
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
                                                                                             
 
 

 
 
 

INFORMACJA  
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO  

O REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE  
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CZERWIEC 2020 
 
 



W zakresie gospodarki nieruchomościami i działalności gospodarczej: 
 
1. Przyjęto 71 zgłoszeń do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 
2. Wydano 3 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu i poza 

miejscem sprzedaży; 
3. Wydano 2  decyzje o wygaśnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych; 
4. Wydano 4  decyzje w sprawie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości; 
5. Wydano  1 zaświadczenie potwierdzające całkowitą spłatę opłaty przekształceniowej; 
6. Wydano 1 zaświadczenie dla nowego właściciela nieruchomości, informujące 

o wysokości i zasadach wnoszenia opłaty przekształceniowej;  
7. Wydano 12  zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego dla nieruchomości, 

położonych na terenie miasta i gminy Gryfino; 
8.   Wydano 6 zaświadczeń dotyczących nieruchomości; 
9.   Wydano 18 umów dzierżawy  oraz 1 umowę najmu, obejmujące  nieruchomości  gminne; 
10. Zawarto 10 umów notarialnych o ustanowieniu służebności gruntowych i przesyłu  

w związku  z lokalizacją na gruntach gminnych, urządzeń infrastruktury technicznego  
uzbrojenia terenu – służebności odpłatne – 24.900,80 zł netto; 

11. Dokonano sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości 
na rzecz obecnego użytkownika wieczystego za kwotę - 66.400,00 zł 

12. Zawarto umowy sprzedaży nieruchomości gminnych - 2 działki przeznaczone pod 
zabudowę mieszkaniową - za łączną kwotę netto – 175.700,00 zł 

13.  Ogłoszono przetargi na sprzedaż nieruchomości gminnych: 
       - na dzień 12 sierpnia 2020 r. - pierwszy  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  

nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Żórawie, przeznaczonej 
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - cena wywoławcza 40.000,00 zł; 

     - na dzień 12 sierpnia 2020 r. - pierwszy  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  
2 nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Pniewo, 
przeznaczonych pod zabudowę przemysłowo-składową i usługową - cena wywoławcza 
568.000,00 zł; 

     - na dzień 26 sierpnia 2020 r. - pierwszy  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  
2 nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 1 m. Gryfino, 
przeznaczonych pod zabudowę handlową, gastronomiczną lub rzemieślniczą - cena 
wywoławcza 230.000,00 zł; 

      - na dzień 26 sierpnia 2020 r. - pierwszy  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  
nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Pniewo, przeznaczonej 
pod zabudowę przemysłowo-składową i usługową - cena wywoławcza 697.000,00 zł; 

14. Zarządzeniem Nr 00050.80.2020 z dnia 5 czerwca 2020 r. powołano Gminne Biuro 
Spisowe w związku z przeprowadzanym w 2020 r.  Powszechnym Spisem Rolnym. 

 
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. Zrealizowałem zakres prac związanych z wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej 
w mieszkalnych lokalach komunalnych przy ul. Słowiańska 11/5 i ul. 1 Maj 13/2 
w Gryfinie. 

4. Trwają prace w ramach zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 1492Z  
ul. Sprzymierzonych i nr 1471Z ul. 1 Maja w Gryfinie”. 



5. Podpisałem umowę na zadanie związane z budową sieci tłocznej kanalizacji sanitarnej 
pomiędzy Osiedlem Północ a oczyszczalnią ścieków w Gryfinie. 

6. Podpisałem umowę na zadanie opracowanie ekspertyzy technicznej murów obronnych 
z basztą od strony południowej Starego Miasta na odcinku od ulicy Kościelnej do 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Niepodległości w Gryfinie.  

 
Realizując zadania z zakresu rozwoju (BMI.RR): 
1. Decyzją Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-

2020 zostało przyznane dofinansowanie na zadania: 
- „Budowa ścieżki rowerowej: Gryfino-Wełtyń” – 1.700.000,00 zł,  
- "Wełtyń –Strefa Przemysłowa w Gardnie" – 2.231.250,00 zł. 

2. Trwają prace związane z realizacją projektu pn. „Zrównoważona turystyka wodna 
w unikalnej Dolinie Dolnej Odry”, realizowanego w ramach porozumienia z Zespołem 
Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego, 

3. Trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej i aplikacyjnej 
w związku z ogłoszonym naborem na „Realizację inwestycji w zakresie zielono-
niebieskiej infrastruktury w miastach” finansowanych ze środków Mechanizmu 
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021. 

4. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 
zatwierdziła końcowe rozliczenie zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej 
Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie”. 

5. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 
zatwierdziła końcowe rozliczenie zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej 
wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Piastów 23 w Gryfinie, 
poprzez jego głęboką, kompleksową termomodernizację”. 

6. Decyzją Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego zostało przyznane 
dofinansowanie w ramach „Grantów sołeckich 2020” dla sołectwa Krzypnica na zadanie 
„Wiejska wiata” – 10.000,00 zł. 

 
W zakresie planowania przestrzennego i ochrony środowiska: 

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

− 15 decyzji o warunkach zabudowy,  
− 1 decyzję w sprawie zmiany decyzji o warunkach zabudowy, 
− 1 decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 
− 2 postanowienia opiniujące wstępne projekty podziału nieruchomości, 
− 10 wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,  
− 48 zaświadczeń z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

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

3. Udzieliłem odpowiedzi na 1 wniosek o udostępnienie informacji publicznej. 
4. Ogłosiłem o ponownym, drugim wyłożeniu do publicznego wglądu, w dniach od 29 

czerwca do 27 lipca 2020 r., projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko, sporządzoną w ramach strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko. 

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

− 6 decyzji zezwalających na usunięcie drzew z terenu nieruchomości, 



− 1 decyzję umarzające postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 
drzew, 

2. Przyjąłem 4 zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew/ krzewów z terenów nieruchomości 
osób fizycznych. 

3. Przekazałem wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu Starego 
Miasta do Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
w Szczecinie. 

4. Przeprowadziłem 6 oględzin w terenie w sprawie zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew 
przez osoby fizyczne oraz 5 oględzin w sprawie wniosków o wydanie zezwoleń na 
usunięcie drzew. 

5. Przeprowadziłem kontrolę drzewa z lasu gminnego w Steklnie. 
6. Uzgodniłem usunięcie zagrażających drzew na terenie powierzchniowego pomnika 

przyrody Krzywy Las. 
7. Wydałem postanowienie opiniujące projekt prac hydrogeologicznych dla określenia 

warunków hydrogeologicznych w związku z zamierzonym wykonywaniem odwodnień 
budowlanych otworami wiertniczymi dla potrzeb zadania inwestycyjnego pn. „Budowa 
dwóch bloków gazowo-parowych w PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna 
Odra – Elektrownia Dolna Odra” w Nowym Czarnowie. 

8. Wszcząłem postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Uruchomienie zakładu 
przetwarzania odpadów kabli na działkach ewidencyjnych nr 143/7, 143/9 i 143/24, w 
obrębie 0001 przy ul. Sportowej 14 w miejscowości Daleszewo”. 

9. Wszcząłem postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy 
fotowoltaicznej o łącznej mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na 
terenie działki o nr ewid. 44/2, obręb Włodkowice, gmina Gryfino”. 

10. Zaopiniowałem pozytywnie wniosek Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. z 
siedzibą w Gryfinie w sprawie zmiany zezwolenia dotyczącego zbierania odpadów 
niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne. 

11. Zleciłem wykonanie plakatów i ulotek informacyjnych oraz publikację ogłoszeń w 
prasie lokalnej dotyczących dwóch Projektów dofinansowanych z Funduszy 
Europejskich :  pn.: „Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Gryfino obejmująca 
wymianę starych kotłów lub pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych, 
zarówno w domach jednorodzinnych i wielorodzinnych w latach 2020-2021”  oraz 
projektu pn.: „Termomodernizacja budynków jednorodzinnych zlokalizowanych na 
terenie gminy Gryfino, w latach 2020-2022”, w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa II 
Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza – 
Zachodniopomorski Program Antysmogowy. 

12. Otworzyłem nabór zgłoszeń do Projektu pn.: „Poprawa jakości powietrza na terenie 
Gminy Gryfino obejmująca wymianę starych kotłów lub pieców w indywidualnych 
gospodarstwach domowych, zarówno w domach jednorodzinnych i wielorodzinnych w 
latach 2020-2021”. 

 
W zakresie gospodarki komunalnej: 

 
w zakresie ochrony przyrody: 
wystąpiłem do Starosty Gryfińskiego z 1 wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie 
drzewa z nieruchomości gminnej. 
 
w zakresie gospodarki mieszkaniowej: 
1. Sporządziłem projekt listy mieszkaniowej na lata 2020/2021; 
2. Wydałem 3 skierowania do zawarcia umów najmu lokali socjalnych; 



3. Wydałem 2 skierowania do zawarcia umów najmu lokali socjalnych po wyroku 
sądowym; 

4. Wydałem 1 skierowanie do zawarcia umowy najmu lokali mieszkalnego. 
 
w zakresie gospodarki komunalnej: 
1. Przyjąłem 2 zgłoszenia dotyczące włączenia pojemników właścicielskich do systemu 

gospodarki odpadami komunalnymi; 
2. Zleciłem malowanie wszystkich ławek miejskich oraz remont jednej ławki; 
3. Udzieliłem 1 zlecenia na zakup ze środków funduszu sołeckiego materiałów 

eksploatacyjnych oraz dokonanie przeglądu kosiarek pozostających w użytkowaniu 
jednego z sołectw. 

 
w zakresie gospodarki odpadami: 
1. Zleciłem odbiór odpadów komunalnych zebranych w trakcie przeprowadzenia akcji 

ekologicznej sprzątania gminnych terenów 
2. Dokonałem wpisu 1 podmiotu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru 

odpadów komunalnych, 
 
w zakresie ochrony zwierząt: 
1. Wydałem zgodę na sterylizację/kastrację 1 kotki wolno żyjącej w ramach statusu 

opiekuna społecznego; 
2. Wydałem zgodę na sterylizację/kastrację  13 psów i kotów właścicielskich; 
3. Nadałem 5 statusów opiekuna społecznego wolno żyjących kotów 
 
w zakresie transportu zbiorowego: 
dokonałem zmiany 2 licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie 
przewozu osób taksówką. 
 

W zakresie edukacji i spraw społecznych: 
 
1. Ogłosiłem konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej  

im. Księcia Barnima I w Żabnicy z siedzibą przy ul. Długiej 20 w Żabnicy, 74-100 Gryfino. 
Posiedzenie Komisji Konkursowej odbędzie się w dniu 2 lipca 2020 r.  

2. W dniu 29 maja 2020 r. zatwierdziłem projekty arkuszy organizacji na rok szkolny    
   2020/2021 szkół ogólnokształcących i przedszkoli Gminy Gryfino.  

3. Na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zleciłem do 
realizacji zadanie pn. Pokazowe zawody Aikido pn. „Krzewimy Kulturę” na kwotę 
10.000,00 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Aikido-Taiso”. 

4. Na wniosek Stowarzyszenia Razem na Plus wyraziłem zgodę na realizację projektu pn. 
„Kino pod gryfińskim NIEBEM”, które zostało zaplanowane na 26 czerwca 2020 r.  
na części placu przy Centrum Wodnym Laguna w Gryfinie. 

5.  W dniu 19 czerwca 2020 r. wydałem Zarządzenie Nr 0050.84.2020 w sprawie zmiany 
zarządzenia Nr 0050.73.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 14 maja 2020 r.  
w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych stanowiących własność Gminy 
Gryfino. Zmiana zarządzenia dotyczyła wskazania działek, na których znajdują się 
przekazywane środki trwałe w celu prawidłowego ich nadzoru przez Ośrodek Sportu i 
Rekreacji w Gryfinie. 

6.  W okresie sprawozdawczym wpłynęło do urzędu 6 wniosków o wydanie Karty Dużej 
Rodziny oraz 4 wnioski o wydanie Zachodniopomorskiej Karty Seniora. 

7.  W dniu 18.06.2020 r. złożyłem wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie  
 w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych dla pięciu osób z Gminy Gryfino. 

 
 



W zakresie spraw organizacyjnych: 
 

1. Wydałem zarządzenie nr 120.34.2020 z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia dnia 
wolnego od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie za święto przypadające w 
sobotę. Na podstawie art. 130 § 2 Kodeksu pracy, za święto przypadające w innym dniu 
niż niedziela, pracodawca zobowiązany jest obniżyć wymiar czasu pracy  
o 8 godzin. Biorąc pod uwagę powyższe, w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie  
wyznaczono dzień wolny od pracy w dniu 12 czerwca 2020 r. za dzień 15 sierpnia 2020 r. 

2. Wydałem zarządzenie nr  120.33.2020 z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie powołania 
Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 
– główny specjalista w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych. 

3. Wydałem zarządzenie nr 120.31.2020 z dnia 29 maja 2020 r. zmieniające zarządzenie 
w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy  
w Gryfinie i rozszerzyłem katalog stanowisk urzędniczych wymienionych  
w tabeli A. „Wymagania kwalifikacyjne pracowników samorządowych zatrudnionych  
na podstawie umowy o pracę” o pozycję inspektora BHP.  

4. Wydałem  zarządzenie nr 120.28.2020 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie powołania 
Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 
w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych. W wyniku przeprowadzonego naboru 
najlepszą kandydatką okazała się Pani Ewelina Leszczyńska. 

5. Wydałem zarządzenie Nr 0050.83.2020 z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ochrony 
lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej 
nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.  

6. Ogłosiłem nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Straży Miejskiej. Termin składania 
ofert upłynął  15 czerwca br. Nabór nie został rozstrzygnięty ze względu na brak ofert. 

7. Ogłosiłem nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Edukacji i Spraw 
Społecznych - główny specjalista. Termin składania ofert upłynął w dniu 2 czerwca br. 
Najlepszym kandydatem okazał się Pan Władysław Pielechowski. 

8. Ogłosiłem nabór na wolne stanowisko urzędnicze z zakresu bezpieczeństwa  
i higieny pracy w wymiarze 1/4 etatu. Termin składania ofert wyznaczono do dnia   
24 czerwca 2020 r. 

9. Przygotowałem dokumentację na przeprowadzenie postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Kompleksowe 
ubezpieczenie Gminy Gryfino”.  

10. Trwają prace nad organizacją i przeprowadzeniem na terenie Gminy Gryfino wyborów 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.  

11. Przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Gryfinie realizuję dwie umowy  
na zorganizowanie robót publicznych dla dwóch osób. 

12. Podpisałem umowę na zorganizowanie praktyk studenckich dla jednej osoby.  
 

W zakresie działalności Urzędu Stanu Cywilnego i spraw obywatelskich: 
 

Urząd Stanu Cywilnego 
Sporządziłem: 
- 1 akt małżeństwa,  
- 34 akty zgonu. 
Przyjąłem 5 uznań ojcostwa.  
Transkrybowałem 3 zagraniczne akty stanu cywilnego.  
Przyjąłem 23 zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.   
 
Wydałem: 
- 2 decyzje o zmianie imienia i nazwiska, 



- 352 odpisy z aktów stanu cywilnego, 
- 16 zaświadczeń o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wyznaniowego, 
- 3 zaświadczenia o uznaniu ojcostwa, 
- 1 zaświadczenie o stanie cywilnym, 
- 4 zaświadczenia stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo. 
 
Wprowadziłem: 
- 20 zmian w aktach stanu cywilnego, w tym 1 o rozwiązaniu małżeństwa w wyniku 
rozwodu,  
- 104 przypiski informacyjne o zmianie stanu cywilnego w aktach stanu cywilnego,  
- 180 aktów stanu cywilnego do Centralnego Rejestru Stanu Cywilnego. 
 
Referat Spraw Obywatelskich 
Realizacja zadań z zakresu dowodów osobistych  
Przyjąłem 169 wniosków o wydanie dowodu osobistego.  
Wydałem 123 dowody osobiste. 
Unieważniłem 159 dowodów osobistych, w tym 21 na podstawie zgłoszeń o utracie lub 
uszkodzeniu dokumentu. 
Udzieliłem odpowiedzi na 6 wniosków o udostępnianie dokumentacji związanej                           
z dowodem osobistym.  
 
Realizacja zadań z zakresu ewidencji ludności    
Udzieliłem odpowiedzi na 26 wniosków o udostępnianie danych z rejestru mieszkańców 
lub rejestru PESEL. 
Wydałem na wniosek 41 zaświadczeń o zameldowaniu mieszkańców naszej gminy. 
Dokonałem 88 czynności z zakresu obowiązku meldunkowego. 
Po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego wydałem 2 decyzje o wymeldowaniu 
z pobytu stałego. 

W zakresie obsługi Rady Miejskiej: 
 

1. Na sesji w dniu 28 maja br. zostało złożonych 6 interpelacji, w okresie międzysesyjnym 
zostały złożone 4 interpelacje. Przekazane przez Przewodniczącego Rady interpelacje 
skierowałem do wydziałów merytorycznych celem przygotowania odpowiedzi, a ich 
treść została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej. 

2.  W dniu 28 maja 2020 r. wydałem zarządzenie nr 120.30.2020 w sprawie określenia 
odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej, podjętych na nadzwyczajnej 
sesji w dniu 18 maja 2020 r., w dniu 1 czerwca 2020 r. wydałem zarządzenie 
nr 120.32.2020 dotyczące uchwał podjętych na sesji w dniu 28 maja 2020 r.  

 
W zakresie zamówień publicznych: 

 
1. Wszcząłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej 

wartości zamówienia poniżej 30 000 euro na zadania:  
1) Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji dwóch obiektów szkół 

podstawowych w Gryfinie wraz z budynkami towarzyszącymi; 
2) Rozbiórka budynku gospodarczego przy ul. Łużyckiej 26 w Gryfinie wraz  

z wykonaniem tymczasowej wiaty gospodarczej. 
2. Rozstrzygnąłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej 

wartości zamówienia poniżej 30 000 euro na zadanie: Opracowanie dokumentacji 
aplikacyjnej, w tym wniosku o dofinansowanie wraz ze wszystkimi niezbędnymi 
załącznikami zgodnie z ogłoszonym naborem na „Realizację inwestycji w zakresie 
zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach” finansowanych ze środków Mechanizmu 
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021. 



3. Unieważniłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej 
wartości zamówienia poniżej 30 000 euro na zadanie: Budowa drogi manewrowej przy 
boisku sportowym w miejscowości Daleszewo, gmina Gryfino. 

4. Wszcząłem i rozstrzygnąłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  
o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 30 000 euro na zadanie: Zakup tabletów  
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 OP I – Powszechny 
dostęp do szybkiego Internetu, Działania 1.1 – Wyeliminowanie terytorialnych różnic  
w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach, 
dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła” – wsparcie 
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. 
 

W zakresie promocji i komunikacji społecznej: 
 

Opracowanie przekazów promocyjnych projektów dofinansowanych z funduszy 
europejskich: wymiana starych kotłów lub pieców w indywidualnych gospodarstwach 
domowych oraz termomodernizacja budynków jednorodzinnych. 
Opracowanie przekazów wizualnych oferty sprzedaży nieruchomości gminnych wraz 
z kampanią promocyjną w mediach społecznościowych adresowanych do mieszkańców 
Gryfina i aglomeracji szczecińskiej. 
Opracowanie merytoryczne i graficzne pakietu informacyjnego na potrzeby konsultacji 
społecznych dot. zmian w systemie naliczania opłat za segregację odpadów. 
Realizacja działań z zakresu promocji turystyki Gminy Gryfino:  

• Sporządzenie koncepcji merytorycznej rewitalizacji Krzywego Lasu na potrzeby 
wspólnych działań Gminy Gryfino, PGE Dolna Odra, Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych, których celem jest ochrona unikatowego drzewostanu i zwiększenie 
atrakcyjności turystycznej miejsca.  

• Uruchomienie kampanii promocyjnej na rzecz lokalnej oferty kajakowej, której 
celem jest wzrost konkurencyjności Gryfina w stosunku do ośrodków kajakowych w 
sąsiednich gminach. 

Projektowanie nowego, międzywydziałowego działania eventowego z zakresu edukacji 
ekologicznej i promocji inwestycji pn. „Gramy w zielone – We play Green”. Wydarzenie 
o charakterze otwartym, integracyjnym, międzypokoleniowym, realizowane w przestrzeni 
miejskiej, planowane na 19 września (Dzień Sprzątania Świata). 
Opracowanie oprawy wizualnej i materiałów informacyjnych gryfińskiej Gali Sportu, której 
tegoroczna formuła wynika z ograniczeń związanych ze stanem epidemii. 
 

W zakresie działalności Biblioteki Publicznej: 
 

• Od 18 maja prowadzona jest obsługa czytelników przez Bibliotekę Publiczną  
w Gryfinie. Odbywa się ona z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa, zgodnie 
z aktualnie obowiązującymi wytycznymi. 

• W miesiącu czerwcu Biblioteka Publiczna w Gryfinie rozpoczęła współpracę z PSS „Społem” 
w Gryfinie, w zakresie udostępniania historycznych fotografii i materiałów z życia 
spółdzielni. Pracownik biblioteki przegląda archiwum w poszukiwaniu materiałów 
dotyczących historii zarówno miasta, jak i samej spółdzielni.  

• W Filii Bibliotecznej w Gardnie rozpoczęło się skontrum zdawczo-odbiorcze. Komisja 
powołana przez dyrektora przeprowadza kontrolę zbiorów bibliotecznych 

• W okresie 30 maja – 7 czerwca 2020 r. odbył się XIX Ogólnopolski Tydzień Czytania 
Dzieciom. Z tej okazji pracownicy Biblioteki Publicznej w Gryfinie zorganizowali dwie 
transmisje on-line za pomocą serwisu społecznościowego Facebook. Obserwatorzy 



naszego profilu mogli zobaczyć i usłyszeć dwie bajki, które czytane były im przez 
pracowników. 

 
W zakresie działalności Gryfińskiego Domu Kultury: 

 
termin nazwa imprezy miejsce 

od 20 marca w ramach akcji #zostańwdomu Gryfiński Dom Kultury rozpoczął własną 
produkcję i upowszechnianie - za pośrednictwem strony internetowej 
www.gdk.com.pl oraz fanpejdżu placówki na Facebooku - zajęć 
artystycznych on-line w formie kilkuminutowych filmów i instruktaży, 
niepublikowanych wcześniej relacji z dotychczasowych wydarzeń 
artystycznych, wirtualnych wystaw oraz quizów artystycznych 
i turystycznych 

od 27 marca pracownicy Gryfińskiego Domu Kultury przystąpili do akcji szycia 
maseczek dla lokalnej społeczności 

15 kwietnia Kino Gryf przystąpiło do ogólnopolskiej akcji wpierania kin w czasie 
pandemii - #wspieramykinapolskie, polegającej na uruchomieniu 
możliwości kupowania e-biletów do wykorzystania w dowolnym terminie 
po zakończeniu zagrożenia epidemicznego 

3 czerwca otwarcie wystawy „Sztuka plakatu” 
współorganizowanej przez Gryfiński Dom 
Kultury 

Centrum Informacji 
Turystycznej w Gryfinie 

8 czerwca wznowienie pracy części pracowni 
i zespołów artystycznych 

Gryfiński Dom Kultury, 
filia w Pałacyku pod Lwami 

8 czerwca wznowienie działalności edukacyjno-
kulturalniej w świetlicach wiejskich 

Gryfiński Dom Kultury 
- filie w świetlicach 
wiejskich 

12 czerwca wznowienie działalności Kina Gryf Gryfiński Dom Kultury 
- Kino Gryf 

23 czerwca obsługa techniczna (Stanisław Fabjańczuk) 
szkolenia przedwyborczego (org. UMiG) 

Gryfiński Dom Kultury 
- sala widowiskowa 

 
Od 8 czerwca instruktorzy Gryfińskiego Domu Kultury oraz świetlic wiejskich ponownie 
prowadzili działalność artystyczną i edukacyjną z podopiecznymi. W dalszym ciągu 
odwołane były zajęcia ze studentami Gryfińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (plastyczne, 
malarskie, taneczne i turystyczne). Kino Gryf od 12 czerwca realizowało zaplanowane 
projekcje filmowe. 
 
� zachęcamy do odwiedzania strony internetowej: www.gdk.com.pl, gdzie można 

odnaleźć szczegółowe informacje dotyczące działalności Gryfińskiego Domu Kultury 
i świetlic wiejskich 

� informujemy, że zespoły artystyczne, Kino Gryf, świetlice wiejskie oraz najważniejsze 
nasze imprezy organizowane przez Gryfiński Dom Kultury, posiadają swoje strony 
internetowe, w tym także na portalu społecznościowym Facebook 

 
Zaproszenia, spotkania, konferencje Burmistrza Miasta i Gminy: 

 
4 czerwca Nowe Czarnowo – 

Krzywy Las 
Spotkanie z dyrekcją Lasów 
Państwowych  
i ZEDO w celu określenia planu 
wspólnych działań, 
zmierzających do ochrony 

Burmistrz Mieczysław 
Sawaryn 



niezwykłego drzewostanu 
Krzywego Lasu  
i zwiększenia atrakcyjności 
turystycznej tego miejsca. 

19 
czerwca 

PUK Gryfino Narada Nadzorcza w PUK-u Burmistrz Mieczysław 
Sawaryn 

23 
czerwca 

Urząd 
Marszałkowski 
Szczecin 

Podpisanie Aktu Notarialnego-
darowizna -działki drogowe w 
Gardnie 

Zastępca Burmistrza 
Tomasz Miler 

21-22 
czerwca 

Stadion Miejski 
Gryfino 

Turniej Tenisowy o Puchar 
Burmistrza 

Burmistrz Mieczysław 
Sawaryn 

23 -24 
czerwca 

Rondo  im. ks. 
Palicy  
 
Zakłąd 
Aktywności 
Zawodowej w 
Gryfinie  
 
Stadion  
Sportowy na 
„Górnym Tarasie” 
w Gryfinie  
 
Drzenin  
 
Przystań  
Gryfińska 
Stadion Sportowy 
„Dolny Taras” w 
Gryfinie  
 
Kliasen Team 

Gala Laureatów-wręczanie 
nagród dla sportowców  
-GKS Delf 
- Strzelectwo Sportowe 
- Hermes 
- Szachy 
-Kajaki 
Gala Laureatów-wręczanie 
nagród dla sportowców 
- niepełnosprawni sportowcy 
-Jujitsu 

Burmistrz Mieczysław 
Sawaryn 
Zastępca Burmistrza 
Paweł Nikitiński 
 

25czerwca Zarząd PGE 
Warszawa  
UMiG, sala 25 

Inwestycje dotyczące „Krzywego 
Lasu” 
 

Burmistrz Mieczysław 
Sawaryn 

 
 
 
 
 
Gryfino, dnia 24 czerwca 2020 r.    Burmistrz Miasta i Gminy 
                Mieczysław Sawaryn 
 

 
 
 


