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W zakresie gospodarki nieruchomo ściami i działalno ści gospodarczej:  
 

1. Przyjąłem 131 zgłoszeń do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, 

2. Wydałem 14 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu  
i poza miejscem sprzedaży, 

3. Wydałem 3 zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych, 
4. Wydałem 2 decyzje o wygaśnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, 
5. Wydałem 4 decyzje w sprawie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości;, 
6. Wydałem 7 zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego dla nieruchomości, 

położonych na terenie Miasta i Gminy Gryfino, 
7. Wyznaczyłem na dzień 12.10.2016 r. II przetarg ustny na sprzedaż 3 działek, 

położonych w obrębie Wełtyń II, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną, 

8. Zawarłem 8 umów notarialnych o ustanowieniu służebności gruntowych i przesyłu  
w związku  z lokalizacją na gruntach gminnych, urządzeń infrastruktury technicznego  
uzbrojenia terenu –służebności odpłatne – 4.714,00 zł netto, 

9. Sprzedałem 2 działki w tym: 
- 1 działka za gotówkę, przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną –
cena sprzedaży ustalona została na kwotę netto 192.000,00 zł; 
- 1 działka na raty, przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną: cena 
sprzedaży ustalona została na kwotę netto 54.000,00 zł i płatna będzie przez okres 10 
lat w ratach rocznych;  

10. Zawarłem 2 umowy obejmujące dzierżawę nieruchomości gminnych; 
11. W dniu 20 września 2016 r. sporządzono protokół z przebiegu konsultacji społecznych  

z mieszkańcami wsi Żórawie i przysiółku Szczawno, w przedmiocie projektu uchwały 
Rady Miejskiej w Gryfinie, w sprawie nadania nazwy ulic w Gryfinie oraz nadania nazw 
ulic we wsi Żórawie i przysiółku Szczawno. 

 
W zakresie gospodarki nieruchomo ściami wydano 4 zarz ądzenia dotycz ące 
gospodarowania mieniem gminnym, w sprawie: 
 

-  ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 
nieruchomości, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino i Daleszwo – 
Zarządzenie nr 0050.106.2016 z dnia 26.08.2016 r., 

-  ustalenia ceny nieruchomości lokalowej, położonej w Starych Brynkach nr 18f/1, 
przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemców – Zarządzenie nr 0050.108.2016 z dnia 
6.09.2016 r., 

-  ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. A. Asnyka nr 
15/5, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemców – Zarządzenie  
nr 0050.110.2016 z dnia 8.09.2016 r., 

-  ustalenia ceny nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. J. Słowackiego 1/3, 
przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemców – Zarządzenie nr 0050.113.2016  
z dnia 22.09.2016 r., 

-  niewykonania pierwokupu nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym 
nr 2 m. Gryfino, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 364 i 367/6 o łącznej 
pow. 0,0595 ha - Zarządzenie Nr 0050.116.2016 z dnia 23.09.2016 r., 

- ustalenia ceny nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej nr działki 18, 
położonej w obrębie ewidencyjnym Dołgie, przeznaczonej do sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej – Zarządzenie nr 0050.117.2016 z dnia 23.09.2016 r., 

 
W zakresie planowania przestrzennego, strategii, ro zwoju i inwestycji:  

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



− 2 decyzje o warunkach zabudowy,  
− 4 decyzje w sprawie ustalenie opłaty planistycznej, 
− 2 postanowienia opiniujące wstępny projekt podziału nieruchomości,  
− 10 wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,  
− 15 zaświadczeń z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.  

2. Zawarłem umowę na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Gryfino w obrębie Gardno i obrębie Drzenin – tereny produkcyjno 
– usługowe strefa Gardno – etap II, dla obszaru objętego Uchwałą Nr XX/185/16 Rady 
Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 marca 2016 r.  

3. Ogłosiłem w prasie (Głos szczeciński i Nowe 7 Dni Gryfina), na stronie internetowej, 
tablicy ogłoszeń UMiG oraz w m. Gardno i Drzenin a także zawiadomiłem organy 
i instytucje o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Gryfino w obrębie Gardno i obrębie Drzenin  – tereny produkcyjno 
– usługowe strefa Gardno – etap II.  

4. Gmina Gryfino, decyzją 10-osobowego Zespołu eksperckiego, została zakwalifikowana 
do udziału w projekcie "Dobre konsultacje, dobry plan". 

 
Realizuj ąc zadania z zakresu inwestycji (BMP-PI): 
1. Trwają prace związane z bieżącymi remontami na drogach, stanowiących własność 

Gminy Gryfino, realizowane na mocy Porozumienia przez Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych w Gryfinie. 

2. Zleciłem opracowanie dokumentacji technicznej, związanej z przebudową ulicy 
Słonecznej w Gardnie. 

3. Podpisałem umowę na zadanie pn. „Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego na działce 
nr 52/16 w miejscowości Gardno” wraz z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 

4. Zakończyłem i odebrałem zadanie związane z przebudową ulicy Targowej w Gryfinie. 
5. Trwają prace, związane z wykonaniem przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków 

gminnych w Pniewie przy ulicy Gryfińskiej 16 i 22 oraz w Wełtyniu przy ulicach: 
Wirowskiej 1, Szkolnej 1 w ramach aglomeracji Gryfino. 

6. Zakończyłem i odebrałem zadanie związane z budową wodociągu w obrębie Wełtyń II 
na działkach 200/16, 200/15, 201/10, 207/2. 

7. Zakończyłem i odebrałem zadanie związane z budową przyłączy kanalizacji sanitarnej 
w Pniewie przy ul. Polnej. 

8. Zakończyłem prace związane z bieżącą konserwacją elewacji, polegającą na 
uzupełnieniu ubytków tynków wraz z uzupełnieniem powłok malarskich budynku Urzędu 
Miasta i Gminy Gryfino. 

9. Zrealizowałem zadanie pn. „Wykonanie rozdzielni elektrycznej na działce nr 16/80 
w m. Sobiemyśl zgodnie z zadaniem: „Zakup licznika elektrycznego do skrzynki 
elektrycznej”, realizowanym z funduszu sołeckiego.”  

10. Podpisałem umowę na zadanie realizowane z funduszu sołeckiego pn. „Utwardzenie 
terenu o powierzchni 120 m2, zlokalizowanego na działce nr 177/4 w obrębie 
ewidencyjnym Krzypnica”.  

11. Zrealizowałem zadania związane z budową przyłączy realizowanych w sołectwach 
Borzym, Steklinko, Wysoka Gryfińska. 

12. Zleciłem „Wykonanie utwardzenia placu w miejscowości Pniewo działka nr 502 – zadanie 
realizowane z funduszu sołeckiego”. 

13. Zleciłem „Modernizację sceny plenerowej wraz z parkietem przy scenie działka nr 12/3 – 
etap I. Zadanie realizowane z funduszu sołeckiego m. Wysoka Gryfińska”. 

14. Zleciłem „Zakup elementów drewnianych na wykonanie drewutni przy świetlicy w m. 
Wirów zgodnie z zadaniem z funduszu sołeckiego Wirów”. 

15. Zrealizowałem i odebrałem zadanie pn. "Wymiana instalacji elektryczne w lokalu 
komunalnym przy ul. Słowiańskiej 11/1 w Gryfinie”. 

16. Podpisałem umowę na zadanie pn. "Modernizacja części dachu w Przedszkolu nr 2 przy  
ul. Sprzymierzonych 5 w Gryfinie (filia)". 



17. Podpisałem umowę na zadanie pn. „Modernizacja budynku Przedszkola nr 3 w Gryfinie 
polegająca na poprawie bezpieczeństwa pożarowego – etap II”. 

18. Podpisałem umowę na usługę nadzoru inwestorskiego na zadanie pn.: „Modernizacja 
budynku Przedszkola nr 3 w Gryfinie polegająca na poprawie bezpieczeństwa 
pożarowego – etap II”. 

19. Podpisałem umowę na zadanie pn.: "Modernizację nawierzchni dróg gminnych 
w miejscowości Żórawie i Żórawki" z wykorzystaniem pozyskanego od zarządcy drogi 
krajowej nr 31 frezu.  

20. Trwają prace związane z zadaniem pn. "Modernizacja terenu boiska sportowego Szkoły 
Podstawowej w Żabnicy polegająca na wykonaniu bieżni lekkoatletycznej oraz skoczni 
w dal". 

21. Trwają prace związane z zadaniem pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na 
budowę oświetlenia ulicznego, zlokalizowanego w pasach dróg gminnych, miasto i gmina 
Gryfino". 

22. Trwają prace budowlane związane z zadaniem pn. „Budowa Żłobka Miejskiego 
w Gryfinie w formule zaprojektuj i wybuduj”.  

23. Podpisałem umowę na budowę oświetlenia drogowego w m. Wełtyń ul. Zaciszna. 
 
Realizuj ąc zadania z zakresu strategii i rozwoju (BMP-PS): 
1. Przygotowałem postępowanie na wybór Wykonawcy dla zadania pn. „Opracowanie 

Strategii Marki Miasta i Gminy Gryfino na podstawie badań jakościowych i ilościowych”.   
2. Przeprowadziłem postępowanie i wyłoniłem Wykonawcę dla zadania pn. sporządzenie 

dokumentacji projektowej na podstawie koncepcji uzgodnionej z Zamawiającym, wraz z 
kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robót dla zadania inwestycyjnego polegającego 
na odnowie Parku Miejskiego w Gryfinie, zagospodarowaniu terenu Górki Miłości oraz 
zagospodarowaniu terenu przy ulicy Opolskiej i Kołłątaja o łącznej powierzchni ok. 15,6 
ha dla działania 2.5.2 Rozwój terenów zieleni w miastach i obszarach funkcjonalnych 
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

3. Podpisałem Aneks nr POIS.01.01.00-00-227/10-06 do umowy nr POIS.01.01.00-00-
227/10-00 dot. projektu pn. „Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji 
Gryfino”. 

4. Przygotowałem rozliczenie efektu ekologicznego projektu pn. „Budowa i przebudowa 
kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Gryfino”, składając do Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska oświadczenia o ilości podłączonych osób i wykaz zawartych umów. 

5. Na bieżąco, we współpracy z PUK Sp. z o.o. prowadzone są działania zmierzające do 
osiągnięcia wskaźników rezultatu projektu pn. „Budowa i przebudowa kanalizacji 
sanitarnej w aglomeracji Gryfino”. 

6. Na bieżąco prowadzone są działania związane z utrzymaniem trwałości projektów: 
− „Budowa nabrzeża obsługi jednostek pasażerskich oraz turystyki żeglarskiej na 

prawym brzegu rzeki Odry Wschodniej km 717,5-718,6. Nabrzeże pasażerskie – 
północne”, 

− „Rozbudowa Infrastruktur Centrum turystyki wodnej w Schwedt nad Odrą i budowa 
śródmiejskiej części Nabrzeża w Gryfinie w celu zintensyfikowania rozwoju 
transgranicznej turystyki wodnej”, 

− „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Parku Regionalnym w Gryfinie”. 
7. Przygotowywana jest aktualizacja analizy ekonomiczno-finansowa wraz z kalkulacją luki 

finansowej dla projektu pn. „Budowa nabrzeża obsługi jednostek pasażerskich oraz 
turystyki żeglarskiej na prawym brzegu rzeki Odry Wschodniej km 717,5-718,6. Nabrzeże 
pasażerskie – północne”, 

8. Na bieżąco prowadzone są działania związane z przekazania na rzecz Enea Sp. z o.o. 
sieci energetycznej z trzema stacjami transformatorowymi, znajdującej się na terenie 
Parku Regionalnego w Gardnie. 

9. Przygotowałem postępowania i wyłoniłem Wykonawców (na studia wykonalności oraz 
koncepcję programowo-przestrzenną) dla zadań realizowanych w ramach 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego dla 



Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 
2014-2020 dla 3 projektów: 
a) „Budowa infrastruktury technicznej w celu poprawy funkcjonowania  

i wzrostu konkurencyjności MŚP w rejonie drogi krajowej 31 (ul. Pomorska) w 
Gryfinie” – postępowanie na przygotowanie studium wykonalności. 

b) „Zintegrowane centrum przesiadkowe w Gryfinie” – postępowanie na przygotowanie 
koncepcji programowo-przestrzennej oraz studium wykonalności. 

c) „Przebudowa dróg lokalnych łączących centrum przesiadkowe w Gryfinie  
z siecią TEN-T” – postępowanie na przygotowanie studium wykonalności. 

10. Przygotowałem dokumentację do wniosku o dofinansowanie w ramach Programu 
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 na realizację 
zadania pn. „Budowa drogi Gminnej 412523Z, tj ulic: Staszica, Limanowskiego 
i Mazurskiej w Gryfinie.” 

11. Na bieżąco aktualizowano treści (merytoryczne i graficzne) serwisu internetowego – 
www.parkregionalny.gryfino.pl. 

12. Przygotowałem oferty inwestycyjne na sprzedaż działek inwestycyjnych zlokalizowanych 
na terenie Parku Regionalnego w Gardnie. 

13. Zorganizowałem spotkania z potencjalnymi inwestorami na terenie: Parku Regionalnego, 
gminy Gryfino, Urzędu Miasta. 

14. Zaktualizowałem oferty Parku Regionalnego w internetowych serwisach branżowych. 
 

W zakresie gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i o chrony środowiska:  
 

W zakresie ochrony przyrody: 
1. Wydałem 11 decyzji zezwalających na usunięcie drzew lub krzewów; 
2. Wystąpiłem do Starosty Gryfińskiego z 3 wnioskami o wydanie zezwolenia na usunięcie 

drzew z nieruchomości gminnych; 
3. Przeprowadziłem postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zakup 

i dostawę sadzonek kwiatów rabatowych sezonowych na rok 2017. 
 
W zakresie gospodarki mieszkaniowej: 
1. Wydałem 8 skierowań do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego; 
2. Wydałem 1 skierowanie do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego. 
 
W zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami: 
1. Zawarłem umowę na demontaż, odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Gryfino do grudnia 2017 r. 
2. Dokonałem zmiany wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru 

odpadów komunalnych. 
 
W zakresie gospodarki komunalnej: 
1. Przyjąłem 3 zgłoszenia oddania do eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków; 
 
W zakresie ochrony zwierz ąt: 
1. Zawarłem umowę na udzielanie pomocy zwierzętom dzikim na terenie miasta i gminy 

Gryfino do końca 2017 r.  
2. zleciłem zamontowanie nowego dystrybutora na zestawy higieniczne dla zwierząt, 
3. zleciłem druk materiałów edukacyjnych z przeznaczeniem na popularyzację akcji 

„Gryfiński piknik z psem”, 
4. dokonałem zakupu pucharów okolicznościowych z przeznaczeniem na popularyzację 

akcji „Gryfiński piknik z psem”. 
 
 
 
 



w zakresie transportu zbiorowego:  
1. Wydałem 3 postanowienia uzgadniające wydanie lub zmianę zezwolenia na wykonywanie 
    regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na liniach 
    komunikacyjnych na obszarze Powiatu Gryfińskiego. 

 
W zakresie edukacji i spraw społecznych:  

 
1. Przekazałem dotację z budżetu Gminy Gryfino za miesiąc wrzesień na prowadzenie 

na terenie gminy Gryfino Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Iskierka” 
z oddziałami ogólnodostępnymi i specjalnymi w Gryfinie w wysokości 97.993,81 zł dla 
„OM” Sp.z o. o. z siedzibą przy al. Wojska Polskiego 58/4, 70-477 Szczecin.  

2. Przekazałem dotację z budżetu Gminy Gryfino za miesiąc wrzesień na prowadzenie 
punktów przedszkolnych na terenie gminy Gryfino dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci  
w wysokości 25.727,25 zł . 

3. Sporządziłem bazę danych oświatowych szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę 
Gryfino oraz niepublicznych jednostek oświatowych, dla których Gmina Gryfino prowadzi 
ewidencję, według stanu na 10 września 2016 r.: ogólna liczba uczniów szkół – 
3004 osoby; liczba nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze – 418 osób, 
zatrudnionych w niepełnym wymiarze – 88 osób. 

4. Przyznałem dofinansowanie kosztów kształcenia 9 młodocianych pracowników dla  
3 pracodawców w kwocie 49.959,48 zł. Środki na wypłatę przedmiotowego 
dofinansowania są przekazywane przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty ze 
środków Funduszu Pracy. 

5. 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.  

6. W dniu 9 września 2016 r. zakończył się nabór wniosków o przyznanie dofinansowania 
podręczników szkolnych w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”. 
Programem w roku szkolnym 2016/2017 mogą zostać objęci uczniowie klas VI szkół 
podstawowych, klas III gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych posiadający odpowiednie 
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Pomoc w formie „Wyprawki szkolnej” 
przyznawana jest przez dyrektora szkoły.  

7.   Wsparłem działania Centrum Aktywności Lokalnej w Gryfinie. 
8.   Prowadziłem bieżące działania informacyjne gminy. 
9.  Współorganizowałem koncert „Na Gotyckim Szlaku - Muzyka w zabytkach Pomorza 

Zachodniego” w Gryfinie w dniu 10 września 2016 r. w Kościele  
pw. Narodzenia NMP. 

10. Trwają prace nad stworzeniem Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gryfinie. 
11. Objąłem patronatem 11 Gryfiński Festiwal Triathlonowy, który odbył się w dniu 

04.09.2016 r. 
12.  Przekazałem dotację w wysokości 10.000 zł – w formie małego grantu – dla 

 Stowarzyszenia „Balic Neopolis Orchestra” na realizację zadania „Baltic Neopolis 
 Festival”.  

13. Zrealizowałem zadanie pn. „Modernizacja trawiastego boiska piłkarskiego przy Szkole 
 Podstawowej w Żabnicy” na łączną kwotę 38.160,00 złotych.  

14. Dofinansowałem wydarzenia związane z jubileuszem Orkiestry Dętej Elektrowni Dolna 
 Odra. 

15.  Wydałem 30 kart dla nowych rodzin w ramach realizacji programu Karta Dużej Rodziny. 
 

W zakresie spraw organizacyjnych:  
 
1. Zorganizowałem w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie praktyki studenckie dla jednej 

osoby. 



2. Ogłosiłem nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownik Gminnego 
Centrum Zarządzania Kryzysowego. Termin składania ofert upływa w dniu 30 września 
br. O wynikach naboru poinformuję Państwa w kolejnym sprawozdaniu. 

3. Ogłosiłem nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Dyrektor Żłobka 
Miejskiego w Gryfinie. Termin składania ofert upływa w dniu 3 października br. 
O wynikach naboru poinformuję Państwa w kolejnym sprawozdaniu. 

4. Wydałem zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych oraz kształcenia się pracowników zatrudnionych w Urzędzie 
Miasta i Gminy w Gryfinie. 

 
W zakresie spraw obywatelskich:  

 
Realizacja zada ń z zakresu dowodów osobistych  
Przyjęłam 396  wniosków o wydanie dowodu osobistego.  
Wydałam  450 dowodów osobistych. 
Przyjęłam 52 zgłoszenia o utracie dowodu osobistego.  
 
Realizacja zada ń z zakresu ewidencji ludno ści    
Udzieliłam odpowiedzi na 62 wnioski o udostępnienie danych z ewidencji ludności. 
Udzieliłam odpowiedzi na 5 wniosków o udostępnienie danych z dowodów osobistych. 
Na wniosek wydałam 92 zaświadczenia o zameldowaniu mieszkańców naszej gminy. 
Dokonałem 113 czynności z zakresu obowiązku meldunkowego.  
 
Po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego wydałam: 
-2 decyzje o wymeldowaniu z miejsca pobytu stałego, 
-3 decyzje o umorzeniu postępowania administracyjnego.  

 
W zakresie obsługi Rady Miejskiej:  

 
1.  Wydałem Zarządzenie nr 120.67.2016 z dnia 14 września 2016 r. w sprawie określenia 

odpowiedzialnych za realizację uchwał, podjętych na sesji w dniu 25 sierpnia 2016 r.  
2.  Na ostatniej sesji radni zgłosili 25 interpelacji, pismem z dnia 30 sierpnia określiłem 

odpowiedzialnych za przygotowanie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.  
 

W zakresie zamówie ń publicznych:  
 

1. Ogłosiłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości 
zamówienia poni żej 30 000 euro  na zadania:  

1) Budowa podjazdu dla osoby niepełnosprawnej do lokalu komunalnego położonego  
w Gryfinie przy ul. 1 Maja 11/3, 

2) Przebudowa lokalu mieszkalnego wraz z budową podjazdu dla osoby 
niepełnosprawnej, zlokalizowanego przy ul. Łużyckiej 4/3 w Gryfinie, 

3) Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, RTV i AGD do nowotworzonego Żłobka 
Miejskiego w Gryfinie, 

4) Zakup i dostawa zabawek i pomocy dydaktycznych do nowotworzonego Żłobka 
Miejskiego w Gryfinie, 

5) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dojazdowej w rejonie 
ul. Jana Pawła II w Gryfinie, 

6) Przebudowa zatoki autobusowej w miejscowości Wirów, gmina Gryfino, 
7) Dostawa i montaż mebli biurowych dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie. 

2. Rozstrzygnąłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej 
wartości zamówienia poni żej 30 000 euro na zadania:  

1) Wykonanie trawiastego podłoża na boisku piłkarskim przy Szkole Podstawowej 
w Żabnicy, 



2) Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Gryfino w obrębie Gardno i obrębie Drzenin - tereny produkcyjno-usługowe 
strefa Gardno - etap II, 

3) Unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminu Gryfino. 
3. Ogłosiłem i rozstrzygnąłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  

o szacunkowej wartości zamówienia poni żej 30 000 euro  na zadania:  
1) Sporządzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla inwestycji polegającej 

na odnowie Parku Miejskiego w Gryfinie, zagospodarowaniu terenu Górki Miłości 
i terenu przy ulicy Opolskiej i Kołłątaja, 

2) Przebudowa ciągu pieszo - jezdnego na działce nr 52/16 w miejscowości Gardno, 
3) Sporządzenie koncepcji programowo-przestrzennej oraz studiów wykonalności dla 

projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020 realizowanego w ramach Strategii 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Szczecińskiego Obszaru 
Metropolitalnego, 

4) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę hali sportowo - widowiskowej  
w Gryfinie, 

5) Modernizacja części dachu w Przedszkolu nr 2 przy ul. Sprzymierzonych 5 
w Gryfinie (filia), 

6) Zakup i dostawa sadzonek kwiatów rabatowych sezonowych dla Gminy Gryfino, 
7) Modernizacja nawierzchni dróg gminnych w m. Żórawie i Żórawki.  

4. Unieważniłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej 
wartości zamówienia poni żej 30 000 euro  na zadania: 

1) Transport ziemi ze Strefy Przemysłowej w Gardnie do miejscowości Gryfino; 
2) Przebudowa zatoki autobusowej w miejscowości Wirów, gmina Gryfino. 

5. Rozstrzygnąłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej 
wartości zamówienia powy żej 30 000 euro  na zadanie: Modernizacja budynku 
Przedszkola nr 3 w Gryfinie polegająca na poprawie bezpieczeństwa pożarowego – 
II etap. 

 
W zakresie działalno ści Biblioteki Publicznej:  

 
BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GRYFINIE: 

03.09. – Piąta odsłona ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania. Tegoroczną lekturą była 
powieść Henryka Sienkiewicza „Quo vadis”. Spotkanie w bibliotece rozpoczęło się o godz. 
12.00. Listem od prezydenta i pierwszym fragmentem dzieła przywitała wszystkich 
gospodyni spotkania, dyrektor Biblioteki Publicznej w Gryfinie Sylwia Mencel. Wybrane 
fragmenty czytali również: Ewa Sznajder Sekretarz UMiG Gryfino, Anna Cieciuch, Artur 
Cembik, Grzegorz Jastrowicz, Katarzyna Stempińska, Panie z Teatru Eliksir, Rafał Guga, a 
na zakończenie wierny czytelnik biblioteki Beata Zasadzińska. 

 
ODDZIAŁ DZIECIĘCY: 

03.09. - "A'psik ! Brzechwa na zdrowie!" - spektakl teatralny w wykonaniu aktorów z Fundacji 
Pogotowie Teatralne ze Szczecina. Uczestnikami były dzieci od 3 do 11 lat z rodzicami i 
opiekunami. 
05.09. - „Wybieramy książeczki do przedszkolnej biblioteczki”. Uczestnicy: gr. Jaskółek, 5-
latki z Przedszkola Nr 5 z nauczycielkami. 
09.09. - Grzybobranie na bibliotecznej polanie – warsztaty edukacyjno-literackie o grzybach               
z  p. Urszulą Czapiewską z Nadleśnictwa Gryfino. Uczestnicy: kl. 2 b z SP Nr 3 z 
nauczycielkami. 
 

FILIA BIBLIOTECZNA W WEŁTYNIU: 
Na wesoło i przy pięknej pogodzie ponad 60 osób uczestniczyło w „Pożegnaniu wakacji”, 
zorganizowanym wspólnie przez świetlicę wiejską, filię biblioteczną i OSP w Wełtyniu. 

 



FILIA BIBLIOTECZNA W ŻABNICY: 
03.09. - Biblioteka Publiczno-Szkolna w Żabnicy postanowiła włączyć się w kolejną edycję 
narodowego czytania pod patronatem Prezydenta RP. Imprezę zorganizowały bibliotekarki 
Barbara Fuks i Anna Szewczyk. Przedstawiły one ideę tej wspaniałej inicjatywy oraz 
przypomniały najważniejsze dokonania pisarskie Henryka Sienkiewicza. 

 
FILIA BIBLIOTECZNA W CHWARSTNICY:  

19.09. - Spektakl teatralny w wykonaniu aktorów z Fundacji Pogotowie Teatralne ze 
Szczecina. Uczestnicy: grupa przedszkolna z Ogniska TPD, uczniowie klas 0 – 4 szkoły 
podstawowej. 

 
W zakresie działalno ści Gryfi ńskiego Domu Kultury:  

 
termin  nazwa imprezy  miejsce  

22 - 26 
sierpnia 

Twórcze wakacje 2016 - cykl pięciodniowych 
warsztatów w Sobiemyślu (prow. Elżbieta 
Florczak) 

Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska  
w Sobiemyślu 

22 - 26 
sierpnia 

Twórcze wakacje 2016 - cykl pięciodniowych 
warsztatów w Wirowie (prow. Aleksandra 
Świtelska) 

Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska  
w Wirowie 

22 - 26 
sierpnia 

Twórcze wakacje 2016 - cykl pięciodniowych 
warsztatów teatralnych (prow. Maria Piznal) 

Gryfiński Dom Kultury 
 

22 - 26 
sierpnia 

Twórcze wakacje 2016 - cykl pięciodniowych 
warsztatów teatralnych (prow. Dorota 
Krutelewicz-Sobieralska) 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

27 sierpnia Dożynki Gminne Gryfino 2016 Nabrzeże Miejskie  
Gryfino 

27 sierpnia -  
4 września 

udział Teatru Uhuru w International Summer 
Workshop 2016 w Berlinie 

WannseeFORUM  
w Berlinie 

1 września gminne uroczystości 77. rocznicy wybuchu II 
wojny światowej (obsługa techniczna) 

Cmentarz Komunalny 
w Gryfinie 

1-4 września udział młodych muzyków Kapeli Ludowej 
Wełtynianka (instr.: Katarzyna Papiernik) w 
Turnieju Muzyków Prawdziwych 

Filharmonia w 
Szczecinie 

3 września festyn charytatywny (obsługa techniczna) Sobiemyśl 
6 września otwarcie wystawy malarskiej sekcji Gryfińskiego 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku prowadzonej 
przez instruktorkę GDK Kamilę Tyłę 

Centrum Informacji 
Turystycznej w Gryfinie 

7 września 20-lecie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gryfinie Gryfiński Dom Kultury 
10 września Turniej Śmiesznych Szachów Gryfiński Dom Kultury 

Pałacyk pod Lwami 
12-18 

września 
rozpoczęcie działalności pracowni artystycznych 
i zespołów działających w Gryfińskim Domu 
Kultury i świetlicach wiejskich 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 
świetlice wiejskie 

14 września Spotkanie integracyjne Stowarzyszenia Jestem i 
Pomagam (obsługa techniczna) 

OSiR Gryfino 

15 września udział tancerzy Teatru Tańca EGO VU i aktorów 
Teatru 6 i PÓŁ w spektaklu otwierającym 
festiwal X Theatertage der Länder Sachsen-
Anhalt und Brandenburg w Schwedt/Oder (chor.: 
Krzysztof Gmiter) 

Uckermärkische 
Bühnen Schwedt 
(Niemcy) 

16 września -  
1 

października 

akcja pomocowa "Puszka dla głodnego 
brzuszka" prowadzona przez wolontariuszy ze 
świetlic wiejskich w Borzymiu, Czepinie, Dołgich, 

sklepy Intermarche  
w Gryfinie 



Krajnika i Krzypnicy 
17 września gminne uroczystości 77. rocznicy agresji ZSRR 

na Polskę (obsługa techniczna) 
Cmentarz Komunalny 
w Gryfinie 

17 września IV Gryfiński Piknik z Psem (obsługa techniczna) Park Miejski 
w Gryfinie 

17 września Dzień Pieczonego Ziemniaka w Starych 
Brynkach 

Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska 
w Starych Brynkach 

17września pokaz spektakli Teatru Tańca EGO VU "Pora 
ReLaksu", "MIjanie" i "Buka" (chor.: Eliza 
Hołubowska) podczas festiwalu X Theatertage 
der Länder Sachsen-Anhalt und Brandenburg w 
Schwedt/Oder 

Uckermärkische 
Bühnen Schwedt 
(Niemcy) 

21 września inauguracja roku akademickiego Gryfińskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku (obsługa 
techniczna) 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

22 września pokaz filmu "Art Location" braci Kulików z 
udziałem Elizy Hołubowskiej i Teatru Tańca 
EGO VU (obsługa techniczna) 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

24 września 7. Gryfiński Marsz Amazonek (obsługa 
techniczna) 

pl. Księcia Barnima I 
Gryfino 

24 września "Orły nad Nijmegen" - koncert i inscenizacja 
historyczna 

Nabrzeże Miejskie  
Gryfino 

28 września dodatkowy seans filmowy dla szkół/przedszkoli 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 GDK oraz salę widowiskową z obsługą techniczną w celu przeprowadzenia 
wykładów; 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 
 

Spotkania, zaproszenia, konferencje Burmistrza Mias ta i Gminy Gryfino:  
 
Dzień Miejsce  Wydarzenie  Uczestniczył/a  

26 sierpnia Osuch Koncert zespołu „Na Górze” Sekretarz 
Ewa Sznajder 

27 sierpnia Gryfino Dożynki Gminne 

Burmistrz  
Mieczysław Sawaryn 
Przewodnicząca RM 
Elżbieta Kasprzyk 
Zastępca Burmistrza  
Paweł Nikitiński 
Wiceprzewodniczący 
RM 
Zdzisław Kmieciak 



Sekretarz 
Ewa Sznajder 

30 sierpnia Dębce 

Wręczenie listu gratulacyjnego 
od Prezesa Rady Ministrów 
pani Reginie Tymoszewicz z 
okazji jubileuszu 100 urodzin 

Przewodnicząca RM  
Elżbieta Kasprzyk 
Zastępca Burmistrza 
Paweł NIkitiński 

1 września 

SP nr 1 z 
Oddziałami 

Integracyjnymi w 
Gryfinie 

Uroczyste rozpoczęcie roku 
szkolnego 2016/2017 

Kierownik Referatu 
Spraw Społecznych 
Barbara Lefik-
Żarczyńska 

1 września SP nr 2 w Gryfinie Uroczyste rozpoczęcie roku 
szkolnego 2016/2017 

Naczelnik Wydziału 
Edukacji i Spraw 
Społecznych 
Grzegorz Jastrowicz 

1 września SP w Radziszewie Uroczyste rozpoczęcie roku 
szkolnego 2016/2017 

Burmistrz  
Mieczysław Sawaryn 

1 września SP w Żabnicy 
Uroczyste rozpoczęcie roku 
szkolnego 2016/2017 
połączone z otwarciem boiska  

Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn 
Wiceprzewodniczący 
RM 
Zdzisław Kmieciak 

1 września ZS w Chwarstnicy Uroczyste rozpoczęcie roku 
szkolnego 2016/2017 

Zastępca Burmistrza  
Paweł Nikitiński 

1 września ZS w Gryfinie Uroczyste rozpoczęcie roku 
szkolnego 2016/2017 

Inspektor Wydziału 
Edukacji i Spraw 
Społecznych 
Magdalena 
Januszewska 

1 września 
ZS 

Ogólnokształcących 
w Gryfinie 

Uroczyste rozpoczęcie roku 
szkolnego 2016/2017 

Sekretarz 
Ewa Sznajder 

1 września Szkoła Muzyczna I 
stopnia w Gryfinie 

Uroczyste rozpoczęcie roku 
szkolnego 2016/2017 

Naczelnik Wydziału 
Edukacji i Spraw 
Społecznych 
Grzegorz Jastrowicz 

1 września Gryfino 77. Rocznica Wybuchu II 
Wojny Światowej 

Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn 
Wiceprzewodniczący 
RM 
Zdzisław Kmieciak 
Sekretarz 
Ewa Sznajder 

3 września Sobiemyśl Wielki Finał „Wakacyjnej 
Przygody” 

Zastępca Burmistrza 
Tomasz Miler 
Skarbnik 
Beata Blejsz 

3 września  Sobiemyśl Festyn Charytatywny dla 
Natalki 

Zastępca Burmistrza 
Tomasz Miler 
Skarbnik 
Beata Blejsz 

3 września Gryfino Narodowe Czytanie w 
Bibliotece Publicznej 

Sekretarz 
Ewa Sznajder 

3 września Szczecin Koncert „Sierpniowe Przełomy” 
dedykowany uczestnikom 

Sekretarz 
Ewa Sznajder 



szczecińskiego Sierpnia ‘80 

4 września Chojna 
Uroczyste rozpoczęcie posługi 
proboszczowskiej ks. Kanonika 
Jana Zalewskiego 

Burmistrz  
Mieczysław Sawaryn 

7 września Gryfino 
20 lecie Warsztatu Terapii 
zajęciowej Gryfińskiego Koła 
PSOUU 

Burmistrz  
Mieczysław Sawaryn 
Wiceprzewodniczący 
RM  
Zdzisław Kmieciak 
Sekretarz 
Ewa Sznajder 

8 września Czepino 

Muzyczne pożegnanie lata w 
gronie inwestorów i 
eksporterów Pomorza 
Zachodniego 

Zastępca Burmistrza  
Tomasz Miler 

9 września Gryfino Zawody Strzeleckie „Wrzesień 
– Jesień” 

Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn 

9 września  Nowe Czarnowo Dzień Energetyka 2016 Burmistrz 
Mieczysław sawaryn 

10 września Staffelde Polsko-Niemieckie Dożynki 

Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn 
Zastępca Burmistrza 
Tomasz Miler 
Sekretarz 
Ewa Sznajder 

10 września Gryfino 
Jubileuszowy Koncert Orkiestry 
Dętej EDO z okazji 30-lecia 
działalności muzycznej 

Burmistrz  
Mieczysław Sawaryn 

10 września Gryfino Koncert „Perły Baroku” Sekretarz 
Ewa Sznajder 

10 września Gryfino 

Jubileuszowy Koncert 
Zakładowej Orkiestry Dętej 
Zespołu Elektrowni Dolna Odra 
z okazji 30-lecia działalności 
muzycznej 

Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn 

10 września Gryfino Spotkanie z okazji 70-lecia 
Cechu RRiP w Gryfinie 

Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn 

16 września Szczecin Premiera filmu „Art Location” Sekretarz 
Ewa Sznajder 

17 września Gryfino 
Uroczystości upamiętniające 
77. Rocznicę Agresji Sowietów 
na Polskę 

Zastępca burmistrza  
Paweł Nikitiński 
Sekretarz 
Ewa Sznajder 

21 września Pniewo Zebranie Wiejskie Zastępca Burmistrza 
Tomasz Miler 

21 września Czepino Zebranie Wiejskie Zastępca Burmistrza 
Tomasz Miler 

21 września Gryfino 
Inauguracja roku 
akademickiego 2016/2017 na 
Uniwersytecie Trzeciego Wieku 

Zastępca Burmistrza 
Paweł Nikitiński 

22 września Kołobrzeg 

X Jubileuszowy 
Zachodniopomorskie Forum 
Pełnomocników ds. NGO, 
Ogłoszenie wyników Konkursu 

Burmistrz  
Mieczysław Sawaryn 
Naczelnik Wydziału 
Edukacji i Spraw 



Marszałka Województwa 
Zachodniopomorskiego pn. 
„Samorządowy Lider 
Współpracy z NGO 2016” w 
którym Gmina Gryfino 
otrzymała tytuł 
Samorządowego Lidera 
współpracy z NGO 2016 

Społecznych 
Grzegorz Jastrowicz 
Kierownik Referatu 
Spraw Społecznych 
Barbara Lefik-
Żarczyńska 

27 września Stare Brynki Zebranie Wiejskie 

Burmistrz  
Mieczysław Sawaryn 
Zastępca Burmistrza  
Paweł Nikitiński 

27 września Gryfino 

Uroczystość nadania szkołom 
wchodzącym w skład Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych  
Nr 2 w Gryfinie imienia 
Bohaterów Powstania 
Warszawskiego 

Przewodnicząca RM  
Elżbieta Kasprzyk 
Zastępca Burmistrza  
Paweł Nikitiński 
Zastępca Burmistrza  
Tomasz Miler 
Sekretarz 
Ewa Sznajder 

28 września Szczecin 
Obrady Zarządu SSOM 
Walne Zebranie Przedstawicieli 
Członków SSOM  

Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn 

 
 
 
 
 
   Gryfino, dnia 28 września 2016 r.    Burmistrz Miasta i Gminy 
           
                                                                                                 Mieczysław Sawaryn 
  


