INFORMACJA
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
Z REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE
OD 20 GRUDNIA 2018 DO 23 STYCZNIA 2019

STYCZEŃ 2019

W zakresie gospodarki nieruchomościami i działalności gospodarczej:
1. Przyjęto 176 zgłoszeń do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
2. Wydano 6 decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości;
3. Wydano 7 decyzji w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości
nieruchomości w związku z jej podziałem na łączną kwotę – 22.290,00 zł
4. Wydano 10 zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego dla nieruchomości, położonych
na terenie miasta i gminy Gryfino;
5. Zawarto 3 umowy notarialne o ustanowieniu służebności gruntowych i przesyłu
w związku z lokalizacją na gruntach gminnych urządzeń infrastruktury technicznego
uzbrojenia terenu – służebności odpłatne – 1.210,00 zł netto;
6. Wydano 7 zaświadczeń dotyczących nieruchomości;
7. Sprzedano na rzecz najemcy 7 lokali mieszkalnych za łączną kwotę netto 88.762,93 zł.;
8. Wypłacono odszkodowanie za przejętą z mocy prawa na własność Gminy Gryfino
nieruchomość przeznaczoną pod drogę publiczną gminną – w wysokości 1.237,00 zł.
W zakresie gospodarki nieruchomościami wydano 1 zarządzenie dotyczące gospodarowania
mieniem gminnym w sprawie:
- zmieniające zarządzenie Nr 0050.82.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 9 czerwca
2015 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania przetargów i rokowań na sprzedaż,
oddawanie w użytkowanie wieczyste oraz dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących
własność Gminy Gryfino oraz zatwierdzenia regulaminów przeprowadzania przetargów,
rokowań oraz dzierżaw i najmów nieruchomości – Zarządzenie Nr 0050.7.2019
z dnia 14 stycznia 2019 r.

W zakresie inwestycji i rozwoju:
Realizując zadania z zakresu inwestycji (BMI.RI):
1. Podpisałem umowę na bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych w 2019 r.
z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie.
2. Podpisałem umowę na zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej
przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalach komunalnych mieszkalnych nr
2, 3 i 4, zlokalizowanych przy ul. Gryfińskiej 19 w Daleszewie”.
3. Trwają prace związane z rewitalizacją centrum Gryfina - przebudowa Placu Ks. Barnima
I w Gryfinie, opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
4. Trwają prace związane z wykonaniem dokumentacji projektowej rewitalizacji murów
obronnych od strony południowej Starego Miasta na odcinku od rzeki Odry do ulicy
Kościelnej w Gryfinie.
5. Trwają prace przy realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 412505Z, tj. ulic
Iwaszkiewicza i 11 Listopada w Gryfinie.”
6. Trwają prace przy realizacji zadania pn. „Budowa hali sportowo-widowiskowej
w Gryfinie.”
7. Trwają prace przy realizacji zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej Szkoły
Podstawowej nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie”.
Realizując zadania z zakresu rozwoju (BMI.RR):
1. Zrealizowałem zadanie pn. „Wykonanie 10 zdjęć lotniczych (z wykorzystaniem drona)
wskazanego obszaru wraz z obróbką graficzną dla inwestycji drogowej - ul. Pomorska
w Gryfinie”.
2. Zrealizowałem zadanie pn. „Wykonanie filmu promocyjnego dla projektu pn.
Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Gryfinie oraz terenu Górki Miłości
i terenu przy ulicy Opolskiej i Kołłątaja."

3. Podpisałem umowę na zadanie pn.: „Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych
w Parku Miejskich w Gryfinie” wraz z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru.
4. Podpisałem umowę o dofinansowanie zadania pn. „Budowa hali sportowowidowiskowej w Gryfinie” w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju
Lokalnej Infrastruktury Sportowej.
W zakresie planowania przestrzennego i ochrony środowiska:
Realizując zadania z zakresu planowania przestrzennego (BMP.RP):
1. Wydałem:
− 7 decyzji o warunkach zabudowy,
− 2 decyzje w sprawie zmiany decyzji o warunkach zabudowy,
− 2 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
− 5 postanowień opiniujących wstępne projekty podziału nieruchomości,
− 9 wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
− 22 zaświadczenia z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
2. Wyłożyłem do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Gryfino - teren Elektrowni Dolna Odra wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko. Jednocześnie poinformowałem o dacie dyskusji
publicznej nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami oraz o terminie, w którym
zainteresowani mogą wnosić uwagi dotyczące opracowania.
3. W dniu 22 stycznia 2019r. zorganizowałem dyskusję publiczną nad rozwiązaniami
przyjętymi w projekcie ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
4. Przekazałem Staroście Gryfińskiemu oraz Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru
Budowlanego, a także podałem do publicznej wiadomości na stronie BIP, wykaz
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach
zabudowy, które wygasły na podstawie art. 546 ust. 1 ustawy - Prawo wodne.
Realizując zadania z zakresu ochrony środowiska (BMP.ROŚ):
1. Wydałem:
− 12 decyzji zezwalających na usunięcie drzew lub krzewów,
− 4 decyzje zmieniające terminy nasadzeń zastępczych drzew,
− 1 decyzję umarzającą postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia
na usunięcie drzewa,
− 1 postanowienie w sprawie wystąpienia do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska.
2. Przyjąłem 2 zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew i krzewów z terenów nieruchomości
stanowiących własność osób fizycznych.
3. Przyjąłem zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków.
4. Wydałem 5 obwieszczeń dotyczących zgłoszonych burmistrzowi polowań zbiorowych
kół łowieckich i zmian terminów polowań.
5. Wydałem postanowienie określające zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko
planowanego przedsięwzięcia "Budowa dwóch bloków gazowo - parowych
w Elektrowni Dolna Odra".
6. Zaopiniowałem
„Projekt
robót
geologicznych
na
wykonanie
otworu
hydrogeologicznego przeznaczonego na ujęcie wody podziemnej w miejscowości
Pniewo ”.
7. Wszcząłem procedurę naboru ofert na zadanie "Unieszkodliwianie azbestu z terenu
Gminy Gryfino".

W zakresie gospodarki komunalnej:
W zakresie gospodarki mieszkaniowej:
1. Wydałem 1 skierowanie 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;
5. Rozpatrzyłem 1 wniosek o przyspieszenie przydziału lokalu mieszkalnego;
6. Rozpatrzyłem 1 wniosek o przyspieszenie zamiany lokalu urzędu.
W zakresie ochrony przyrody:
1. Wystąpiłem do Starosty Gryfińskiego z 2 wnioskami o wydanie zezwolenia na usunięcie
drzew lub krzewów z nieruchomości gminnej;
2. Dokonałem 3 zgłoszeń do Starosty Gryfińskiego wywrotów i złomów z nieruchomości
gminnych;
3. Wystąpiłem do Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
z 1 wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu gminnego
wpisanego do rejestru zabytków.
W zakresie ochrony zwierząt:
1. Zawarłem umowę na zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych
zwierząt lub ich części z terenu gminy Gryfino w 2019 r.;
2. zawarłem umowę na świadczenie usług opieki nad wolnożyjącymi kotami z terenu
gminy Gryfino w 2019 r.;
3. Zawarłem umowę na podejmowanie interwencji i opieki nad dzikimi zwierzętami
w 2019 r.;
4. Zawarłem umowę na wykonywanie usług weterynaryjnych świadczonych
na bezpańskich zwierzętach dzikich oraz na sterylizację i kastrację psów i kotów
właścicielskich w 2019 r.;
5. Wydałem zgodę na sterylizację/kastrację 14 wolnożyjących kotów;
6. Dokonałem zakupu karmy dla wolnożyjących kotów, wydawanej opiekunom
społecznym;
7. Przyjąłem do realizacji 30 wniosków na wykonanie usług sterylizacji i kastracji psów
i kotów posiadających właściciela;
8. Przeprowadziłem interwencję w zakresie niewłaściwych warunków utrzymania psów
na terenie Gminy Gryfino.
W zakresie transportu zbiorowego:
1. Zawarłem umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
w związku z rozstrzygnięciem postępowania o Wykonywanie autobusowych przewozów
o charakterze użyteczności publicznej w komunikacji miejskiej na terenie Gminy Gryfino,
na trasie Szczecin – Dolna Odra oraz Szczecin – Gryfino w 2019 r.;
2. Przedłożyłem Prezydentowi Miasta Szczecin rozliczenie dotacji na organizację
przewozów o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin
w 2018 r.;
3. Przedłożyłem Ministrowi Infrastruktury informację o uprawnieniach do wykonywania
transportu drogowego na terenie Gminy Gryfino, wydanych w II półroczu 2018 r.
W zakresie utrzymania cmentarzy:
przedłożyłem Wojewodzie Zachodniopomorskiemu rozliczenie dotacji otrzymanej
na bieżące utrzymanie cmentarza wojennego żołnierzy Armii Radzieckiej w 2018 r.

W zakresie edukacji i spraw społecznych:
1. Sporządziłem rozliczenie wykorzystania dotacji celowych otrzymanych w 2018 r.
z budżetu państwa przyznanych na:
a) wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe
- kwota wykorzystana 279.225,18 zł,
b) udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów
edukacyjnych „Wyprawka szkolna” - kwota wykorzystana 3.750,11 zł,
c) rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli
w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych - „Aktywna tablica” –
kwota w wysokości 28.000,00 zł,
d) wypłatę pracodawcom dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych
pracowników – środki Funduszu Pracy w wysokości 266.545,81 zł.
2. Wydałem Zarządzenie Nr 0050.148.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia
21 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego dla projektu
„Inwestujemy w naukę!” – podnoszenie szans edukacyjnych uczniów oraz kluczowych
kompetencji i nauczycieli ze szkół z terenu Gminy Gryfino.
3. Udzieliłem dotacji w kwocie 10.000,00 złotych dla Parafii Rzymskokatolickiej
PW. Matki Bożej Królowej Polski na prace remontowe chóru oraz wymianę drzwi
w kościele w Radziszewie.
4. Zrealizowałem zakup materiałów na budowę wiaty turystycznej w miejscowości Wełtyń
na kwotę 4.622,26 złotych brutto.
5. W ramach realizacji funduszów sołeckich zrealizowałem:
- zakup elementów zabawowych na plac zabaw w miejscowości Krzypnica,
- zakup materiałów na rewitalizację boiska w miejscowości Wirów,
- zakup materiałów na plac sportowo-rekreacyjny w miejscowości Sobieradz,
- zakup elementów zabawowych na plac zabaw w miejscowości Nowe Czarnowo,
na łączną kwotę – 33.584,67 złotych brutto
6. Współorganizowałem „Orszak Trzech Króli”, który odbył się 6 stycznia 2019 roku.
7. W dniach 21.12.2018 r. – 11.01.2019 r. przeprowadziłem konsultacje społeczne w sprawie
budżetu obywatelskiego w gminie Gryfino.
W zakresie spraw organizacyjnych:
1. Wydałem zarządzenie nr 120.3.2019 z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji
Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na zastępstwo na stanowisko urzędnicze
w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska – Referat Planowania
Przestrzennego. Termin składania dokumentów upłynął w dniu 18 stycznia 2019 r. Nabór
nie został jeszcze rozstrzygnięty.
2. Wydałem zarządzenie nr 0050.8.2019 z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia
konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectw Gminy Gryfino w celu wyrażenia opinii
o projekcie uchwały zmieniającej uchwały w sprawie nadania statutów jednostkom
pomocniczym Gminy Gryfino – sołectwom. W związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2018 r. poz. 994 ze zm.) w zakresie
wprowadzenia pięcioletniej kadencji dla rady gminy, zasadna jest zmiana statutów sołectw
w zakresie wydłużenia kadencji dla sołtysów i rad sołeckich w gminie Gryfino do 5 lat.
Zgodnie z treścią art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym każda
zmiana statutu sołectwa wymaga przeprowadzenia konsultacji społecznych
z mieszkańcami sołectwa. Celem konsultacji jest zapoznanie mieszkańców sołectw z ww.
zmianami.
3. Wydałem zarządzenie nr 120.97.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji
Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze

4.
5.
6.
7.

8.

w Wydziale Zamówień Publicznych. W wyniku przeprowadzonego naboru najlepszą
kandydatką okazała się Anna Bednarska.
Ogłosiłem nabory na wolne stanowiska urzędnicze do Wydziału Podatków i Opłat
Lokalnych oraz Wydziału Finansowo – Księgowego.
Wystąpiłem z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania o udzielenia zamówienia
publicznego o wartości do 30 000 euro na „Świadczenie usług pocztowych”. Termin
składania ofert upłynął w dniu 21 stycznia 2019 r. Wpłynęła jedna oferta.
Podpisałem umowę z firmą „PapCom” S.C. ze Szczecina na „Dostawę materiałów
biurowych” dla potrzeb jednostek organizacyjny gminy Gryfino.
Rozstrzygnąłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości
do 30 000 euro na „Publikowanie ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie”,
w wyniku którego zawarte zostały umowy pomiędzy gminą Gryfino, a spółką akcyjną
„AGORA” Oddział w Szczecinie na publikowanie ogłoszeń prasowych na łamach dziennika
„Gazeta Wyborcza” oraz ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością „DOM JUDY”
na publikowanie ogłoszeń prasowych na łamach tygodnika „Nowe 7 Dni Gryfina”.
Wystąpiłem z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego o wartości do 30 000 euro na „Zakup i dostawę środków czystości dla potrzeb
Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie”.
W zakresie działalności Urzędu Stanu Cywilnego i spraw obywatelskich:
Urząd Stanu Cywilnego:
Sporządziłem:
- 24 akty urodzeń,
- 11 aktów małżeństwa,
- 45 aktów zgonu.
Przyjąłem 8 uznań ojcostwa.
Nadałem 21 numerów PESEL.
Transkrybowałem 3 zagraniczne akty stanu cywilnego.
Przyjąłem 13 zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
Wydałem:
- 1 decyzję o zmianie nazwiska,
- 1 zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wyznaniowego,
- 1 zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo,
- 4 zaświadczenia potwierdzające uznanie ojcostwa,
- 2 zaświadczenia o stanie cywilnym,
- 571 odpisów z aktów stanu cywilnego.
Dokonałem:
- 31 zmian w aktach stanu cywilnego, w tym 5 o rozwiązaniu małżeństwa w wyniku
rozwodu,
- 158 przypisków w aktach stanu cywilnego,
- 282 migracje aktów stanu cywilnego do Centralnego Rejestru Stanu Cywilnego.
Udzieliłem 9 ślubów cywilnych.
Wystąpiłem o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie dla 24 par.
Referat Spraw Obywatelskich:
Realizując zadania z zakresu dowodów osobistych:
Przyjąłem 248 wniosków o wydanie dowodu osobistego.
Wydałem 172 dowody osobiste.
Unieważniłem 208 dowodów osobistych, w tym 37 na podstawie zgłoszeń o utracie
lub uszkodzeniu dokumentu.

Udzieliłem odpowiedzi na 13 wniosków o udostępnienie dokumentacji związanej
z dowodem osobistym.
Realizując zadania z zakresu ewidencji ludności:
Udzieliłem odpowiedzi na 18 wniosków o udostępnieniu danych z rejestru mieszkańców.
Wydałem na wniosek 157 zaświadczeń o zameldowaniu mieszkańców naszej gminy.
Dokonałem 151 czynności z zakresu obowiązku meldunkowego.
Wydałem 3 decyzje orzekające wymeldowanie z miejsca pobytu stałego, 1 decyzję
orzekającą umorzenie postępowania administracyjnego.
Sporządziłem i przekazałem do Krajowego Biura Wyborczego meldunek o stanie rejestru
wyborców miasta i gminy Gryfino w okręgach wyborczych i obwodach głosowania według
stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku.
Sporządziłem i przekazałem do Urzędu Statystycznego w Olsztynie dane jednostkowe
o ludności zameldowanej na pobyt czasowy oraz o ludności nieobecnej w związku
z wyjazdem za granicę na pobyt czasowy według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku.
Realizując zadania z zakresu kwalifikacji wojskowej:
Sporządziłem i przekazałem do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Szczecinie rejestr osób
podlegających rejestracji (rocznik podstawowy 2000 rok) z Gminy Gryfino.
Sporządziłem i przekazałem informacje do Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie
ilości mężczyzn i kobiet ujętych w rejestrach (rocznik podstawowy 2000 rok i roczniki
starsze).
W zakresie obsługi Rady Miejskiej:
1.

W dniu 27 grudnia 2018 r. wpłynęło pismo Przewodniczącego Rady, przekazujące
16 interpelacji radnych, które zostały złożone w trakcie sesji w dniu 20 grudnia.
Interpelacje przekazałem do wydziałów merytorycznych celem przygotowania
odpowiedzi, a ich treść została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej.
2. W dniu 28 grudnia wydałem zarządzenie nr 120.96.2018 w sprawie określenia
odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej, podjętych na sesji w dniu
20 grudnia 2018 r.
W zakresie zamówień publicznych:
1. Wszcząłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej
wartości zamówienia poniżej 30 000 euro na zadania:
1) Świadczenie usług pocztowych;
2) Budowa instalacji grzewczych i gazowych w mieszkalnych lokalach komunalnych na
terenie miasta i gminy Gryfino;
3) Unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Gryfino;
4) Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej pn. „Rozbudowa drogi
krajowej nr 31 na odcinku Czepino – Gryfino”;
5) Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji istniejącego Skateparku przy
ul. Sportowej w Gryfinie;
6) Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu: „Przebudowa
wewnętrznych dróg, tj. ulic Aleksandra Fredry i Czesława Miłosza w Gryfinie”.
2. Rozstrzygnąłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej
wartości zamówienia poniżej 30 000 euro na zadania:
1) Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych w Parku Miejskim w Gryfinie;
2) Zakup i dostawa materiałów biurowych dla potrzeb jednostek organizacyjnych
Gminy Gryfino;
3) Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych wraz z usługą kompleksowej obsługi
serwisowej urządzeń kopiujących i drukujących marki RICOH;

3.

4.

5.

6.

7.

8.

4) Zakup i dostawa tuszy i tonerów do urządzeń drukująco - powielających (drukarek
i kserokopiarek) dla potrzeb jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino;
5) Przeprowadzenie okresowych kontroli (półrocznych, rocznych i pięcioletnich)
obiektów budowlanych jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino;
6) Świadczenie usług weterynaryjnych wykonywanych na bezdomnych zwierzętach
oraz zwierzętach dzikich z terenu Gminy Gryfino oraz przeprowadzanie zabiegów
sterylizacji i kastracji psów i kotów właścicielskich z terenu Gminy Gryfino w 2019 r.;
7) Czasowe przetrzymywanie oraz opieka nad wolno żyjącymi kotami z terenu Gminy
Gryfino, wymagającymi udzielania pomocy w 2019 r.
Wszcząłem i rozstrzygnąłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 30 000 euro na zadania:
1) Publikowanie ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie;
2) Udzielanie pomocy zwierzętom dzikim na terenie Gminy Gryfino;
3) Zakup i dostawa artykułów spożywczych.
Wszcząłem i unieważniłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 30 000 euro na zadanie: Opracowanie
dokumentacji projektowo – kosztorysowej pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 31 na
odcinku Czepino – Gryfino”.
Wszcząłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej
wartości zamówienia powyżej 30 000 euro na zadania:
1) Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnego budynku mieszkalnego
położonego przy ul. Piastów 23 w Gryfinie;
2) Budowa oświetlenia ulicznego na ulicach Klonowej, Bukowej i Dębowej
w miejscowości Pniewo, gmina Gryfino.
Wszcząłem i rozstrzygnąłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 30 000 euro na zadanie: Wykonywanie
zadań gospodarki komunalnej na terenie miasta i gminy Gryfino polegających
na utrzymaniu gminnych dróg, ulic, mostów, placów.
Rozstrzygnąłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej
wartości zamówienia powyżej 30 000 euro na zadanie: Wykonywanie autobusowych
przewozów o charakterze użyteczności publicznej w komunikacji miejskiej na terenie
Gminy Gryfino, na trasie Szczecin – Dolna Odra oraz Szczecin – Gryfino w 2019 r.
Wydałem:
1) Zarządzenie Nr 120.1.2019 z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na zadanie: „Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnego
budynku mieszkalnego położonego przy ul. Piastów 23 w Gryfinie”;
2) Zarządzenie Nr 120.2.2019 z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na zadanie: „Budowa oświetlenia ulicznego na ulicach Klonowej,
Bukowej i Dębowej w miejscowości Pniewo, gmina Gryfino”.
W zakresie działalności Biblioteki Publicznej:

Filia Biblioteczna w Wełtyniu
12 grudnia 2018 r. – spotkanie autorskie z Andrzejem Krywalewiczem, autorem książki
„Tam, gdzie zatrzymał się pociąg”. W spotkaniu wzięły udział 24 osoby. Na spotkaniu
wysłuchać można było m. in. wspomnień Józefa Zakrzewskiego, sióstr Marii Nowak i Janiny
Gerega, a także relacji samego autora z okresu pisania książki.
18 grudnia 2018 r. - Teatr Rozmaitości „Gwitajcie” ze Szczecina po raz drugi w Wełtyniu.
Tego dnia odbyły się dwa spektakle. Pierwszy dla dzieci „Opowieść choinkowa", który
w zabawny sposób opowiadał dzieciom o zwyczajach świątecznych. Drugi - "Gwiazdeczko

świeć, kolędo leć", to koncert kolęd, pastorałek i piosenek świątecznych. Około 50 gości
w rodzinnej atmosferze śpiewało razem z artystami Teatru Gwitajcie.
Filia Biblioteczna w Pniewie
14 stycznia 2019 r. – zorganizowano warsztaty, podczas których wykonane zostały
medaliony, zegary itp.
Oddział dla Dzieci i Młodzieży
15 grudnia 2018 r. w sobotnie przedpołudnie odbył się spektakl teatralny „Wizyta Królowej
Śniegu” według znanej baśni H.Ch.Andersena - "Królowa Śniegu" w wykonaniu artystów
z Teatru La Fayette ze Szczecina.
31 grudnia 2018 r. w Czytelni dla Dzieci i Młodzieży odbył się seans bajek na kliszach pt.:
Bajki ze strychu”. Młodzi widzowie obejrzeli: „Dziewczynkę z Zapałkami”, „Maćka u Królowej
Zimy”,
„Dziadka
do
Orzechów”,
„Baśń
o
Śpiącej
Królewnie
Różyczce
i Dzielnym Królewiczu”, „Tomcio Paluszka” i „Prządki Złota”.
16 stycznia 2019 r. odbyło się spotkanie autorskie z Magdaleną Podbylską autorką książek
dla dzieci - serii detektywistycznej, w ramach której ukazały się „Tajemnice Świstakowej
Polany”, „Tajemnice Zatoki Delfinów” i „Tajemnice Końskiej Zagrody”. W tym spotkaniu
w Czytelni dla Dzieci i Młodzieży BP w Gryfinie, wzięły udział dzieci z klas: 3b ze SP nr 1 oraz
2a i 2c z SP nr 2 . Autorka poprzez zabawę wprowadziła nas w świat nauki. Wysłuchano
fragmentu książki „Tajemnice Świstakowej Polany". Uczestnicy spotkania dowiedzieli się
o nietoperzach żyjących w Polsce i ich zwyczajach. Potem wszyscy przenieśli się na biegun
północny i za pomocą przedmiotów niezbędnych do przeżycia w ekstremalnych warunkach
stworzyli wspólną opowieść o przygodach polarników. Na zakończenie pani Magda
obdarowała dzieci autografami oraz zakładkami do książek.
W zakresie działalności Gryfińskiego Domu Kultury:
termin
12 grudnia
13 grudnia
14 grudnia
15 grudnia
15 grudnia
16 grudnia
18 grudnia

18 grudnia
19 grudnia

nazwa imprezy
Kino dla wymagających: seans filmu „Lato” (org.
Krzysztof Wawrzyniak)
dodatkowy seans filmowy dla przedszkoli/szkół
(Krzysztof Wawrzyniak)
dodatkowy seans filmowy dla przedszkoli/szkół
(Krzysztof Wawrzyniak)
obsługa techniczna (Stanisław Fabjańczuk)
spektaklu dla dzieci (organizator: Ośrodek
Pomocy Społecznej w Gryfinie)
5. pokaz spektaklu „Katastrofa, czyli... ratuj się,
kto może, nawet przez morze" Grupy Teatralnej
Gliptykos (reż. Maria Piznal)
6. pokaz spektaklu „Katastrofa, czyli... ratuj się,
kto może, nawet przez morze" Grupy Teatralnej
Gliptykos (reż. Maria Piznal)
1.
spotkanie
(dwie
tury)
w
ramach
Interdyscyplinarnego
Programu
Edukacji
i
Społecznej
KinoPrzedszkole
Medialnej
(projekcje filmów połączone z prelekcją
pedagogów) (org. Monika Drabik)
obsługa techniczna (Stanisław Fabjańczuk)
uroczystości
w
Środowiskowym
Domu
Samopomocy w Gryfinie
Kino dla wymagających: seans filmu „Climax”

miejsce
Gryfiński Dom Kultury
Kino Gryf
Gryfiński Dom Kultury
Kino Gryf
Gryfiński Dom Kultury
Kino Gryf
Gryfiński Dom Kultury
sala widowiskowa
Gryfiński Dom Kultury
sala widowiskowa
Gryfiński Dom Kultury
sala widowiskowa
Gryfiński Dom Kultury
Kino Gryf

Środowiskowy
Dom
Samopomocy w Gryfinie
Gryfiński Dom Kultury

20 grudnia
20 grudnia
29 grudnia

29-30
grudnia

(org. Krzysztof Wawrzyniak)
dodatkowy seans filmowy dla przedszkoli/szkół
(Krzysztof Wawrzyniak)
obsługa techniczna (Stanisław Fabjańczuk) i
prowadzenie (Piotr Ostrowski) dwóch koncertów
świątecznych zespołu tanecznego Step by Step
pokaz spektaklu „Na Lightcie” w wykonaniu
Grupy
Korpuskularnej
LightOff
Grygier/Fibich/Nykowski ze Szczecina (org. Eliza
Hołubowska, Krzysztof Gmiter)
współorganizacja Zlotu Zachodniopomorskiej
Offensywy Teatralnej - dwudniowy cykl
warsztatów teatralnych i spotkań artystycznych
dla
młodzieży
z
województwa
zachodniopomorskiego (org. Eliza Hołubowska,
Krzysztof Gmiter)

Kino Gryf
Gryfiński Dom Kultury
Kino Gryf
Gryfiński Dom Kultury
sala widowiskowa
Gryfiński Dom Kultury
sala widowiskowa
Gryfiński Dom Kultury:
Pałacyk pod Lwami, sala
Lech

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.
termin
nazwa imprezy
6 stycznia obsługa techniczna Orszaku Trzech Króli
(Stanisław Fabjańczuk, Tomasz Brzęczek), występ
kapel Ludowych Borzymianka, Gardnianki i
Wełtynianka (instr. Zygmunt Rosiński)
9 stycznia obsługa techniczna (Stanisław Fabjańczuk)
wykładu Gryfińskiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku
9 stycznia Kino dla wymagających: seans filmu „Do
zobaczenia w zaświatach” (org. Krzysztof
Wawrzyniak)
12 stycznia współorganizacja
21.
Błyskawicznego
Orkiestrowego Turnieju Szachowego
12 stycznia 7. pokaz spektaklu „Katastrofa, czyli... ratuj się,
kto może, nawet przez morze" Grupy Teatralnej
Gliptykos (reż. Maria Piznal)
13 stycznia 8. pokaz spektaklu „Katastrofa, czyli... ratuj się,
kto może, nawet przez morze" Grupy Teatralnej
Gliptykos (reż. Maria Piznal)
13 stycznia współorganizacja 27. Finału Wielkiej Orkiestry
Świątecnej
Pomocy
(obsługa
techniczna:
Stanisław Fabjańczuk, Tomasz Brzęczek), występ
wokalistów,
podopiecznych
instr.
Jolanty
Romanowskiej i Piotra Ostrowskiego
15 stycznia spektakl Teatru Cogito z Krakowa dla młodzieży
(org. Jakub Kasprzyk)
15 stycznia obsługa techniczna (Stanisław Fabjańczuk)
Koncertu charytatywnego na rzecz Domu dziecka
w Chojnie (org. Przedszkole nr 2 w Gryfinie)

miejsce
Gryfino
pl. Księcia Barnima I
Gryfiński Dom Kultury
sala widowiskowa
Gryfiński Dom Kultury
Kino Gryf
Gryfiński Dom Kultury
Pałacyk pod Lwami
Gryfiński Dom Kultury
sala widowiskowa
Gryfiński Dom Kultury
sala widowiskowa
Gryfino
pl. Księcia Barnima I

Gryfiński Dom Kultury
sala widowiskowa
Gryfiński Dom Kultury
sala widowiskowa

16 stycznia Kino dla wymagających: seans filmu „Roma” (org.
Krzysztof Wawrzyniak)
18 stycznia dodatkowy seans filmowy dla przedszkoli/szkół
(Krzysztof Wawrzyniak)
20 stycznia Stand-up Gryfino: występ standuperów Kuby
Rosy, Pawła Reszeli i Piotra Wojteczka (org.
Maria Zalewska)
23 stycznia 2.
spotkanie
(dwie
tury)
w
ramach
Interdyscyplinarnego
Programu
Edukacji
Medialnej
i
Społecznej
KinoPrzedszkole
(projekcje filmów połączone z prelekcją
pedagogów) (org. Monika Drabik)
23 stycznia 9. pokaz spektaklu „Katastrofa, czyli... ratuj się,
kto może, nawet przez morze" Grupy Teatralnej
Gliptykos (reż. Maria Piznal)
23 stycznia Kino dla wymagających: seans filmu „Boso po
ściernisku” (org. Krzysztof Wawrzyniak)

Gryfiński Dom Kultury
Kino Gryf
Gryfiński Dom Kultury
Kino Gryf
Gryfiński Dom Kultury
sala widowiskowa
Gryfiński Dom Kultury
Kino Gryf

Gryfiński Dom Kultury
sala widowiskowa
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, 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:

Dzień
20 grudnia

Miejsce
Gryfino

20 grudnia

Gryfino

21 grudnia

Gryfino

21 grudnia

Gryfino

28 grudnia

Szczecin

6 stycznia

Gryfino

8 stycznia

Gryfino

Wydarzenie
Uczestniczył/a
Wieczerza wigilijna dla bezdomnych Burmistrz
i samotnych zorganizowana przez Caritas Mieczysław Sawaryn
Sekretarz Ewa
Sznajder
Spotkanie wigilijne Zakładowej Orkiestry Burmistrz
Dętej Zespołu Elektrowni Dolna Odra
Mieczysław Sawaryn
Spotkanie
Wigilijne
Polskiego Burmistrz
Stowarzyszenia
na
rzecz
Osób Mieczysław Sawaryn
z Niepełnosprawnością
Intelektualną
Koło w Gryfinie
Spotkanie wigilijne dla bezdomnych Zastępca Burmistrza
zorganizowane przez Ośrodek Pomocy Paweł Nikitiński
Społecznej w Gryfinie
Spotkanie noworoczne Zarządu Regionu Burmistrz
NSZZ „Solidarność Pomorza Zachodniego Mieczysław Sawaryn
Koncert Kolęd w wykonaniu Chóru Res Sekretarz Ewa
Musica
Sznajder
Oficjalne otwarcie zmodernizowanego Burmistrz

boiska
szkolnego
przy
Podstawowej nr 2 w Gryfinie
9 stycznia

Gryfino

11 stycznia

Gryfino

11 stycznia

Gryfino

13 stycznia

Gryfino

15 stycznia

Szczecin

17 stycznia
22 stycznia

Schwedt
/Niemcy
Szczecin

23 stycznia

Gryfino

Szkole Mieczysław Sawaryn
Zastępca Burmistrza
Tomasz Miler
Przedszkole nr 5 im. Calineczki w Gryfinie Zastępca Burmistrza
- spotkanie i podziękowania składane Tomasz Miler
Firmie Fiege za pomoc i życzliwość
okazaną placówce
Wernisaż fotografii wykonanych przez Burmistrz
osoby niepełnosprawne uczestników Mieczysław Sawaryn
Warsztatu Terapii Zajęciowej przy
Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością
Intelektualną
Koło w Gryfinie
Podsumowanie sezonu 2018 MKS Hermes Burmistrz
Mieczysław Sawaryn
XXVII Finał „Wielkiej Orkiestry
Zastępca Burmistrza
Świątecznej Pomocy”
Tomasz Miler
Posiedzenie Zarządu SSOM oraz Walne Burmistrz
Zebranie SSOM
Mieczysław Sawaryn
Spotkanie noworoczne w PCK Raffinerie Zastępca Burmistrza
GmbH
Tomasz Miler
Spotkanie noworoczne w Enea Operator Zastępca Burmistrza
Rejonowa Dystrybucja
Tomasz Miler
Uroczystość
ślubowania
klasy Sekretarz Ewa
mundurowej w ZSO w Gryfinie
Sznajder

Gryfino, dnia 23 stycznia 2019 r.

Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Tomasz Miler

