono uzupełnienia do wniosku o dofinansowanie dla zadania: „Budowa 

infrastruktury technicznej  w celu poprawy funkcjonowania i wzrostu konkurencyjności 
MŚP w rejonie drogi krajowej 31 (ul. Pomorska) w Gryfinie, działanie 1.11 - tworzenie 
i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, w ramach Strategii 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Szczecińskiego Obszaru 
Metropolitalnego” 

3. Podpisałem umowę na zadanie pn. „Rewaloryzacja Parku Miejskiego  
w Gryfinie oraz terenu Górki Miłości i terenu przy ulicy Opolskiej i Kołłątaja” wraz  
z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru, promocją oraz rozliczaniem projektu. 

4. Podpisałem umowę na zadanie pn. „Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Gryfino 
do 2030”. 

5. Podpisałem umowę sponsoringową na współorganizację konferencji pn. 
„PROINVESTORS – Innowacje, Inspiracje, Trendy w biznesie”. 

6. Podpisałem umowę na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej na budowę ogródka sensorycznego w Gryfinie - realizowanego w ramach 
Budżetu Obywatelskiego Gminy Gryfino na 2018 rok”. 

 
W zakresie planowania przestrzennego i ochrony środowiska: 

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



− 9 decyzji o warunkach zabudowy,  
− 2 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 
− 2 postanowienia opiniujące wstępne projekty podziału nieruchomości, 
− 24 wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,  
− 13 zaświadczeń z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

2. Ogłosiłem w prasie, na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń UMiG, a także 
zawiadomiłem organy i instytucje o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino – terenu w rejonie ulic: Śląskiej, 
Opolskiej, Mazowieckiej i Pomorskiej w obrębie 2 m. Gryfino. 

3. Wystąpiłem o uzgodnienia i o wyrażenie opinii o projekcie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w rejonie wsi Stare Brynki, a także 
dla potrzeb sporządzanego planu, o wyrażenia zgody na przeznaczenie gruntów 
leśnych na cele nieleśne. 

4. Dla potrzeb sporządzanego projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Gryfino w obrębie Gardno i obrębie Drzenin – tereny 
produkcyjno-usługowe strefa Gardno – etap II, wystąpiłem do Prezes Zarządu 
Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej o ponowne rozpatrzenie  
i pozytywne zaopiniowanie wniosku w sprawie wyrażenia zgody na zmianę 
przeznaczenia gruntów rolnych o powierzchni 81,7554 ha, stanowiących grunty rolne 
klasy RIIIa i RIIIb na cele nierolnicze.  

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

− 3 decyzje zezwalające na usunięcie drzew, 
− 2 decyzje w sprawie zmiany decyzji zezwalające na usunięcie drzew, 
− 3 postanowienia dotyczące zaopiniowania pozytywnie rocznych planów łowieckich 

na rok gospodarczy 2018/2019 i sprawozdań z planu roku gospodarczego 2017/2018. 
2. Sporządziłem i przesłałem do zaopiniowania do Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska 2 projekty decyzji zezwalających na usunięcie drzew z pasa drogowego 
drogi publicznej. 

3. Nałożyłem obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 
dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa 18 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz 
z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą 
techniczną na działkach nr: 62/2, 62/3, 62/4, 62/5, 62/6, 62/7 obr. Czepino, gmina 
Gryfino ” 

4. Zleciłem wykonanie badań realizowanych w ramach monitoringu poeksploatacyjnego 
zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych w Gryfinie. 

5. Wydałem Zarządzenie Nr 0050.40.2018 z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie 
przeprowadzania kontroli termicznego przekształcania odpadów poza spalarniami 
odpadów, w paleniskach gospodarstw domowych położonych na terenie miasta 
i gminy Gryfino. 

6. Zrealizowałem obowiązek sprawozdawczy za 2017r. Marszałkowi Województwa 
Zachodniopomorskiego z tytułu korzystania ze środowiska – zakupu paliw 
do samochodów służbowych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie. 

7. W związku ze zgłoszeniami mieszkańców m. Gardno wystąpiłem do Wojewódzkiego 
Inspektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o przeprowadzenie kontroli podmiotów 
gospodarczych prowadzących działalność na terenie dawnego PGR Gardno. 

8. Zaopiniowałem negatywnie „Projekt robót geologicznych na poszukiwanie 
i rozpoznanie złoża piasków i piasków ze żwirami w miejscowości Wirów i Borzym” 
obejmujący działki ewidencyjne nr 177, 178/1, 178/2, 179/1, 182/4, 316/1, 321/1, 321/2, 
321/3, 207, 208/1, 210/7, 211/1, 212, obręb Borzym oraz działki ewidencyjne nr 3/2, 11, 
15/1 obręb Wirów.  



W zakresie gospodarki komunalnej: 
 
w zakresie gospodarki mieszkaniowej: 
1. Wydałem 10 skierowań do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego; 
2. Wydałem 1 skierowanie do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego; 
3. Rozpatrzyłem 8 wniosków o przydział lokalu komunalnego; 
4. Rozpatrzyłem 2 wnioski o zamianę lokalu z urzędu. 
 
w zakresie ochrony przyrody: 
1. Wystąpiłem do Starosty Gryfińskiego z 2 wnioskami o wydanie zezwolenia na usunięcie 

drzew lub krzewów z nieruchomości gminnych; 
2. Wydałem 3 zgody na usunięcie drzew z nieruchomości gminnych; 
3. Zawarłem umowę na zakup i dostawę sadzonek kwiatów sezonowych w 2018 r. 
 
w zakresie ochrony zwierząt: 
Przyjąłem do realizacji 29 wniosków na wykonanie usług sterylizacji i kastracji psów 
i kotów posiadających właściciela. 
 
w zakresie komunikacji: 
1. Wydałem 3 postanowienia uzgadniające wydanie zezwoleń na wykonywanie 

regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na linii 
komunikacyjnej na obszarze Powiatu Gryfińskiego; 

2. Wydałem 1 postanowienie uzgadniające wydanie zezwoleń na wykonywanie 
regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na linii 
komunikacyjnej na obszarze Powiatu Gryfińskiego. 

 
W zakresie edukacji i spraw społecznych: 

 
1. Przekazano dotację z budżetu Gminy Gryfino za miesiąc marzec na prowadzenie 

na terenie gminy Gryfino Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Iskierka”  
z oddziałami ogólnodostępnymi i specjalnymi w Gryfinie w wysokości 129.300,99 zł dla 
„OM” Sp. z o. o. z siedzibą przy al. Wojska Polskiego 58/4,70-477 Szczecin.  

2. Przekazano dotację z budżetu Gminy Gryfino za miesiąc marzec na prowadzenie  
4 punktów przedszkolnych w miejscowościach wiejskich na terenie gminy Gryfino dla 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w wysokości 35.082,14 zł.  

3. W dniu 21 marca 2018 r. wydałem zarządzenie Nr 0050.39.2018 w sprawie ogłoszenia 
wyników otwartego naboru na Partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach 
Działania 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów 
uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym  
w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. 
Partnerem w projekcie, o którym mowa w § 1, zostaje Profi Biznes Group Sylwia Karina 
Majewska, Aleja Piastów 75/3, 70-326 Szczecin. 

4. W ramach dotacji celowych na zadania publiczne podpisałem umowy na realizację 
następujących zadań:  
- „Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w zakresie piłki 
ręcznej” na kwotę 50.000 złotych z Klubem Piłki Ręcznej Gryfino.  
- „Organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki ręcznej seniorów” 
na kwotę 75.000 zł z Klubem Piłki Ręcznej Gryfino. 
Zadania zostały zlecone na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie. 



5. Rozliczyłem Stowarzyszenia Kultury fizycznej, które otrzymały dotację celową 
na realizację zadań z zakresu sportu w roku 2017. 

6.   Zorganizowałem „Gryfiński Jarmark Wielkanocny”, który odbył się 24 marca 2018 r. 
 

W zakresie spraw organizacyjnych: 

1. Wydałem zarządzenie nr 120.25.2018 z dnia 23 marca 2018 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. W związku z potrzebą dokonania brakowania 
dokumentacji aktowej, dla której upłynął okres przechowywania w archiwum 
zakładowym Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie – niezbędnym jest powołanie komisji dla 
dokonania oceny tej dokumentacji. 

2. Wydałem zarządzenie 120.23.2018 z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia 
powołującego Komisję Rekrutacyjną w celu przeprowadzenia naboru na wolne 
stanowisko urzędnicze – Koordynator ds. komunikacji. Jednocześnie informuję, 
że nabór na ww. stanowisko nie został rozstrzygnięty. 

3. Ogłosiłem nabór na wolne stanowisko kierownicze – Kierownik Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Gryfinie. Termin składania dokumentów aplikacyjnych upłynie w dniu 
29 marca 2018 r. 

4. Rozstrzygnąłem postępowanie na „Zakup i dostawę gadżetów reklamowo – 
promocyjnych  dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie”. Najkorzystniejszą ofertę 
złożyła Agencja Reklamowa Butterfly, z którą zawarłem stosowną umowę. 

5. Zgodnie z wdrożonym w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie Systemem Zarządzania 
Jakością przygotowałem ankiety dotyczące poznania opinii mieszkańców na temat 
jakości usług świadczonych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.  

W zakresie spraw obywatelskich: 
 
Realizacja zadań z zakresu dowodów osobistych  
Przyjąłem 320 wniosków o wydanie dowodu osobistego.  
Wydałem 343 dowody osobiste. 
Unieważniłem 280 dowodów osobistych, w tym 39 na podstawie zgłoszeń o utracie 
dokumentu. 
Udzieliłem odpowiedzi na 10 wniosków o udostępnienie dokumentacji związanej                           
z dowodem osobistym.  
 
Realizacja zadań z zakresu ewidencji ludności    
Udzieliłem odpowiedzi na 63 wnioski o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców. 
Wydałem na wniosek 137 zaświadczeń o zameldowaniu mieszkańców naszej gminy. 
Dokonałem 130 czynności z zakresu obowiązku meldunkowego. 
Wydałem 1 decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie wymeldowania z miejsca pobytu 
stałego oraz 1 decyzję orzekającą odmowę wymeldowania z miejsca pobytu stałego 
mieszkańca Gminy Gryfino. 
 
Realizacja zadań z zakresu kwalifikacji wojskowej: 
W dniach od 1 marca 2018 roku do 26 marca 2018 roku w Gminie Gryfino została 
przeprowadzona kwalifikacja wojskowa. Do stawienia się przed powiatową komisją 
lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień zostało wezwanych 201 
podlegających. 
 
 



Realizacja zadań z zakresu spraw wyborczych: 
Przygotowałem projekty uchwał: 
- w sprawie podziału Gminy Gryfino na okręgi wyborcze, 
- w sprawie podziału Gminy Gryfino na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic                     
i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 

 
W zakresie obsługi Rady Miejskiej: 

 
1. Wydałem Zarządzenie nr 120.20.2018 z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie określenia   
    odpowiedzialnych za realizację uchwał podjętych na sesji w dniu 1 marca 2018 r. 
2. Na ostatniej sesji radni zgłosili 25 interpelacji, w okresie międzysesyjnym radni zgłosili    
    5 interpelacji. Pismami z dnia 7 marca i 16 marca określiłem odpowiedzialnych za 
    przygotowanie na nie odpowiedzi.   
 

W zakresie zamówień publicznych: 
 

1. Ogłosiłem i rozstrzygnąłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  
o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 30 000 euro na zadania:  
1) Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu: Rewaloryzacja 

Parku Miejskiego w Gryfinie oraz terenu Górki Miłości i terenu przy ul. Opolskiej  
i Kołłątaja w Gryfinie;  

2) Zakup i dostawa serwerowego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla 
Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie wraz z usługą instalacyjną i wdrożenia;  

3) Zakup i dostawa gadżetów reklamowo - promocyjnych dla potrzeb Urzędu Miasta  
i Gminy w Gryfinie;  

4) Opracowanie dokumentacji projektowej na poprawę efektywności energetycznej 
wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Piastów 23 w Gryfinie 
poprzez jego głęboką, kompleksową termomodernizację. 

2. Rozstrzygnąłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej 
wartości zamówienia poniżej 30 000 euro na zadania: 
1) Budowa sieci wodociągowej DN110 zlokalizowanej na działkach nr 200/16, 197/10  

w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II; 
2) Dostawa i montaż samoobsługowego płatnego systemu parkingu zlokalizowanego 

przy ul. 1 Maja w Gryfinie; 
3) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulic: Śląskiej, Kujawskiej, 

Podlaskiej oraz odcinków ulic: Mazowieckiej i Limanowskiego w Gryfinie wraz  
z przyległymi ciągami pieszymi; 

4) Zakup i dostawa artykułów spożywczych. 
3. Unieważniłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej 

wartości zamówienia poniżej 30 000 euro na zadania:  
1) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu przy Sądzie 

Rejonowym w Gryfinie;  
2) Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu: Rewaloryzacja 

Parku Miejskiego w Gryfinie oraz terenu Górki Miłości i terenu przy ul. Opolskiej  
i Kołłątaja w Gryfinie. 

4. Ogłosiłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości 
zamówienia powyżej 30 000 euro na zadanie:  
1) Remont chodników w ciągu drogi gminnej nr 412518Z, tj. ulicy Reymonta w Gryfinie;  
2) Budowa hali sportowo - widowiskowej;  
3) Budowa miejsca spotkań i wypoczynku dla mieszkańców Gminy Gryfino, 

realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Gryfino. 
5. Unieważniłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej 

wartości zamówienia powyżej 30 000 euro na zadania: 



1) Remont wielorodzinnego mieszkalnego budynku komunalnego, zlokalizowanego 
przy ul. Armii Krajowej 10 w Gryfinie; 

2) Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Szkoły Podstawowej  
nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie przy ulicy Iwaszkiewicza 70. 

6. Wydałem: 
1) Zarządzenie Nr 120.21.2018 z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji 

przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na zadanie: „Remont chodników w ciągu drogi gminnej nr 412518Z, tj. 
ulicy Reymonta w Gryfinie”; 

2) Zarządzenie Nr 120.22.2018 z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji 
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na zadanie: „Budowa hali sportowo - widowiskowej”; 

3) Zarządzenie Nr 120.24.2018 z dnia 22 marca 2018 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”. 

 
W zakresie działalności Biblioteki Publicznej: 

 
8 marca - Wystawa "Moda kobieca uwieczniona na kartonikach. Fotografie szczecińskich 
elegantek z lat 1860-1914" – wystawa autorstwa Katarzyny Kirkiewicz-Franczak powstała 
w oparciu o oryginalne fotografie na kartonikach z prywatnej kolekcji autorki. Zdjęcia te 
wykonane zostały przez szczecińskich fotografów i widnieją na nich wizerunki ówczesnych 
mieszkanek Szczecina. Wystawa obrazuje najważniejsze trendy panujące w modzie 
kobiecej od lat 60. XIX w. do wybuchu I wojny światowej i zmieniającą się w ciągu tego 
okresu stylistykę ubioru. 

Oddział Dziecięcy: 
5 marca - 9 marca – Światowy Dzień Psa (gazetka ścienna). 
15 marca - Prawdziwy bohater – na podstawie fragmentu powieści F.Molnára.  „Chłopcy  
z Placu Broni” – zajęcia biblioterapeutyczne uświadamiające młodzieży przyczyny 
stosowania przemocy oraz korzyści płynące z nieagresywnych zachowań w sytuacjach 
konfliktowych. Uczestnicy: Kl.5-6 z SP w Radziszewie z nauczycielkami. 
21 marca - Wesołego Alleluja! (gazetka ścienna). 
24 marca - Spotkanie Klubu Gier Bez Prądu. Uczestnicy: dzieci i rodzice. 

 
Filia Biblioteczna w Pniewie: 

23 marca – „Dzienny Dom Senior +” - zajęcia biblioterapeutyczne. Tematem 
przewodnim zajęć był czas wolny oraz jego wykorzystanie. 

 
W zakresie działalności Gryfińskiego Domu Kultury: 

 
termin nazwa imprezy miejsce 
22 lutego -  

4 marca 
12. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży 
Włóczykij (prelekcje podróżników, spotkania 
autorskie, koncerty, degustacja kuchni świata, 
kino świata, Bal Włóczykija, wystawy, 
wycieczki, Włóczykij Trip Extreme - rajd pieszy 
na 25 i 50 km) 

Gryfino i okolice 

1 marca współorganizacja trzech projekcji filmu 
„Historia Roya” i wystawy z okazji 
Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych (koordynacja Krzysztof 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 



Wawrzyniak) 
7 marca dodatkowy seans filmowy dla 

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

8 marca dwa dodatkowe seanse filmowe dla 
szkół/przedszkoli (org. Krzysztof Wawrzyniak) 

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

9 marca dwa dodatkowe seanse filmowe dla 
szkół/przedszkoli (org. Krzysztof Wawrzyniak) 

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

10 marca obsługa techniczna spektaklu „Tu rządzi kot” 
(Stanisław Fabjańczuk) 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

14 marca obsługa techniczna wykładu Gryfińskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku (Stanisław 
Fabjańczuk) 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

15 marca koncert pt. "Kobieta i mężczyzna, czyli 
skomplikowane stosunki damsko-męskie" z 
udziałem naszych zespołów wokalnych: 
Desire, Ad Hoc, siostry Żurowskie 
i patriotyczni.gryfino (instr. Jolanta 
Romanowska) 

pub U Suszka w 
Gryfinie 

20 marca warsztaty plastyczne malowania na szkle dla 
dzieci  (prow. Aneta Kopystyńska) 

Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska 
w Sobiemyślu 

21 marca dwa dodatkowe seanse filmowe dla 
szkół/przedszkoli (org. Krzysztof Wawrzyniak) 

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

21 marca obsługa techniczna festiwalu Zgryfiada 2018 
(Stanisław Fabjańczuk) 

Zespół Szkół 
Ogólnokształcących w 
Gryfinie 

21 marca warsztaty plastyczne - wykonywanie kwiatów 
z papieru dla uczniów klasy 0 w SP1 w Gryfinie 
(prow. Aneta Kopystyńska) 

Szkoła Podstawowa nr 
1 w Gryfinie 

22 marca obsługa techniczna dni otwartych szkoły 
(Stanisław Fabjańczuk) 

Zespół Szkół 
Ogólnokształcących w 
Gryfinie 

22 marca trzy dodatkowe seanse filmowe 
dla szkół/przedszkoli (org. Krzysztof 
Wawrzyniak) 

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

22 marca warsztaty plastyczne decoupage dla uczniów 
SP3 cz. 1 (prow. Elżbieta Narzekalak) 

Szkoła Podstawowa nr 
3 w Gryfinie 

23 marca dodatkowy seans filmowy dla 
szkół/przedszkoli (org. Krzysztof Wawrzyniak) 

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

23 marca warsztaty plastyczne decoupage dla uczniów 
SP3 cz. 2 (prow. Elżbieta Narzekalak) 

Szkoła Podstawowa nr 
3 w Gryfinie 

24 marca Gryfiński Jarmark Wielkanocny / konkursy na 
palmę i babę wielkanocną (koordynacja: 
Aneta Kopystyńska) 

Gryfino 
pl. Księcia Barnima I 

24 marca Rajd pieszy „Powitanie wiosny” (org. Kamilla 
Gadomska) 

okolice Gryfina 

24 marca drugi gryfiński pokaz filmu Pawła i Michała 
Kulików pt. „Moja siostra…” z udziałem Elizy 
Hołubowskiej w roli głównej / spotkanie 
z twórcami (org. Eliza Hołubowska) 

pub U Suszka w 
Gryfinie 

27 marca dodatkowy seans filmowy dla 
szkół/przedszkoli (org. Krzysztof Wawrzyniak) 

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 



 
We wskazanym okresie instruktorzy Gryfińskiego Domu Kultury oraz świetlic wiejskich 
prowadzili działalność artystyczną i edukacyjną z podopiecznymi, a także zajęcia 
w ramach współpracy z Gryfińskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku (teatralne, 
plastyczne, malarskie, taneczne i turystyczne), któremu nieodpłatnie udostępnialiśmy 
sale zajęć w obu budynkach; Kino Gryf realizowało zaplanowane wcześniej repertuarowe 
projekcje filmowe. 
 

� zachęcamy do odwiedzania strony internetowej: www.gdk.com.pl,gdzie można odnaleźć 
szczegółowe informacje dotyczące działalności Gryfińskiego Domu Kultury i świetlic 
wiejskich 

 
� informujemy, że zespoły artystyczne, Kino Gryf oraz najważniejsze nasze imprezy 

posiadają swoje strony internetowe, w tym także na portalu społecznościowym 
Facebook. 

 
Zaproszenia, spotkania, konferencje Burmistrza Miasta i Gminy:  

 
Dzień Miejsce Wydarzenie Uczestniczył/a 

3 marca Gryfino Walne Zebranie członków ROD im. A. 
Zawadzkiego 

Burmistrz        
Mieczysław Sawaryn  

4 marca Police Polickie Kaziuki 2018 Burmistrz        
Mieczysław Sawaryn 

5 marca Boleszkowice 

Spotkanie partnerskie informujące o 
planowanych działaniach Zespołu 
Parków Krajobrazowych Województwa 
Zachodniopomorskiego dotyczących 
infrastrukturalnych projektów 

Inspektor Justyna 
Siwek 

9 marca Gryfino 

Spotkanie z okazji Dnia Kobiet 
zorganizowane przez Zarząd 
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów 
Policyjnych przy Komendzie Powiatowej 
Policji w Gryfinie 

Burmistrz       
Mieczysław Sawaryn 
 

9 marca Gryfino Walne Zebranie członków Cechu 
Rzemiosł Różnych w Gryfinie 

Burmistrz       
Mieczysław Sawaryn 

9 marca Gryfino 

Podsumowanie eliminacji szkolnych w 
Gminie Gryfino Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej „Młodzież zapobiega 
Pożarom” 

Burmistrz       
Mieczysław Sawaryn 

10 marca Gryfino Zebranie Koła pszczelarzy w Gryfinie Burmistrz       
Mieczysław Sawaryn 

10 marca Gryfino 
Spektakl profilaktyczny w ramach działań 
profilaktycznych Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Gryfinie „Tu rządzi kot” 

Burmistrz       
Mieczysław Sawaryn 
Zastępca Burmistrza 
Paweł Nikitiński 
Zastępca Burmistrza 
Tomasz Miler 

13 marca Chojna Przeciwpożarowa narada koordynacyjna Kierownik             
Andrzej Wiśniewski 

14 marca Gryfino Uroczyste spotkanie z okazji Dnia Kobiet 
zorganizowane przez Związek 

Burmistrz       
Mieczysław Sawaryn 



Nauczycielstwa, Sekcja Emerytów i 
Rencistów w Gryfinie  

16 marca Gryfino 
Finał gminnych eliminacji 
Ogólnopolskiego Turnieju 
„Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego” 

Burmistrz        
Mieczysław Sawaryn 

20 marca Gryfino 

Spotkanie w Przedszkolu Nr 5 im. 
Calineczki z dziećmi z przedszkola z 
Pinnow pod hasłem „Wiosenny świat 
dziecięcej fantazji” w ramach 
realizowanego projektu Interreg 

Naczelnik          
Grzegorz Jastrowicz 

21 marca Gryfino Zgryfiada Burmistrz       
Mieczysław Sawaryn 

22 marca Daleszewo 

Debata organizowana przez Komendę 
Powiatową Policji w Gryfinie: 
przedstawienie aktualnie występujących 
zagrożeń bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym na drodze krajowej nr 31 oraz 
wypracowania wniosków 
ukierunkowanych na ich minimalizację 
lub całkowitą eliminację 

Burmistrz       
Mieczysław Sawaryn 

23 marca Nowe 
Czarnowo 

Sprawozdawczo Wyborcze Walne 
Zebranie Delegatów MOZ NSZZ 
Solidarność przy PGE GiEK SA ZEDO w 
Nowym Czarnowie na kadencję XI lata 
2018-2022 

Burmistrz       
Mieczysław Sawaryn 

24 marca Gryfino Gryfiński Jarmark Wielkanocny 

Burmistrz       
Mieczysław Sawaryn 
Zastępca Burmistrza 
Paweł Nikitiński 
Wiceprzewodniczący 
RM Zdzisław Kmieciak 
Wiceprzewodniczący 
RM Tomasz 
Namieciński  

24 marca Gryfino Koncert Pieśni Pasyjnych Sekretarz                   
Ewa Sznajder 

 
 
 
 
Gryfino, dnia 28 marca 2018 r.            Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 
                         Mieczysław Sawaryn 

 
 

 
 
 

 
 


