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W zakresie gospodarki nieruchomościami i działalności gospodarczej: 
 

1. przyjęto 180 zgłoszeń do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 
2. wydano 4 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia  

w miejscu i poza miejscem sprzedaży, 
3. wydano 12 zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych, 
4. wydano 4 decyzje o wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, 
5. wydano 3  decyzje w sprawie zatwierdzenia projektów podziału nieruchomości, 
6. wydano 5 zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego dla nieruchomości, 

położonych na terenie Miasta i Gminy Gryfino, 
7.  wydano  97 umów obejmujących dzierżawę nieruchomości gminnych, 
8.  zawarto 1 umowę notarialną o ustanowieniu służebności przesyłu w związku  

 z lokalizacją na gruntach gminnych, urządzeń infrastruktury technicznego  uzbrojenia 
terenu – służebność odpłatna - 100,00 zł netto, 

9. wydano 1 decyzję w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 
obejmującego dwie nieruchomości przeznaczone na cele mieszkaniowe, w prawo 
własności z zastosowaniem bonifikaty w opłacie za to przekształcenie ustalonej na 
łączną kwotę – 26.980,00 zł. Opłatę rozłożono na 20 rat rocznych podlegających 
oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy redyskonta weksli stosowanej przez 
Narodowy Bank Polski, naliczanej od nieuiszczonej części opłaty. 

 
Wydano 4 zarządzenia w zakresie gospodarowania mieniem gminnym, w sprawie: 
- ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy  

ul. Kwiatowej 1/3, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy - Zarządzenie  
Nr 0050.41.2015 z dnia 26.03.2015 r. 

- ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości lokalowej, położonej w Wysokiej Gryfińskiej 
pryz ul. Lipowej nr 9-6, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego - Zarządzenie Nr 0050.60.2015 z dnia 21.04.2015 r. 

 
Informacja z przebiegu konsultacji  społecznych z mieszkańcami miejscowości  
Gardno,  w przedmiocie projektu  uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie  w sprawie 
nadania  nazw ulicom w miejscowości Gardno: 
celem konsultacji społecznych było zebranie opinii mieszkańców na temat   
nadania proponowanych nazw ulicom w miejscowości Gardno, ul. Ogrodowa,  
ul. Kwiatowa,  ul. Parkowa. 
Przedmiot, formę oraz termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji społecznych określono 
w Zarządzeniu Nr 0050/21/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 19 lutego 2015 r.  
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektu uchwały 
w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Gardno. 
Konsultacje społeczne przeprowadzono w formie: 
     -  umieszczenia projektu przedmiotowej uchwały na stronie internetowej Urzędu Miasta 
        i Gminy Gryfino www.gryfino.pl,    
     -  w Biuletynie Informacji Publicznej,    
     -  na tablicy ogłoszeń w miejscowości Gardno, 
     -  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Gryfino, 
     - w formie przyjmowania pisemnych opinii z wykorzystaniem ankiet (zał. Nr 2 do 
Zarządzenia  Nr 0050/21/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino). 
Konsultacje przeprowadzono w terminie od 23 lutego 2015 r. do 27 marca  2015 r.  
W terminie przeznaczonym na konsultacje nie otrzymano żadnej opinii w sprawie projektu 
uchwały nadania nazw ulicom w miejscowości Gardno. 
Zgodnie z § 8 pkt 4 i § 11 pkt.1 uchwały  Nr XLIX/408/14 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 
8 sierpnia 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych, 
konsultacje mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące dla organu uchwałodawczego lub 
wykonawczego gminy,  uważa się je za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich 
mieszkańców.  
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W zakresie planowania przestrzennego, strategii, rozwoju i inwestycji: 
 

Realizując zadania z zakresu planowania przestrzennego: 
1. Wydałem: 
- 14 decyzji o warunkach zabudowy, 
- 3 decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego, 
- 2 postanowienia opiniujące wstępny projekt podziału nieruchomości, 
- 11 wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 
- 30 zaświadczeń z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 
2. W związku z przystąpieniem do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w poszczególnych sołectwach odbywają 
się spotkania informacyjne dotyczące procedury sporządzania dokumentu. 
Harmonogram spotkań został podany do publicznej wiadomości poprzez publikacje na 
stronie internetowej UMIG, w prasie lokalnej (Nowe 7 Dni Gryfina) oraz poprzez ogłoszenia 
na tablicach ogłoszeń w poszczególnych miejscowościach. W kwietniu 2015 r. spotkania 
odbyły się w: Daleszewie, Radziszewie, Krzypnicy, Krajniku, Chlebowie, Starych Brynkach, 
Mielenku Gryfińskim, Bartkowie, Wirowie, Czepinie, Żabnicy, Wysokiej Gryfińskiej i Wełtyniu. 

 
Realizując zadania z zakresu inwestycji: 
1. Gmina Gryfino zawarła umowę i przekazała plac budowy wykonawcy, wybranemu w 

wyniku ogłoszonego zapytania ofertowego na wykonywanie robót budowlanych których 
przedmiotem jest „Remont sieci kanalizacyjnej na terenie Przedszkola nr 1 przy ul. 
Wojska Polskiego 11 w Gryfinie”. 

2. Gmina Gryfino zawarła umowę z wykonawcą na „Opracowanie projektu zamiennego do 
projektu budowlano-wykonawczego budowy drogi dojazdowej w Gryfinie przy ul. 
Pomorskiej, zatwierdzonego decyzją Starosty Gryfińskiego o pozwoleniu na budowę Nr 
388/2014 z dnia 21.04.2014r”. 

3. Na bieżąco trwają prace realizowane na podstawie Porozumienia z Przedsiębiorstwem 
Usług Komunalnych Sp. z o.o. z Gryfina związane z remontami, przejezdnością, 
bieżącym utrzymaniem i konserwacją dróg gminnych wraz z oznakowaniem oraz 
kanalizacją deszczową.  

4. Zawarłem umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na 
remont/przebudowę drogi gminnej ul. Krótka w miejscowości Chwarstnica. Zadanie 
realizowane w ramach funduszu sołeckiego. 

5. Zawarłem umowę na „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na robotach budowlanych 
związanych z budową i przebudową kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Gryfino – Etap 
II” w związku z realizacją projektu „Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w 
aglomeracji Gryfino – Etap II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 
Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. 

 
W zakresie gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i ochrony środowiska: 

 
w zakresie ochrony przyrody: 
1. wydałem 8 decyzji zezwalających na usunięcie drzew, 
2. wystąpiłem do Starosty Gryfińskiego z 2 wnioskami o wydanie zezwolenia na usunięcie 

drzew z nieruchomości gminnych, 
3. przekazałem Zachodniopomorskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków 

w Szczecinie do rozpatrzenia wg właściwości 2 wnioski o wydanie zezwolenia na 
usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków, 

4. wydałem 1 zgodę na usunięcie drzew rosnących na granicy z pasem drogowym drogi 
gminnej, 

5. wydałem 1 zgodę na usunięcie drzew rosnących na terenie nieruchomości gminnej, 
6. udzieliłem 2 zleceń na dostawę kwiatów jednorocznych do obsadzenia na terenie miasta, 
7. dokonałem zakupu 8 szt. drzew do nasadzenia na terenach gminnych, 
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8. udzieliłem 2 zleceń na zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek w ramach 
funduszu sołeckiego, 

9. udzieliłem 1 zlecenia na zakup środków ochrony roślin w ramach funduszu sołeckiego. 
 
w zakresie gospodarki mieszkaniowej: 
1. rozpatrzyłem 5 wniosków o przydział lokalu komunalnego, 
2. rozpatrzyłem 1 wniosek o przyspieszenie przydziału lokalu komunalnego, 
3. wydałem 3 skierowania do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych, 
4. wydałem 9 skierowań do zawarcia umów najmu lokali socjalnych, 
5. sporządziłem i opublikowałem na portalu sprawozdawczym GUS sprawozdanie 

statystyczne M-03, dotyczące kosztów utrzymania zasobów lokalowych Gminy Gryfino 
oraz stawek opłat stosowanych w tych zasobach w 2014 r. 

 
w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami: 
1. sporządziłem i przekazałem Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego informację 

o wodach opadowych wprowadzonych do środowiska z terenów gminnych w 2014 r. wraz 
z przekazaniem wynikającej z tego opłaty środowiskowej, 

2. udzieliłem zlecenia na opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem 
pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych wód opadowych z terenu 
gminnego do środowiska, 

3. wydałem 2 decyzje określające środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację 
przedsięwzięć, 

4. wszcząłem 1 postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, 

5. sporządziłem i opublikowałem na portalu sprawozdawczym GUS załącznik do 
sprawozdania statystycznego SG-01/3, dotyczący utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Gryfino w 2014 r. 

 
w zakresie gospodarki komunalnej: 
1. przyjąłem do realizacji 4 wnioski na demontaż, odbiór, transport i unieszkodliwienie 

wyrobów zawierających azbest, z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy 
Gryfino, 

2. udzieliłem 3 zleceń na oczyszczanie dodatkowych terenów gminnych, 
3. udzieliłem zlecenia na dostarczenie worków na śmieci i rękawic na edukacyjną akcję 

ekologiczną „Dzień Ziemi”, 
4. ogłosiłem i zobowiązałem właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Gryfino do 

przeprowadzenia akcji deratyzacyjnej. 
 
w zakresie ochrony zwierząt: 
1. nadałem 2 osobom status opiekuna społecznego, zajmującego się bezdomnymi kotami, 
2. przekazałem spółdzielni mieszkaniowej 1 domek dla wolno żyjących, bezdomnych kotów. 
  
w zakresie melioracji: 
udzieliłem zlecenia na uzupełnienie pokrywy studni melioracyjnej na rurociągu 
melioracyjnym. 
 
w zakresie utrzymania cmentarzy: 
wystąpiłem do Wojewody Zachodniopomorskiego z wnioskiem o zwiększenie kwoty dotacji 
przeznaczonej na utrzymanie w 2015 r. grobów i cmentarzy wojennych w ramach podpisanego 
aneksu do porozumienia, zawartego pomiędzy Gminą Gryfino, a Wojewodą 
Zachodniopomorskim; 
 
w zakresie komunikacji zbiorowej: 
1. sporządziłem 5 opinii do uzgadnianych przez Starostę Gryfińskiego zezwoleń 

na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na 



 5

liniach komunikacyjnych wykraczających poza teren Powiatu Gryfińskiego, wydawanych 
przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, 

2. wydałem 4 postanowienia uzgadniające wydanie zezwoleń na wykonywanie regularnych 
przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych na 
obszarze Powiatu Gryfińskiego. 

 
W zakresie edukacji i spraw społecznych: 

 
Realizując zadania z zakresu edukacji: 
1. W dniu 30 marca 2015 r. podpisano umowę z Zachodniopomorskim Kuratorem Oświaty 

w sprawie trybu przekazywania w 2015 roku środków Funduszu Pracy oraz ich 
rozliczania z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia 
młodocianych pracowników. 

2. W związku z realizacją Gminnego Programu Edukacji Przyrodniczej, Ekologicznej 
i Leśnej zorganizowano przy współpracy z Nadleśnictwem Gryfino wyjazdy do Ogrodu 
Dendrologicznej w Glinnej dla dzieci 7 i 6-letnich uczęszczających do oddziałów „0” 
w szkołach podstawowych oraz przedszkoli prowadzonych przez Gminę Gryfino. 
Wyjazdy trwać będą do końca maja 2015 r. 

3. Ogłoszono nabór dzieci do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych  
w szkołach podstawowych na rok szkolny 2015/2016. Termin składania wniosków 
upłynął 24 kwietnia br. 

4. Sporządzono bazę danych oświatowych szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę 
Gryfino oraz niepublicznych jednostek oświatowych, dla których Gmina Gryfino prowadzi 
ewidencję, według stanu na 31 marca 2015 r.: ogólna liczba uczniów i wychowanków – 
3971 osoby; liczba nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze – 424 osób, 
zatrudnionych w niepełnym wymiarze – 73 osoby, przeciętna liczba pracowników 
administracji i obsługi – 276 osób. 

5. Zgodnie z zarządzeniem Nr 0050.40.2015 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 25 marca 
2015 r. w sprawie konsultacji społecznych dotyczących utworzenia szkoły Muzycznej I 
stopnia w Gryfinie w okresie od 27 marca 2015 r. do 27 kwietnia 2015 r. przeprowadzono 
badanie ankietowe skierowane do rodziców/opiekunów prawnych wychowanków 
przedszkoli oraz uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Gryfino. 
Wyniki konsultacji w postaci protokołu będą przedstawione opinii publicznej w dniu 
4 maja 2015 r. oraz Radzie Miejskiej w Gryfinie - na najbliższej sesji po sporządzeniu 
ww. protokołu. 

6. W związku z obchodami 75 rocznicy Wydarzeń Katyńskich zorganizowano  
w Gryfińskim Kinie „Gryf” dla uczniów klas III Gimnazjów oraz wszystkich uczniów 
Liceum Ogólnokształcącego pokaz filmu A. Wajdy „Katyń”.  

7. Wydano zarządzenie Nr 0050.47.2015 z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania 
Komisji Kwalifikacyjnej opiniującej wnioski o przyjęcie dzieci do oddziałów żłobkowych 
działających na terenie Gminy Gryfino, regulaminu jej pracy oraz wprowadzenia wzoru 
wniosku. 

8. Wydano zarządzenie Nr 0050.48.2015 z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenie 
wzoru wniosku o przyjęcie dzieci do publicznych przedszkoli oraz oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Gryfino jest organem 
prowadzącym. 

 
Realizując zadania z zakresu spraw społecznych: 
1. W zakresie ochrony zdrowia: dofinansowałem turnus rehabilitacyjny dla osoby 

niepełnosprawnej na łączną kwotę w wysokości 2.750,00 zł brutto. 
2. W dniu 26 marca 2015 roku została podjęta Uchwała Nr VI/47/2015 w sprawie 

przyznania dotacji na remont zabytkowego obiektu sakralnego w roku 2015. W dniu 15 
kwietnia 2015 roku podpisałem umowę z Parafią Rzymskokatolicką pw. Matki Bożej 
Różańcowej  w Wełtyniu na realizację zadania pn.: „Renowacja II etapu drzwi 
wejściowych”. Kwota dotacji – 5.000,00 zł. 
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3. W zakresie współpracy międzynarodowej w dniu 14.04.2015 r. przyjąłem wizytę młodzieży 
z partnerskiego miasta Bersenbrück. Młodzież przybyła do Gryfina w ramach wymiany 
szkolnej prowadzonej przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie i szkoły von-
Ravensberg-Schule w Bersenbrück.  
W dniu 17.04.2015 r. z wizytą pożegnalną w związku z przejściem na emeryturę przybyli 
do Urzędu p. Gudrun Henrici, laureatka „Wodnika” oraz p. Bernhard Mecklenfeld – 
dyrektor szkoły von-Ravensberg-Schule. Osoby te od lat organizowały wymiany szkolne, 
wystawy, konferencje oraz wiele akcji charytatywnych.  
Dnia 16.04.2015 r. zaprosiłem, zgodnie z tradycją, burmistrza miasta Gartz p. Burkharda 
Fleischmanna oraz dyrektora Urzędu w Gartz p. Franka Gotzmanna na start do biegów 
transgranicznych na dzień 03.05.2015 r. 
Dnia 16.04.2015 r.  zorganizowałem spotkanie przedstawicieli gminy Rüdnitz 
z sołectwem Bartkowo celem nawiązania bliższej współpracy.     

4.  Zrealizowałem działania promocyjne związane z dniami Gryfina 2015 ( druk  plakatów, 
ulotek, promocja wydarzenia). Realizowałem działania promocyjne gminy 
(administrowanie stronami www.gryfino.pl oraz facebook). 
Zakupiłem nagrody na konkurs literacki „70 lat osadnictwa polskiego na ziemi gryfińskiej”. 

5. Wydałem decyzję zezwalającą na przeprowadzenie imprezy masowej artystyczno-
      rozrywkowej pn. „Dni Gryfina 2015”, 
 

W zakresie spraw organizacyjnych:  
 

1. Wydałem zarządzenie Nr 120.25.2015 z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie 
ewidencjonowania i przekazywania burmistrzowi (kierownikowi Urzędu Miasta i Gminy w 
Gryfinie) korespondencji wpływającej. Potrzeba wprowadzenia zmian  
w zakresie ewidencjonowania i dekretowania korespondencji wynika z przyczyn 
organizacyjnych i jest podyktowana poprawą jakości oraz przyspieszeniem terminów 
załatwianych spraw.  

2. Wydałem zarządzenie Nr 120.24.2015 z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania 
Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia dwóch naborów na wolne stanowisko 
urzędnicze w Wydziale Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji  
– Referat Inwestycji i Funduszy Europejskich. W najbliższym czasie zostaną 
przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne.  

3. Wydałem zarządzenie Nr 120.19.2015 z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie przekazania 
rzeczowych składników majątku (środków trwałych) Urzędu Miasta i Gminy  
w Gryfinie na rzecz Towarzystwa Miłośników Historii Ziemi Gryfińskiej. Rzeczowe 
składniki majątku (środki trwałe) zostały wyłączone z użytkowania z przyczyny ich 
zniszczenia oraz z uwagi na wysokie koszty naprawy i renowacji. Zasadnym było 
przekazanie ww. przedmiotów TMHZG, który złożył wniosek o ich przekazanie. 

4. Wydałem zarządzenie Nr 120.16.2015 z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmiany 
zarządzenia Nr 120.6.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 18 marca  
2014 r. w sprawie wyznaczenia Pełnomocnika Administratora Danych Osobowych, 
Administratora Bezpieczeństwa Informacji i Administratora Systemów Informatycznych w 
Urzędzie Miasta  i Gminy w Gryfinie. Pełnomocnikiem Administratora Danych 
Osobowych został Pan Daniel Adamczyk.  

5. Zgodnie z postanowieniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia  
4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej podjąłem 
czynności mające na celu zorganizowanie i przygotowanie wyrobów  
na terenie gminy Gryfino.   

6. Wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy w Gryfinie zorganizowałem w Urzędzie Miasta i 
Gminy w Gryfinie prace interwencyjne oraz staże dla osób bezrobotnych  
z terenu gminy Gryfino.  

7. W dniu 20 kwietnia 2015 r. odbyło się ostatnie zebranie wyborcze dotyczące wyborów 
sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Gryfino na kadencję 2015 – 2019. W sumie 
odbyło się 26 zebrań wiejskich.  
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8. W dniu 17 kwietnia 2015 r. ogłosiłem nabór na wolne stanowisko urzędnicze  
w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska.  

 
W zakresie zamówień publicznych: 

 
1. Wydałem: 

a) zarządzenie Nr 120.18.2015 z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad wykonywania 
w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie i innych jednostkach organizacyjnych Gminy 
Gryfino ustawy Prawo zamówień publicznych oraz regulaminu pracy komisji 
przetargowej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, 

b) zarządzenie Nr 0050.49.205 z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie opłaty za 
specyfikację istotnych warunków zamówienia. 

2. Wydział Zamówień Publicznych uczestniczy w przygotowaniu i przeprowadzeniu 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia od 30 000 
euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
Prawo zamówień publicznych na: „Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń w budynku 
Centrum Wodnego Laguna w Gryfinie w okresie od 01.07.2015 r. do 30.06.2016 r.”. 

3. Wydział Zamówień Publicznych uczestniczy w przygotowaniu i przeprowadzeniu 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro na: „Zakup 
fabrycznie nowego samochodu osobowego do celów służbowych Urzędu Miasta i Gminy 
w Gryfinie”. 

 
W zakresie spraw obywatelskich: 

 
Realizując zadania z zakresu dowodów osobistych:  
Przyjąłem  627 wniosków o wydanie dowodu osobistego.  
Wydałem 268 dowodów osobistych 
Przyjąłem 58 zgłoszeń o utracie dowodu osobistego.  
 
Realizując zadania z zakresu ewidencji ludności:    
Udzieliłem odpowiedzi na 124 wnioski o udostępnienie danych z ewidencji ludności,  
wydałem 450 zaświadczeń o zameldowaniu mieszkańców naszej gminy. 
Po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego wydałem: 
-3  decyzje o wymeldowaniu z pobytu  stałego 
-3  decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie o wymeldowanie z pobytu stałego.  
Przygotowałem i przekazałem do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Szczecinie sprawozdanie statystyczne za miesiąc luty i marzec 2015r., dotyczące liczby 
zameldowań, wymeldowań, zameldowań z równoczesnym wymeldowaniem, wydanych 
dowodów osobistych  a także  liczby prowadzonych postępowań. 
 
Realizując zadania z zakresu spraw wyborczych:  
Sporządziłem i przekazałem do Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Szczecinie 
meldunek o stanie rejestru wyborców miasta i gminy Gryfino w okręgach wyborczych 
i obwodach głosowania według stanu na dzień 31 marca 2015r. 
 
Realizując zadania z zakresu kwalifikacji wojskowej:  
Zakończyła się tegoroczna kwalifikacja wojskowa rocznika 1996. Do stawienia przed 
powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień zostało wezwanych 
232  podlegających.  Zgłosiło się 185, nie zgłosiło się 47.  

 
W zakresie obsługi Rady Miejskiej: 

 
1. Wydałem Zarządzenie Nr.120.17.2015 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie określenia 

odpowiedzialnych za realizację uchwał podjętych na sesji w dniu 26 marca 2015 r. 
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2.  Na ostatniej sesji radni zgłosili 38 interpelacji. Pismem z dnia 2 kwietnia 2015 r. określiłem 
odpowiedzialnych za przygotowanie odpowiedzi. 

 
W zakresie działalności Gryfińskiego Domu Kultury: 

 
termin nazwa imprezy miejsce 
27 marca Międzynarodowy Dzień Teatru: 

Międzypowiatowy Przegląd Amatorskich 
Zespołów Teatralnych / kwalifikacja do 
przeglądu wojewódzkiego dla Teatru Uhuru 
pod kierunkiem Janusza Janiszewskiego 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

29 marca Jarmark Wielkanocny Gryfino 
Pl. ks. Barnima I 

29 marca wernisaż wystawy fotografii i kostiumów 
Teatru Tańca Ego Vu i Pracowni Mody 
Fanfaronada w Szczecinie 

Gryfiński Dom Kultury 
Centrum Informacji 

Turystycznej 
30 marca dodatkowy seans filmowy dla szkół 

i przedszkoli 
Gryfiński Dom Kultury 

Kino Gryf 
31marca dodatkowy seans filmowy dla szkół 

i przedszkoli 
Gryfiński Dom Kultury 

Kino Gryf 
3 kwietnia Konkurs Plastyczny Mały Makuś / pierwsze 

miejsca dla młodych plastyków z pracowni 
plastycznej Małgorzaty Ragan: praca Piotra 
Ragana w kategorii: drzewo genealogiczne, 
Ali Kadłubek w kategorii: rzeźba 

Łódź 
Zespół Państwowych Szkół 
Plastycznych im. Tadeusza 

Makowskiego 

10-11 
kwietnia 

udział recytatorów GDK w finale 
wojewódzkim Małego Konkursu 
Recytatorskiego / laureatkami konkursu w 
swoich kategoriach wiekowych zostały Nel 
Tarczyńska oraz Zuzanna Zawierucha 
z pracowni Doroty Krutelewicz-Sobieralskiej 

Szczecin 
Kub Delta 

10-11 
kwietnia 

21. Koncert Premier Teatru Tańca Ego Vu 
(szef artystyczny zespołu i reżyser: Eliza 
Hołubowska) (prezentacje dziewięciu 
nowych choreografii na scenie, wystawy: 
fotograficzna autorstwa gryfinianki 
Katarzyny Zalewskiej oraz wystawa masek 
teatralnych wykonanych przez Sabinę 
Wacławczyk ze Szczecina) 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa, sala 

Lech 

11 kwietnia współorganizacja eliminacji powiatowych 
43. Ogólnopolskiego Młodzieżowego 
Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego / 
1 miejsce dla drużyny prowadzonej przez 
Kamillę Gadomską w składzie: Kamila 
Matusik, Antonina Bartosiewicz i Paweł 
Gadomski 

Chojna 
Gimnazjum im. Janusza 

Korczaka 

15 kwietnia Powiatowy Przegląd Prac Plastycznych 
Dzieci i Młodzieży „Moja wymarzona 
podróż” 

Gryfiński Dom Kultury 
Palacyk pod Lwami 

16 kwietnia dodatkowy seans filmowy dla szkół 
i przedszkoli 

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

17 kwietnia obsługa techniczna 4. Gminnych Mistrzostw 
Pierwszej Pomocy 

Gryfino, nabrzeże 

17 kwietnia wernisaż wystawy fotografii kapliczek Gryfiński Dom Kultury 
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Teresy Wójtowicz Centrum Informacji 
Turystycznej 

17 kwietnia obsługa techniczna i reżyseria (Janusz 
Janiszewski) wieczoru literacko-filmowego 
w ramach obchodów 70-lecia polskości 
Gryfina: „Miasto i Sploty” 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

18 kwietnia występ Teatru 6 i PÓŁ podczas 50. 
Przeglądu Teatrów Małych Form 
Kontrapunkt w Szczecinie 

Szczecin 
Teatr Kana 

19 kwietnia występ Teatru Tańca Ego Vu podczas 50. 
Przeglądu Teatrów Małych Form 
Kontrapunkt w Szczecinie 

Szczecin 
Teatr Kana 

20 kwietnia dodatkowy seans filmowy dla szkół 
i przedszkoli 

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

21 kwietnia dodatkowy seans filmowy dla szkół 
i przedszkoli 

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

22 kwietnia dodatkowy seans filmowy dla szkół 
i przedszkoli 

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

23 kwietnia Powiatowy Przegląd Piosenki Dziecięcej, 
Solistów i Muzycznych Zespołów 
Estradowych 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

24 kwietnia koncert charytatywny „Klara spotyka Edith 
Piaf”, org. Krzysztof Gmiter 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

25 kwietnia pokazy premierowe spektakli Teatru Uhuru 
w reżyserii Janusza Janiszewskiego: „One” i 
„Na chwilę przed końcem” 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

26 kwietnia premierowy pokaz spektaklu „Małe 
zamieszanie, czyli bombowy dzień z życia 
pewnego biura matrymonialnego” 
w wykonaniu Grupy Teatralnej Gliptykos 
(reż. Maria Piznal) 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

27 kwietnia dodatkowe seanse filmowe dla szkół 
i przedszkoli 

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

28 kwietnia dodatkowe seanse filmowe dla szkół 
i przedszkoli 

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

29 kwietnia obsługa techniczna szkolenie 
przedwyborczego 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

29 kwietnia drugi pokaz spektaklu „Małe zamieszanie, 
czyli bombowy dzień z życia pewnego biura 
matrymonialnego”  w wykonaniu Grupy 
Teatralnej Gliptykos (reż. Maria Piznal) 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

30 kwietnia dodatkowy seans filmowy dla szkół 
i 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, 
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 
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 informujemy, że zespoły artystyczne, Kino Gryf oraz najważniejsze nasze imprezy 
posiadają swoje strony internetowe, w tym także na portalu społecznościowym Facebook 

 
Zaproszenia, spotkania, konferencje Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino:  

 
termin Nazwa wydarzenia miejsce 

27 marca Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Gmin 
Polskich Euroregionu POMERANIA  

Hotel Silver w Szczecinie  

31 marca Spotkanie poświęcone  Lokalnej Grupie 
Działania Dolnoodrzańska Inicjatywa 

Rozwoju Obszarów Wiejskich  

sala posiedzeń w Urzędzie 
Gminy Banie  

 8 kwietnia Wyborcze zebranie wiejskie sołectwa Dołgie Świetlica w Dołgach  
9 kwietnia Wyborcze zebranie wiejskie sołectwa 

Bartkowo  
Świetlica w Bartkowie  

10 kwietnia Msza św. poświecona 5 rocznicy katastrofy 
smoleńskiej  

Kościół p.w. NNMP  
w Gryfinie  

10 kwietnia Wyborcze zebranie wiejskie sołectwa 
Gardno 

Siedziba Zespołu  Szkół  
 w Gardnie  

   11 kwietnia 78 Masowe Biegi Przełajowe Stadion, ul. Sportowa 1  
11 kwietnia Sprawozdawczy Zjazd Delegatów TPD Sala rycerska 

Zachodniopomorskiego 
Urzędu Wojewódzkiego  

13 kwietnia Wyborcze zebranie wiejskie sołectwa 
Krajnik 

Świetlica w Krajniku  

14 kwietnia Wspólna strategia dot. turystycznego 
rozwoju oraz kontynuacja procesu 
Transgranicznego Planu Działania 

Pinnow, Urząd Oder-Welse 

14 kwietnia Wizyta dzieci z Bersenbruck  Sala konferencyjna Urzędu 
Miasta i Gminy  

14 kwietnia Spotkanie z firmą BRASST Schwedt, Fabrikstrasse 
14 kwietnia Finał Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży 

Szkolnej i Wojewódzkiej Gimnazjady 
w Indywidualnych Biegach Przełajowych 

Stadion miejski w Gryfinie  

14 kwietnia Wyborcze zebranie wiejskie sołectwa 
Daleszewo 

Świetlica w Daleszewie  

15 kwietnia Wyborcze zebranie wiejskie sołectwa 
Drzenin 

Świetlica w Drzeninie  

16 kwietnia Wizyta Burmistrza Schwedt w Gryfinie Gabinet Burmistrza Miasta i 
Gminy  

16 kwietnia Wyborcze zebranie wiejskie sołectwa 
Krzypnica 

Świetlica w Krzypnicy  

17 kwietnia Wyborcze zebranie wiejskie sołectwa 
Steklinko 

Posesja sołtysa 

20 kwietnia Wyborcze zebranie wiejskie sołectwa 
Borzym 

Świetlica w Borzymiu  

22 kwietnia Międzynarodowa konferencja – 
Transgraniczny Region Metropolitarny 

Szczecina 2015 – osiągnięcia 
i perspektywy 

Technopark POMERANIA 
 w Szczecinie  

 
 
Gryfino, dnia 29 kwietnia 2015 r. 

     Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 
                     Mieczysław Sawaryn 
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