
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
                                                                      
 
 

 
INFORMACJA  

BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO  
Z REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE  

OD 29 PAŹDZIERNIKA 2015  DO 11 LISTOPADA 2015 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LISTOPAD 2015 



W zakresie gospodarki nieruchomościami i działalności gospodarczej: 
 

1. przyjąłem 75 zgłoszeń do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej; 

2. wydałem 2 decyzje o wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych; 
3. wydałem 2 decyzje w sprawie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości; 
4. wydałem 4 zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego dla nieruchomości, 

położonych na terenie Miasta i Gminy Gryfino; 
5. wykupiłem od osób fizycznych - 27 działek  położonych w obrębie  

Wełtyń II, przeznaczonych pod ciągi komunikacyjne, cena sprzedaży płatna  
w trzech ratach rocznych - I raty w łącznej wysokości 205.924,00 zł, płatne  
w terminie 30 dni od daty spisania aktu notarialnego; 

6. przeprowadziłem przetarg na sprzedaż 15 działek przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną, położonych w obrębie 2 m. Gryfino, w wyniku którego 
wyłoniono nabywców na 10 działek, za łączną kwotę 583.300,00 zł netto. 

  
W zakresie gospodarki nieruchomościami wydano 4 zarządzenia w zakresie 
gospodarowania mieniem gminnym w sprawie: 
- ustalenia ceny sprzedaży udziału w nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 

ewidencyjnym Wełtyń II, przeznaczonego do zbycia w drodze bezprzeatrgowej - 
Zarządzenie Nr 0050.150.2015 z dnia 30.102015 r.; 

-  ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. 
Grunwaldzkiej 26/3, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemców – Zarządzenie Nr 
0050.152.2015 z dnia 5.11.2015 r.; 

- niewykonania pierwokupu nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym 
nr 4 m. Gryfino, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 590 o pow. 826 m2 - 
Zarządzenie Nr 0050.153.2015 z dnia 6.11.2015 r.; 

W zakresie planowania przestrzennego, strategii, rozwoju i inwestycji: 

Realizując zadania z zakresu planowania przestrzennego: 
1. Wydałem: 

- 3 decyzje o warunkach zabudowy, 
- 4 decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego, 
- 7 postanowień opiniujących wstępne projekty podziału nieruchomości, 
- 3 wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 
- 7 zaświadczeń z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

 
Realizując zadania z zakresu inwestycji: 
1. Zleciłem wykonanie utwardzenia placu w miejscowości Pniewo działka nr 502 – zadanie 

realizowane z funduszu sołeckiego. 
2. Zleciłem zakup drewna klasy C24, kotwy fundamentowej, wieszaka belki oraz grilla 

ogrodowego z wędzarnią dla sołectwa w Radziszewie – z przeznaczeniem na wykonanie 
wiaty rekreacyjnej. 

3. Zleciłem wymianę stolarki okiennej w lokalach komunalnych: Steklno 10/3, Sobiemyśl 
18b/1 oraz drzwiowej w lokalach komunalnych: ul. Bol. Chrobrego 19/4 i ul. Fabryczna 
4/3 w Gryfinie. 

4. Podpisałem umowę na zadanie „Przebudowa części lokalu mieszkalnego nr 6 wraz 
z instalacjami wewnętrznymi: c.o., elektrycznej, wod-kan, wentylacyjnej i gazowej 
w budynku przy ul. Słowiańskiej 11, położonego na działce nr 176/1 w obrębie 
ewidencyjnym Gryfino 3”. 

5. Zleciłem zakup płyty W.OSB3 o gr. 22 mm w ilości 35 sztuk dla Sołectwa Stare Brynki – 
zadanie realizowane z funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na wykonanie drewnianej 
podbitki w istniejącej wiacie w m. Stare Brynki. 



6. Zleciłem zakup kostki brukowej o gr. 8 cm w ilości 155,52 m2 dla sołectwa Wysoka 
Gryfińska – zadanie realizowane z funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na 
remont/przebudowę sceny plenerowej wraz z placem utwardzonym przed sceną, 
zlokalizowanych na dz. nr 12/3 w m. Wysoka Gryfińska. 

7. Zleciłem wykonanie instalacji ciepłej wody w lokalu komunalnym przy ul. Piastów 23/8 
w Gryfinie. 

8. Zleciłem sporządzenie projektu remontu stropodachu nad salą gimnastyczną w Zespole 
Szkół przy ul. Iwaszkiewicza 70 w Gryfinie. 

9. Zleciłem docieplenie sufitu podwieszanego wełną powierzchni 120 m2 w pomieszczeniu 
świetlicy wiejskiej ZAGRODA w Daleszewie – zadanie realizowane z funduszu 
sołeckiego. 

10. Zleciłem poprawę infrastruktury w obrębie działki boiska sportowego poprzez wykonanie 
nawierzchni utwardzonej kostką brukową o powierzchni 45 m2 w Daleszewie – zadanie 
realizowane z funduszu sołeckiego. 

11. Wybrałem wykonawcę dla zadania pn. „Dostawa i montaż platformy schodowej dla 
potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami 
Integracyjnymi w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 22”. 

12. Zleciłem opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę/remont drogi dojazdowej 
do ul. Łużyckiej do budynku Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie. 

 
Realizując zadania z zakresu strategii i rozwoju: 
1. Podpisałem umowę użyczenia z OSiR w Gryfinie na przekazanie w użytkowanie 

infrastruktury portu pasażerskiego. 
2. Ostatecznie rozliczono projekt dotyczący ścieżek rowerowych (w ramach INTERREG 

IVA). 
3. Złożyłem wniosek na dofinansowanie na renowację i prace konserwatorskie murów 

obronnych w Gryfinie (Dziedzictwo Kulturowe 2016 – Ochrona Zabytków). 
 

W zakresie edukacji i spraw społecznych: 
 
1. Przyznano dofinansowanie kosztów kształcenia 7 młodocianych pracowników  

5 pracodawcom na łączną kwotę 19.476,71 zł . Środki na wypłatę przedmiotowego 
dofinansowania są przekazywane przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty ze 
środków Funduszu Pracy. 

2. W dniu 07.10.2015 r. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawarł z Wojewodą 
Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty 
umowę, na mocy której udzielono Gminie Gryfino dotacji celowej  
z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do 
bibliotek szkolnych w ramach Rządowego programu wspierania w 2015 r. organów 
prowadzących szkoły podstawowe w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez 
promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń” w łącznej 
wysokości 9.110.00 zł.  

3.  W dniu 30 października 2015 roku ogłosiłem  zadanie publiczne pn. "Integracja środowisk 
kolejarzy z terenu Gminy Gryfino poprzez organizację Święta Kolejarza" 

4.  W ramach funduszu sołeckiego zleciłem prace na wykonanie i montaż elementów siłowni 
zewnętrznych w miejscowościach Wełtyń, Wirów, Sobieradz i Czepino na łączną kwotę 
19.981,35 zł. 

5.  W dniu 9 listopada 2015 roku ogłosiłem otwarty nabór uczestników do projektu pn. 
„Dzienny Dom Senior - WIGOR”, który realizowany jest na podstawie umowy o realizację 
zadania zleconego w ramach Programu Wieloletniego "Senior - WIGOR" na lata 2015-
2020. 

 
 
 

 



W zakresie obsługi Rady Miejskiej: 
 
1.  Wydałem Zarządzenie nr 120.69.2015 z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie określenia  

  odpowiedzialnych za realizację uchwał podjętych na sesji w dniu 29 października 2015 r. 
2. Na ostatniej sesji radni zgłosili 30 interpelacji. Pismem z dnia 4 listopada 2015 r. 

  określiłem odpowiedzialnych za przygotowanie odpowiedzi na te interpelacje.  
 

W zakresie zamówień publicznych: 
 
1. Przeprowadziłem i rozstrzygnąłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  

o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 30 000 euro na zadanie: Zakup, dostawa  
i montaż mebli z przeznaczeniem na wyposażenie pomieszczeń Dziennego Domu 
„Senior – WIGOR” zlokalizowanego w Centrum Wodnym Laguna w Gryfinie. 

2. Ogłosiłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości 
zamówienia poniżej 30 000 euro na zadanie: Sporządzenie projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w rejonie miejscowości Gardno, Stare 
Brynki i terenu położonego w obrębie Wełtyń – obejście drogowe. 

3. Rozstrzygnąłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej 
wartości zamówienia poniżej 30 000 euro na zadanie: Dostawa i montaż platformy 
schodowej dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 1  
z Oddziałami Integracyjnymi w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 22. 

4. Wydział Zamówień Publicznych uczestniczy w przygotowaniu i przeprowadzeniu 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego Zamawiającym jest Zespół 
Szkół w Chwarstnicy o wartości zamówienia od 30 000 euro do kwot określonych  
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień 
publicznych na zadanie: Zakup i dostawa oleju opałowego dla potrzeb Zespołu Szkół 
w Chwarstnicy. 

 
Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej w Gryfinie: 

 
ODDZIAŁ DZIECIĘCY: 
06.11. – Spotkanie autorskie z pisarką Roksaną Jędrzejewską – Wróbel. Spotkanie odbyło 
się w Centrum Aktywności Lokalnej w Gryfinie. 
07.11. - Szkolenie dla Bibliotekarzy, Nauczycieli, Rodziców i Studentów pt. „ZOBACZYĆ 
WSZECHŚWIAT  W KAMYKU, CZYLI JAK TWÓRCZO I CIEKAWIE ROZMAWIAĆ Z 
DZIEĆMI O KSIĄŻKACH, UCZUCIACH I ŻYCIU”. Warsztaty prowadziła dr Roksana 
Jędrzejewska-Wróbel. Spotkanie odbyło się w Centrum Aktywności Lokalnej w Gryfinie. 
 
FILIA BIBLIOTECZNA W CHWARSTNICY: 
06.11. – Spotkanie autorskie z pisarką Roksaną Jędrzejewską – Wróbel. 
 

Sprawozdanie z działalności Gryfińskiego Domu Kultury: 
 

termin nazwa imprezy miejsce 
29 

października 
spotkanie z cyklu turystyczno-przyrodniczo-
historycznych zajęć dla dzieci z Przedszkola 
nr 1 w Gryfinie 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

30 
października 

Dzień Seniora dla mieszkańców Krzypnicy i 
Żórawek 

Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska w 
Krzypnicy 

31 
października 
/  1 listopada 

22. Noc Grozy / Gryfińskie Spotkania z 
Horrorem 
 

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

3 listopada otwarcie wystawy fotograficznej Arkadiusza 
Rutkowskiego "Wielkie bitwy, małe potyczki"

Gryfiński Dom  Kultury 
Centrum Informacji 



Turystycznej 
5 listopada spotkanie z cyklu turystyczno-przyrodniczo-

historycznych zajęć dla dzieci z Przedszkola 
nr 1 w Gryfinie 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

6/7 listopada nocna sesja nagraniowa zespołu Bestia - 
uczestnika prób w sali Ósemka 

Gryfiński Dom Kultury 
sala Ósemka 

7 listopada przedostatni turniej Szachowego Grand Prix 
Gryfina 2015 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

10 listopada obsługa techniczna wieczornicy z okazji 
Narodowego Święta Niepodległości 

Gryfino, Szkoła 
Podstawowa nr 1 

11 listopada obsługa techniczna uroczystości 
Narodowego Święta Niepodległości 

Gryfino, Plac Pamięci 
Sybiraków 

12 listopada dodatkowy seans filmowy dla 
przedszkoli/szkół 

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, 
taneczne i turystyczne), któremu nieodpłatnie udostępnialiśmy sale 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 Miasta i Gminy Gryfino: 
 

termin nazwa imprezy miejsce 
2 listopada Wizyta w PGE  Bełchatów Siedziba PGE 

 w Bełchatowie 
5 listopada Uroczysta sesja Rady Powiatu z okazji 

Narodowego Święta Niepodległości 
Sala obrad Starostwa 

Powiatowego w Gryfinie  
5 listopada Uroczystość Światowego Dnia Seniora 

zorganizowany przez Związek Emerytów i 
Rencistów Oddz. W Gryfinie 

Restauracja Arkadia  
w Gryfinie 

10 listopada Wieczornica z okazji Święta 
Niepodległości 

  Szkoła Podstawowa Nr 1 
w Gryfinie 

 
 
 
 Gryfino, dnia 10 listopada 2015 r. 
 
 
       Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 
         

         Mieczysław Sawaryn 


