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W zakresie gospodarki nieruchomościami i działalności gospodarczej: 
 
1. przyjęto 118 zgłoszeń do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 
2. wydano 15 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu i poza 

miejscem sprzedaży; 
3. wydano 2 decyzje o wygaśnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych; 
4. wydano 11 decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości; 
5. ustalono dla 14 wnioskodawców jednorazową opłatę przekształceniową wraz  

z zastosowaniem 60% bonifikaty; 
6. wydano  34 zaświadczenia potwierdzające całkowitą spłatę opłaty przekształceniowej; 
7. wydano dla nowych właścicieli nieruchomości 4 zaświadczenia informujących 

o wysokości i zasadach wnoszenia opłaty przekształceniowej;  
8. wydano 26  zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego dla nieruchomości, 

położonych na terenie miasta i gminy Gryfino; 
10.   wydano 11 zaświadczeń dotyczących nieruchomości; 
11.   wydano 305 umów dzierżawy  obejmujących  nieruchomości  gminne; 
12. zawarto 9 umów notarialnych o ustanowieniu służebności gruntowych i przesyłu  

w związku  z lokalizacją na gruntach gminnych, urządzeń infrastruktury technicznego  
uzbrojenia terenu – służebności odpłatne – 7.896,00 zł netto; 

13. sprzedano na rzecz najemców 4 lokale mieszkalne za łączną kwotę uwzględniającą  
bonifikatę w wysokości 80.871,60  zł; 

14. wypłacono  odszkodowanie za przejęte z mocy prawa na własność Gminy Gryfino 
nieruchomości przeznaczone pod drogi publiczne gminne, położone w obrębie Pniewo  
o łącznej powierzchni 0,5023 ha - w wysokości 13.450,00 zł. 

15. dokonano sprzedaży w drodze bezprzetargowej  prawa własności nieruchomości 
na rzecz obecnych użytkowników wieczystych za kwotę - 6.050,00 zł 

16.  ogłoszono przetargi na sprzedaż nieruchomości gminnych: 
       - na dzień 10 czerwca 2020 r. - czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  

4 nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń, 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - łączna cena 
wywoławcza 348.000,00 zł; 

     - na dzień 10 czerwca 2020 r. - czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  
3 nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Żórawie, 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - łączna cena 
wywoławcza 200.000,00 zł; 

    - na dzień 17 czerwca 2020 r. - drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 
nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Wełtyń, przeznaczonej 
pod zabudowę mieszkaniowo - usługową w zabudowie jednorodzinnej o cechach 
przestrzennych zabudowy zagrodowej - cena wywoławcza 85.000,00 zł; 

   -  na dzień 17 czerwca 2020 r. - drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  
nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 m. Gryfino, 
przeznaczonej pod budowę obiektów produkcyjnych, składowych i magazynowych, 
handlu hurtowego, rzemiosła, obsługi komunikacji - sprzedaż gazu, warsztaty i myjnie 
samochodowe - cena wywoławcza 80.000,00 zł; 

   - na dzień 17 czerwca 2020 r. - drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  
2 nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 5 m. Gryfino, 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - łączna cena 
wywoławcza 197.000,00 zł; 

   - na dzień 24 czerwca 2020 r. - czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  
2 nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 m. Gryfino, 
przeznaczonych pod zabudowę usługową z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej 
jednorodzinnej - łączna cena wywoławcza 163.000,00 zł; 



   - na dzień 24 czerwca 2020 r. - pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  
4 nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Steklno, 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - łączna cena 
wywoławcza 372.000,00 zł; 

   - na dzień 24 czerwca 2020 r. - pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  
6 nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 m. Gryfino, 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług - 
łączna cena wywoławcza 725.000,00 zł; 

   
W zakresie gospodarki nieruchomościami  wydano 14 zarządzeń dotyczących 
gospodarowania mieniem gminnym: 
- w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego nieruchomości, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino  
– Zarządzenie Nr 0050.33.2020 z dnia 24.02.2020 r.; 
- w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego nieruchomości, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino  
– Zarządzenie Nr 0050.34.2020 z dnia 24.02.2020 r.; 
- w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego nieruchomości, położonych w obrębie ewidencyjnym Steklno  – 
Zarządzenie Nr 0050.35.2020 z dnia 24.02.2020 r.; 
- w sprawie ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej położonej w Gryfinie przy ulicy 
Niepodległości 35/7 - przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy – Zarządzenie  
Nr 0050.40.2020 z dnia 5.03.2020 r.; 
- w sprawie ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej położonej w Gryfinie przy ulicy  
1 Maja 19/19 - przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy – Zarządzenie Nr 0050.42.2020  
z dnia 5.03.2020 r.; 
- w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego nieruchomości, położonych w obrębie ewidencyjnym Żórawie  – 
Zarządzenie Nr 0050.53.2020 z dnia 10.04.2020 r.; 
- w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej 
numerem działki 436/9, położonej w obrębie ewidencyjnym Wełtyń, przeznaczonej 
do sprzedaży w drodze bezprzetargowej  – Zarządzenie Nr 0050.52.2020 z dnia 10.04.2020 r.; 
- w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 
ewidencyjnym nr 3 m. Gryfino, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz 
aktualnych użytkowników wieczystych  – Zarządzenie Nr 0050.59.2020 z dnia 21.04.2020 r.; 
- w sprawie ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej położonej przy ul. 1 Maja 15/2  
w Gryfinie - przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy – Zarządzenie Nr 0050.63.2020 
z dnia 30.04.2020 r.; 
- w sprawie ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej położonej przy ul. Mieszka I 
25/3 w Gryfinie - przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy – Zarządzenie 
Nr 0050.64.2020 z dnia 30.04.2020 r.; 
- w sprawie ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej położonej przy 
ul. Grunwaldzkiej 18/2 w Gryfinie - przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy – 
Zarządzenie Nr 0050.65.2020 z dnia 30.04.2020 r.; 
- w sprawie ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej położonej przy ul. Szczecińskiej 
15/9 w Gryfinie - przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy – Zarządzenie 
Nr 0050.66.2020 z dnia 30.04.2020 r.; 
- w sprawie ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej położonej przy ul. Marii 
Konopnickiej 8/3 w Gryfinie - przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy – Zarządzenie  
Nr 0050.67.2020 z dnia 30.04.2020 r.; 
- w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 
miasta Gryfino – Zarządzenie Nr 0050.71.2020 z dnia 12.05.2020 r.; 



W zakresie inwestycji i rozwoju: 
 

Realizując zadania z zakresu inwestycji (BMI.RI): 
1. Trwają prace związane z bieżącymi remontami na drogach, stanowiących własność 

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

2. Trwają prace przy realizacji zadania pn. „Budowa hali sportowo-widowiskowej 
w Gryfinie”. 

3. Zakupiłem płyty betonowe w ramach środków funduszu sołeckiego z przeznaczeniem 
na remonty dróg w miejscowościach: Żórawki, Radziszewo i Żabnica. 

4. Zrealizowałem zadanie związane z podłączeniem do sieci gazowej mieszkalnych lokali 
komunalnych przy ul. Słowiańskiej 11/1, 2, 5 oraz ul. Flisaczej 37/2 w Gryfinie. 

5. Zrealizowałem zakres prac związanych z wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w 
mieszkalnych lokalach komunalnych przy ul. Szczecińskiej 2 w Gryfinie oraz w 
Parsówku 7/4. 

6. Opracowałem dokumentacje projektową budowy ciągu pieszego pomiędzy ul. Fredy a 
ul. Jana Pawła II (rejon marketu DINO). 

7. Opracowałem dokumentacje projektową budowy oświetlenia ulicznego na drogach 
wewnętrznych w rejonie ul. Jana Pawła II (działki nr: 1126, 1132, 1143, 1221, 1233, 1266, 
1280 obręb 4 m. Gryfino). 

8. Opracowałem koncepcję budowy drogi gminnej w m. Radziszewo do rz. Odra 
Wschodnia. 

9. Zleciłem wymianę pieców kaflowych w mieszkalnych lokalach komunalnych przy ul. 
Łużyckiej 140/1 i 2 w Gryfinie oraz Parsówku 7/4.  

10. Podpisałem umowę na zadanie wykonanie klimatyzacji w budynku banku przy ul. 
Parkowej w Gryfinie obsługującej pomieszczenia użytkowane na potrzeby wydziałów 
Urzędu Miasta i Gminy. 

11. Zakończyłem realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Lipowej w m. Wysoka Gryfińska, 
gmina Gryfino – etap I”. 

12. Podpisałem umowę na zadanie pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 1492Z ul. 
Sprzymierzonych i nr 1471Z ul. 1 Maja w Gryfinie”. 

13. Podpisałem umowę na zadanie związane z przebudową sieci wodociągowej, kanalizacji 
sanitarnej i kanalizacji deszczowej niezbędnej do przyszłej realizacji przebudowy ul. 
Energetyków. 

 
Realizując zadania z zakresu rozwoju (BMI.RR): 
1. Zakończono realizację projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców 

województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”, realizowanego w ramach 
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w tym działania promocyjne 
oraz złożone sprawozdanie końcowe z realizacji wraz z rozliczeniem. 

2. Trwają prace projektowe, związane z budową drogi rowerowej w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 120 na odcinkach: Gryfino-Wełtyń i Wełtyń-Stefa Przemysłowa w 
Gardnie. 

3. Złożono wnioski o dofinansowanie dla zadań:  
- „Budowa ścieżki rowerowej: Gryfino-Wełtyń”,  
- "Wełtyń –Strefa Przemysłowa w Gardnie". 

4. Podpisano umowę na realizację zadania publicznego w drodze zlecenia,  
z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości. 

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



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

7. W porozumieniu ze Stowarzyszeniem Szczecińskiego Obszaru Rozwoju Regionalnego 
rozpoczęto konsultacje związane z aktualizacją Zintegrowanego Planu Mobilności 
Miejskiej dla SOM na lata 2016-2023 (w ramach grupy roboczej ds. zrównoważonej 
mobilności w SOM). 

 
W zakresie planowania przestrzennego i ochrony środowiska: 

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

− 34 decyzje o warunkach zabudowy,  
− 7 decyzji w sprawie zmiany decyzji o warunkach zabudowy, 
− 3 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 
− 15 postanowień opiniujących wstępne projekty podziału nieruchomości, 
− 44 wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,  
− 93 zaświadczenia z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

2. Sporządziłem 30 opinii w zakresie zgodności planowanych inwestycji z ustaleniami 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

3. Udzieliłem odpowiedzi na 4 wnioski o udostępnienie informacji publicznej. 
4. Realizując obowiązek sprawozdawczy nałożony przez Główny Urząd Statystyczny 

sporządziłem informację za rok 2019 w zakresie lokalnego planowania 
i zagospodarowania przestrzennego. 

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

− 6 decyzji zezwalających na usunięcie drzew z terenu nieruchomości, 
− 2 decyzje zmieniające decyzje w zakresie terminu wykonania nasadzeń zastępczych 

drzew 
− 2 decyzje umarzające postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 

drzew, z uwagi na odstąpienie od zamiaru usunięcia drzew i wycofanie wniosku, 
− 2 zaświadczenia potwierdzające brak podstaw do wniesienia sprzeciwu do zamiaru 

usunięcia drzew przez osoby fizyczne, 
− 3 postanowienia opiniujące roczne plany łowieckie. 

2. Wydałem postanowienie negatywnie opiniujące "Projekt robót geologicznych 
na poszukiwanie i rozpoznanie złoża piasków "Stare Brynki" w kat. C1 obejmujący 
działkę ewidencyjną nr 19/10 obręb Stare Brynki oraz przekazałem zażalenie na 
to postanowienie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie. 

3. Uzgodniłem projekt decyzji zezwalającej na usunięcie drzew w pasie drogowym drogi 
powiatowej z Regionalnych Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie. 

4. Przeprowadziłem 19 oględzin w terenie w sprawie zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew 
przez osoby fizyczne oraz 9 oględzin w sprawie wniosków o wydanie zezwoleń 
na usunięcie drzew. 

5. Przeprowadziłem 4 kontrole nasadzeń zastępczych drzew. 
6. Udzieliłem odpowiedzi na dwa wnioski o udostępnienie informacji o środowisku. 
7. Wszcząłem i zakończyłem postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa istniejącej 
napowietrznej elektroenergetycznej jednotorowej linii 110 kV relacji Gryfino - 
Żydowce”. 



8. Wszcząłem i zakończyłem postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa istniejącej 
napowietrznej elektroenergetycznej jednotorowej linii 110 kV relacji Dolna Odra - 
Gryfino” 

9. Wszcząłem postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy 
fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie 
działki nr ewid. 163/1, obręb Bartkowo, gmina Gryfino” 

10. Wszcząłem postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni 
fotowoltaicznej „Chlebowo” o mocy do 75 MW, linii SN wraz z kablami sterowania 
i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń 
elektroenergetycznych na części działek nr ew. 23/5, 53/4, 95/1 obręb 0005 Chlebowo 
gmina Gryfino powiat Gryfiński” 

11. Podpisałem umowy z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego 
o dofinansowanie: 

− Projektu "Poprawa jakości powietrza na terenie gminy Gryfino obejmująca 
wymianę starych kotłów lub pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych, 
zarówno w domach jednorodzinnych i wielorodzinnych w latach 2020-2021", 

− Projektu „Termomodernizacja budynków jednorodzinnych zlokalizowanych 
na terenie gminy Gryfino, w latach 2020-2022” 

12. Podpisałem umowę na realizację zadania pn. "Unieszkodliwianie azbestu z terenu 
Gminy Gryfino" i rozpocząłem realizację wniosków dotyczących demontażu, odbioru, 
transportu i unieszkodliwienia materiałów izolacyjnych i budowlanych zawierających 
azbest. 

13. Zleciłem wykonanie badań realizowanych w ramach monitoringu poeksploatacyjnego 
zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych w Gryfinie. 

14. Przyjąłem dwa zgłoszenia eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków.  
 

W zakresie gospodarki komunalnej: 
 

w zakresie ochrony przyrody: 
1. Wystąpiłem do Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 

Szczecinie z 2 wnioskami o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew z nieruchomości 
gminnych wpisanych do rejestru zabytków; 

2. Dokonałem 2 zgłoszeń na KPP zniszczenia nasadzonych drzewek na terenach gminnych; 
3. Wydałem 1 zgodę osobie prawnej na usunięcie drzew z nieruchomości gminnej; 
4. Przekazałem Staroście Gryfińskiemu 29 informacji o dokonanych nasadzeniach 

kompensacyjnych drzew, wynikających z uzyskanych decyzji; 
5. W ramach środków funduszu sołeckiego udzieliłem 1 zlecenia na zakup materiałów 

eksploatacyjnych do kosiarek pozostających w użytkowaniu jednego z sołectw. 
 
w zakresie gospodarki mieszkaniowej: 
1. Rozpatrzyłem 4 wniosków o przydział lokalu komunalnego; 
2. Rozpatrzyłem 2 wnioski o przyspieszenie przydziału lokalu komunalnego; 
3. Rozpocząłem procedurę weryfikacji wniosków osób ubiegających się o najem lokali 

komunalnych do ujęcia w projekcie listy mieszkaniowej na lata 2020/2021; 
4. Wydałem 5 skierowań do zawarcia umów najmu lokali socjalnych; 
5. Wydałem 3 skierowania do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych. 
 
 
 



w zakresie ochrony zwierząt: 
1. Wydałem zgodę na sterylizację/kastrację 21 kotów wolno żyjących w ramach statusu 

opiekuna społecznego; 
2. Wydałem zgodę na sterylizację/kastrację  29 psów i kotów właścicielskich; 
3. Udzieliłem odpowiedzi na 2 wnioski o udostępnienie informacji publicznej w zakresie 

opieki nad bezdomnymi zwierzętami. 
 
w zakresie utrzymania cmentarzy: 
1. Podpisałem umowę z Wojewodą Zachodniopomorskim w sprawie finansowania 

środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. ,,Utrzymanie grobów 
i cmentarzy wojennych”; 

2. Dokonałem jednego wykreślenia i dwóch wpisów żołnierzy do ewidencji pochowanych 
na Cmentarzu Wojennym Żołnierzy Armii Radzieckiej. 

 
w zakresie transportu zbiorowego: 
1. Wydałem 1 postanowienie uzgadniające wydanie przewoźnikowi  zezwoleń 

na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym 
na liniach komunikacyjnych na obszarze Powiatu Gryfińskiego; 

2. Podpisałem aneks do umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 
zbiorowego; 

3. Zawarłem umowę w sprawie udzielenia Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy 
finansowej na pokrycie rekompensaty wypłaconej operatorowi przewozów kolejowych 
z tytułu funkcjonowania aglomeracyjnego połączenia na trasie Gryfino-Szczecin 
Główny-Gryfino.   

 
W zakresie edukacji i spraw społecznych: 

 
1. Przekazano dotację z budżetu Gminy Gryfino za miesiące marzec, kwiecień, maj dla 

Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Iskierka” z oddziałami ogólnodostępnymi 
i specjalnymi w Gryfinie w wysokości 439.465,23 zł. 

2. Przekazano dotację z budżetu Gminy Gryfino za miesiące marzec, kwiecień i maj dla 
3 punktów przedszkolnych oraz 1 niepublicznego przedszkola funkcjonujących  
w miejscowościach wiejskich na terenie gminy Gryfino prowadzonych przez 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w wysokości 77.437,50 zł. 

3.  Złożony został wniosek o przyznanie dotacji celowej na wyposażenie szkół 
w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe w 2020 roku na kwotę 280.901,76 
zł. 

4. Złożony został wniosek o udzielenie wsparcia finansowego w ramach modułu 
3 wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu”. W roku 2020 o środki 
na doposażenie i poprawę standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej 
(własnej kuchni i jadalni) ubiegają się Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami 
Integracyjnymi w Gryfinie, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie, Szkoła Podstawowa Nr 3 
w Gryfinie oraz Szkoła Podstawowa w Gardnie. Całkowity przewidywany koszt zadania 
to 166.210,80 zł, z czego kwota wnioskowanej dotacji to 132.968,64 zł . 

5.  Gmina Gryfino podpisała umowę o powierzenie grantu nr 2758/2020 w ramach 
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 OP I – Powszechny dostęp 
do szybkiego Internetu, Działania 1.1 – Wyeliminowanie terytorialnych różnic  
w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach, 
dotyczącego realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci 
Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Gmina Gryfino uzyskała dofinansowanie 
na realizację Projektu w kwocie 100.000,00 zł stanowiące 100%kwoty wydatków 
kwalifikowanych Projektu.  



6. Zawarto umowę z Zachodniopomorskim Kuratorem Oświaty w sprawie zasad i trybu 
przekazywania oraz rozliczania środków Funduszu Pracy przeznaczonych na 
dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników  
w 2020 r.  

7. W dniu 28 lutego 2020 roku wydałem zarządzenie nr 0050.37.2020 w sprawie 
wprowadzenia wzoru wniosku o przyjęcie dzieci do publicznych przedszkoli  
oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których  
organem prowadzącym jest Gmina Gryfino. 

8. W dniu 6 maja 2020 roku wydałem zarządzenie nr 0050.69.2020 w sprawie czasowego 
ograniczenia funkcjonowania Żłobka Miejskiego w Gryfinie w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

9.  Od dnia 18 maja 2020 r. rozpoczęły się zajęcia opiekuńcze we wszystkich przedszkolach 
oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, których organem 
prowadzącym jest Gmina Gryfino. Od 18 maja 2020 r. rozpoczęły się też zajęcia 
opiekuńcze w Żłobku Miejskim w Gryfinie. 

10. Od 18 maja 2020 r. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino wydał zgodę zarządcom: obiektów 
sportowych administrowanych przez OSIR w Gryfinie przy ul. Sportowej 3 w Gryfinie, 
obiektów sportowych administrowanych przez Szkołę Podstawową Nr 2 im. kpt. ż. w. 
Mamerta Stankiewicza w Gryfinie przy ul. 9 Maja 4 w Gryfinie, obiektów sportowych 
administrowanych przez Szkołę Podstawową Nr 3 im. Noblistów Polskich przy ul. 
Iwaszkiewicza 70 w Gryfinie oraz obiektów sportowych administrowanych przez Szkołę 
Podstawową w Gardnie im. Bohaterów Westerplatte przy ul. Niepodległości 1  
w Gardnie na udostępnienie ich w części dotyczącej infrastruktury zewnętrznej  
o charakterze otwartym zgodnie z właściwymi w tym zakresie wytycznymi oraz 
przepisami prawa, a w szczególności z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie 
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem 
stanu epidemii (Dz. U. poz. 792 ze zm.). Kolejnym etapem była zgoda na udostępnienie 
infrastruktury zewnętrznej od dnia 21 maja 2020 r. obiektów sportowych 
administrowanych przez OSIR w Gryfinie: 
• przy ul. Niepodległości w Gardnie, 
• przy ul. Sportowej w Daleszewie, 
• przy ul. Gryfińskiej w Pniewie 
- obiektów sportowych administrowanych przez Szkołę Podstawową w Żabnicy  
im. Księcia Barnima I przy ul. Długiej 20 w Żabnicy, obiektów sportowych 
administrowanych przez Szkołę Podstawową w Chwarstnicy im. Jana Pawła II przy  
ul. Gryfińskiej 19 w Chwarstnicy oraz obiektów sportowych administrowanych przez 
Szkołę Podstawową w Radziszewie im. Małych Zesłańców Sybiru przy ul. Szczecińskiej 
54 w Radziszewie. 

11.  Od dnia 25 maja 2020 r. szkoły podstawowe, których organem prowadzącym jest Gmina 
Gryfino gotowe są do realizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych w klasach I-III.  

12. W związku z realizacją zadania publicznego z zakresu wsparcia i upowszechniania 
kultury fizycznej, w ramach kontynuacji umów wieloletnich, udzieliłem dotacji  
w wysokości łącznej kwoty 748.250,00 zł dla klubów sportowych na 2020 rok. Środki 
wypłacane w dwóch transzach: pierwsza 30 dni od podpisania aneksu, druga  
w terminie do 15 września 2020 r.  

13. W ramach realizacji funduszu sołeckiego przed dniem 1 kwietnia 2020 r. zrealizowałem:  
- zakup materiałów z przeznaczeniem na montaż ogrodzenia boiska sportowego  
w miejscowości Steklinko 
-  utwardzenie terenu poprzez wyłożenie 20 m2 kostki typu polbruk na terenie placu 
rekreacyjno-sportowego w miejscowości Steklinko  
- zagospodarowanie terenu poprzez wyłożenie 15 m2 kostki betonowej na terenie 
obiektu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Borzym 
na łączną kwotę – 7348,63 zł brutto 



14. W dniu 13 maja 2020 r. wydałem Zarządzenie Nr 0050.72.2020 w sprawie zawieszenia 
realizacji Budżetu Obywatelskiego na rok 2020.   

15. W dniu 14 maja 2020 r. wydałem Zarządzenie Nr 0050.73.2020 w sprawie nieodpłatnego            
przekazania środków trwałych stanowiących własność Gminy Gryfino. Zarządzenie 
dotyczy wyposażenia obiektów sportowo-rekreacyjnych zarządzanych przez Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Gryfinie. 

16. W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii 
związanego z COVID-19, uruchomiłem akcję pn. „Dzień dobry! Pomagam”. Jest to 
inicjatywa adresowana do osób starszych (65+), jak również osób  
z niepełnosprawnością ruchową, które ukończyły 18 lat i prowadzą gospodarstwo 
jednoosobowe, wymagających pomocy podczas epidemii koronawirusa w zakupie 
produktów niezbędnych do życia. 

17. Wsparłem i koordynowałem akcję zainicjowaną przez Państwa Łopatów, wspieraną 
również przez lokalnych przedsiębiorców, skierowaną do najbardziej potrzebujących. 
Polegała ona na przygotowaniu śniadania wielkanocnego w postaci 101 pakietów 
żywnościowych, które zostały dostarczone przez wolontariuszy adresatom inicjatywy.  

18. W okresie sprawozdawczym wpłynęło do urzędu 13 wniosków o wydanie Karty Dużej    
Rodziny oraz 4 wnioski o wydanie Zachodniopomorskiej Karty Seniora. 

19. Przeprowadzono konsultacje społeczne w dniach 20.03.2020 r. – 20.04.2020 r. dot. 
projektu uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie budżetu obywatelskiego. 

20. W okresie sprawozdawczym realizowano w szkołach prowadzonych przez Gminę 
Gryfino Ogólnopolski Program Profilaktyki Czerniaka. W programie wzięło udział 498 
uczniów.   

 
W zakresie spraw organizacyjnych: 

 
1. Wydałem zarządzenie nr 120.28.2020 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie powołania 

Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 
w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych. Powołana komisja w składzie Beata Blejsz - 
Przewodnicząca Komisji, Iwona Szymańska-Ciepłucha - Członek Komisji i Agnieszka 
Żelech - Członek Komisji dokona oceny złożonych dokumentów aplikacyjnych i 
przeprowadzi procedurę naboru na wolne stanowisko urzędnicze. Termin składania 
dokumentów upłynął w dniu 22 maja br. Wpłynęły cztery oferty.  

2. Wydałem zarządzenie nr  120.24.2020 z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania 
komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu i zakończenia służby 
przygotowawczej.  Ustawa o pracownikach samorządowych nakłada obowiązek 
zorganizowania służby przygotowawczej dla osób podejmujących po raz pierwszy pracę 
w jednostkach samorządu terytorialnego. W związku z tym, że w Urzędzie Miasta i 
Gminy w Gryfinie w Wydziale Zamówień Publicznych zatrudniono nowego pracownika 
wyłonionego w drodze naboru, należało powołać komisję egzaminacyjną, która 
przeprowadziła egzamin i zakończyła wymaganą procedurę służby przygotowawczej. 

3. Wydałem zarządzenie nr 120.23.2020 z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie powołania 
Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 
w Straży Miejskiej w składzie Ewa Sznajder - Przewodnicząca Komisji, Beata Ludwiczak - 
Członek Komisji, Roman Rataj - Członek Komisji, Arkadiusz Rybicki - Członek Komisji. 
Termin składania dokumentów upłynął 3 kwietnia 2020 r. Wpłynęła jedna oferta. Z 
uwagi na sytuację epidemiczną przesunięto termin przeprowadzenia rozmowy 
kwalifikacyjnej i rozstrzygnięcia naboru.   

4. Wydałem zarządzenie nr  120.22.2020 z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie Regulaminu 
pracy zdalnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.   

5. Wydałem zarządzenie nr 120.21.2020 z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie  
w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie. 
Wprowadzone do Regulaminu zmiany w zakresie kwotowego ustalania dodatków 



specjalnych pracownikom urzędu usprawniło proces rozliczania dodatków specjalnych 
przyznawanych w ramach realizacji projektów finansowanych ze środków 
zewnętrznych. 

6. Wydałem zarządzenie nr 120.17.2020 z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia 
zmian do Regulaminu pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.  

7. Ogłosiłem nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Edukacji i Spraw 
Społecznych. Termin składania dokumentów upływa w dniu 2 czerwca 2020 r. 

8. Trwają prace nad organizacją i przeprowadzeniem na terenie Gminy Gryfino wyborów 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.  

9. Na podstawie przepisów o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych zorganizowałem nowe zasady obsługi interesantów Urzędu 
Miasta i Gminy w Gryfinie.  

 
W zakresie działalności Urzędu Stanu Cywilnego i spraw obywatelskich: 

 
Urząd Stanu Cywilnego 
Sporządziłem: 
- 13 aktów urodzeń,  
- 18 aktów małżeństw,  
- 103 akty zgonów. 
Przyjąłem 13 uznań ojcostwa.  
Nadałem 11 numerów PESEL. 
Transkrybowałem 8 zagranicznych aktów stanu cywilnego.  
Przyjąłem 16 zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.   
 
Wydałem: 
- 4 decyzje o zmianie imienia i nazwiska, 
- 859 odpisów z aktów stanu cywilnego, 
- 11 zaświadczeń o nadaniu numeru PESEL,  
- 3 zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wyznaniowego, 
- 3 zaświadczenia o uznaniu ojcostwa, 
- 1 zaświadczenie o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego, 
- 1 zaświadczenie o stanie cywilnym, 
- 2 zaświadczenia stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo. 
 
Dokonałem: 
- 65 zmian w aktach stanu cywilnego, w tym 13 o rozwiązaniu małżeństwa w wyniku 
rozwodu,  
- 320 przypisków informacyjnych o zmianie stanu cywilnego w aktach stanu cywilnego,  
- 453 migracji aktów stanu cywilnego do Centralnego Rejestru Stanu Cywilnego. 
 

Udzieliłem 13 ślubów cywilnych. 
 
Referat Spraw Obywatelskich 
Realizacja zadań z zakresu dowodów osobistych  
Przyjąłem 280 wniosków o wydanie dowodu osobistego.  
Wydałem 349 dowodów osobistych. 
Unieważniłem 309 dowodów osobistych, w tym 44 na podstawie zgłoszeń o utracie lub 
uszkodzeniu dokumentu. 
Udzieliłem odpowiedzi na 12 wniosków o udostępnianie dokumentacji związanej                           
z dowodem osobistym.  
 
 



Realizacja zadań z zakresu ewidencji ludności    
Udzieliłem odpowiedzi na 74 wnioski o udostępnianie danych z rejestru mieszkańców lub 
rejestru PESEL. 
Wydałem na wniosek 170 zaświadczeń o zameldowaniu mieszkańców naszej gminy. 
Dokonałem 245 czynności z zakresu obowiązku meldunkowego. 
Wydałem 1 decyzję o odmowie wymeldowania z pobytu stałego, 2 decyzje o umorzeniu 
postępowania  w sprawie wymeldowania z miejsca pobytu stałego oraz 2 orzekające 
wymeldowanie. 
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 2020 roku.   
Sporządziłem spisy wyborców do przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku.  
 

W zakresie obsługi Rady Miejskiej: 
 

1. Na sesji Rady 27 lutego br. zostało złożonych 14 interpelacji radnych, w okresie 
międzysesyjnym zostało złożonych 26 interpelacji.  Przekazane przez Przewodniczącego 
Rady interpelacje skierowałem do wydziałów merytorycznych celem przygotowania 
odpowiedzi, a ich treść została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej. 

2.  W dniu 3 marca 2020 r. wydałem zarządzenie nr 120.18.2020 w sprawie określenia 
odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej, podjętych na sesji w dniu 
27 lutego 2020 r.  

 
W zakresie zamówień publicznych: 

 
W zakresie zamówień publicznych: 
1. Wszcząłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej 

wartości zamówienia poniżej 30 000 euro na zadania:  
1) Budowa drogi manewrowej przy boisku sportowym w miejscowości Daleszewo, 

gmina Gryfino; 
2) Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej, w tym wniosku o dofinansowanie wraz ze 

wszystkimi niezbędnymi załącznikami zgodnie z ogłoszonym naborem na 
„Realizację inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach” 
finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego 2014-2021. 

2. Wszcząłem i rozstrzygnąłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  
o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 30 000 euro na zadanie: Pełnienie funkcji 
inspektora nadzoru na zadaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej pomiędzy  
ul. Mazowiecką a ul. Flisaczą w Gryfinie. 

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

4. Wszcząłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej 
wartości zamówienia powyżej 30 000 euro na zadanie: Udzielenie i obsługa kredytu 
długoterminowego w kwocie 12 000 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu 
budżetu Gminy Gryfino przeznaczonego na realizację zadań inwestycyjnych. 

5. Rozstrzygnąłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej 
wartości zamówienia powyżej 30 000 euro na zadanie: Wykonanie wewnętrznej 
instalacji klimatyzacji w budynku przy ul. Parkowej 3 w Gryfinie. 



6. Wszcząłem i rozstrzygnąłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  
o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 30 000 euro na zadanie: Budowa 
kanalizacji sanitarnej tłocznej pomiędzy ul. Mazowiecką a ul. Flisaczą w Gryfinie. 

7. Wydałem: 
1) zarządzenie Nr 120.27.2020 z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie powołania komisji 

przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na zadanie: „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 
12 000 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Gryfino  
przeznaczonego na realizację zadań inwestycyjnych”; 

2) zarządzenie Nr 120.26.2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania komisji 
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej pomiędzy  
ul. Mazowiecką a ul. Flisaczą w Gryfinie”. 

 
W zakresie promocji i komunikacji społecznej: 

 
1. Stworzenie nowego modelu prowadzenia działań marketingowych Gminy Gryfino 

poprzez powołanie Referatu Promocji i Komunikacji Społecznej. Wdrażanie zasad 
unowocześniających i integrujących proces informowania o działalności gryfińskich 
jednostek gminnych wśród mieszkańców gminy. 

2.  Uruchomienie kompleksowej działalności informacyjnej z wykorzystaniem posiadanych 
przez Gminę Gryfino kanałów komunikacji, w tym uruchomienie obsługi prasowej UMiG 
w Gryfinie. 

3.  Wprowadzenie nowej formuły redagowania mediów społecznościowych Gminy Gryfino, 
dynamizującej i unowocześniającej komunikowanie działań Gminy Gryfino. 

4. Wprowadzenie nowych zasad informowania o inwestycjach Gminy Gryfino wśród 
mieszkańców gminy – zapowiadanie oraz relacjonowanie bieżących postępów. 

5. Projektowanie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie gminnej polityki 
gospodarowania odpadami i ich segregowania. 

6.   Wsparcie informacyjno-promocyjne dla działań realizowanych przez komórki i 
jednostki gminne w zakresie projektowania oprawy graficznej, tworzenia komunikatów 
prasowych i obsługi w mediach społecznościowych.  

7.  Realizacja kompleksowej kampanii informacyjnej dotyczącej działań Gminy Gryfino 
przeciwdziałającym skutkom epidemii koronawirusa. 

8. Opracowanie przekazu graficznego i merytorycznego inicjatywy „Dzień dobry! 
Pomagam”, której celem jest pomoc potrzebującym w zakupach w czasie epidemii 
koronawirusa. 

9.   Opracowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej dla Gryfińskiego Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego – pierwszy krok w procesie ujednolicenia identyfikacji 
wybranych jednostek i spółek gminnych zgodnie z zaleceniami Strategii Marki Gminy 
Gryfino. 

10. Praca techniczna i redakcyjna nad utworzeniem nowego serwisu internetowego Gminy 
Gryfino. 

11. Uruchomienie cyklu wideo-newsletterów „INFO Gryfino” prezentujących aktualną 
działalność Gminy Gryfino. 

12. Wdrażanie działań z zakresu promocji turystyki Gminy Gryfino: uruchomienie cyklu 
wideo prezentacji atrakcji turystycznych Gminy Gryfino, projektowanie nowych map 
Gryfina oraz Gminy Gryfino, projektowanie nowych publikacji promujących walory 
Gminy Gryfino. 

13. Projektowanie działań eventowych z zakresu promocji inwestycji, edukacji ekologicznej, 
promocji kultury i promocji turystyki, które realizowane będą po zniesieniu ograniczeń 
wynikających z kwarantanny społecznej (najwcześniej od jesieni 2020 r.). 
 



W zakresie działalności Biblioteki Publicznej: 
 

6 maja 2020 r. – realizacja filmu promującego Bibliotekę Publiczną w Gryfinie oraz 
przybliżającego mieszkańcom miasta i gminy Gryfino zawód bibliotekarza. Film 
zrealizowano we współpracy z Referatem Promocji i Komunikacji Społecznej. Emisja  
w mediach społecznościowych miała miejsce w Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza 
i Bibliotek - 8 maja. 
13 maja 2020 r. – pracownik Biblioteki Publicznej w Gryfinie brał udział w przygotowaniu 
wirtualnego spaceru po gryfińskim kościele p.w. Narodzenia NMP. Film przygotowany 
został z okazji Nocy Muzeów. Film zrealizowano we współpracy z Referatem Promocji  
i Komunikacji Społecznej. 
15 maja 2020 r. – Wystawa plenerowa pt.: „#Narodziny” poświęcona 100. rocznicy urodzin 
Papieża–Polaka. Opracowana graficznie przez Centrum Myśli Jana Pawła II wystawa, 
została wydrukowana i rozstawiona na Placu Księcia Barnima I przez Bibliotekę Publiczną  
w Gryfinie przy współpracy gminy Gryfino. Wystawa potrwa do końca maja br. 
18 maja 2020 r. – wznowienie obsługi czytelników przez Bibliotekę Publiczną w Gryfinie.  
Z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa, aktualnie działają wypożyczalnie: dla 
dorosłych oraz dla dzieci i młodzieży w budynku przy ul. Kościelnej 24, w filii „Górny 
Taras”, Pniewie oraz Wełtyniu. 
 

W zakresie działalności Gryfińskiego Domu Kultury: 
 

termin nazwa imprezy miejsce 
29 lutego obsługa techniczna (Stanisław Fabjańczuk) 

spektaklu dla dzieci (org. Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Gryfinie) 

Gryfiński Dom Kultury  
- sala widowiskowa 

 
29 lutego współorganizacja 13. Ekstremalnego 

Nocnego Rajdu na Orientację Włóczykij Trip 
Extreme 

 
powiat gryfiński 

4 marca obsługa techniczna (Stanisław Fabjańczuk) 
wykładu Gryfińskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku 

Gryfiński Dom Kultury  
- sala widowiskowa 

4 marca miejsko-gminne eliminacje Małego 
Konkursu Recytatorskiego (org. Krzysztof 
Rudnicki) 

Gryfiński Dom Kultury 
- Pałacyk pod Lwami 

7 marca powiatowe eliminacje 48. Ogólnopolskiego 
Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-
Krajoznawczego (org. Kamilla Gadomska) - 
we współpracy z Pracownią Regionalną 
PTTK w Szczecinie 

Szkoła Podstawowa nr 3  
w Gryfinie 

7 marca Babski Wieczór z Piosenką „A ja wolę moja 
mamę” - koncerty zespołów wokalnych z 
GDK: Desire, Ad Hoc, Siostry Żurowskie i 
Teens (instr. Jolanta Romanowska) oraz 
Romana Krzaka 

pub Wrota do Sławy w 
Gryfinie 

10 marca występ stand-up: Bilguun Ariunbaatar Gryfiński Dom Kultury  
- sala widowiskowa 

12 marca zawieszenie działalności Gryfińskiego Domu Kultury i świetlic wiejskich 
w związku z podjęciem zdecydowanych kroków mających na celu 
zatrzymanie szerzenia się koronawirusa SARS-CoV-2 



17 marca podopieczni Pracowni Plastycznej Deseń 
prowadzonej przez Elżbietę Narzekalak 
zostali wyróżnieni w XXV Międzynarodowym 
Konkursie Plastycznym „Mój Świat” pt. 
„Różnorodność Natury” 
- w kategorii wiekowej 5-6 lat wyróżnienie 
otrzymał Szymon Gnap,  
- w kategorii 7-9 lat wyróżnienie otrzymała 
Maja Grabalska, 
- do wystawy pokonkursowej 
zakwalifikowano prace Kesji Senko i 
Charliego O'Malleya. 

Dzielnicowy Dom Kultury 
Bronowice w Lublinie 

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

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

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

7 maja podopieczni Pracowni Plastycznej Deseń 
prowadzonej przez Elżbietę Narzekalak 
zostali nagrodzeni podczas 50. 
Międzynarodowego Konkursu Plastycznego 
organizowanego przez Biiku Bunka Kyokai 
(Fundacja na Rzecz Rozwoju Sztuki) przy 
współpracy z Ministerstwem Spraw 
Zagranicznych Japonii oraz Ministerstwem 
Edukacji, Kultury, Sportu, Nauki 
i Technologii Japonii, gazetą Yomiuri 
Shimbun, Japońską Federacją 
Projektowania Artystycznego, Japońskim 
Stowarzyszeniem Edukacji Artystycznej i 
Pentel Co.,Ltd. 
Złoty medal konkursu otrzymał Aleks 
Celeban, Janek Surdacki otrzymał srebrny 
medal, natomiast Zuzanna Zerek otrzymała 
nagrodę firmy Pentel. Wszyscy autorzy 
nagrodzonych prac mają po 6 lat. 

udział w wystawach 
w Tokio i Osace 

 
Do 11 marca 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 (plastyczne, malarskie, taneczne 
i turystyczne), któremu nieodpłatnie udostępnialiśmy sale zajęć w obu budynkach 
w mieście; 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  Miejsce Wydarzenie Uczestniczył/a 
1 marca Gryfino Uroczystości gminne z okazji Dnia 

Pamięci Żołnierzy Wyklętych 
Zastępca Burmistrza 
Paweł Nikitiński 

3 marca Gryfino Spotkanie z nauczycielami Liceum 
Ogólnokształcącego w Gryfinie 

Burmistrz Mieczysław 
Sawaryn 

4 marca Gryfino Zarząd Stowarzyszenia Emerytów i 
Rencistów Policyjnych przy KPP w 
Gryfinie – uroczyste spotkanie z okazji 
Dnia Kobiet 

Burmistrz Mieczysław 
Sawaryn 
 

4 marca  Szczecin Posiedzenie Zarządu SSOM Burmistrz Mieczysław 
Sawaryn 
 

6 marca Gryfino Posiedzenie Gminnego Zespołu 
Zarządzania Kryzysowego 

Burmistrz Mieczysław 
Sawaryn 
Zastępca Burmistrza 
Paweł Nikitiński 

9 marca Gryfino Spotkanie z przedstawicielami placówek 
oświatowych w sprawie ustalenia 
gminnych procedur przeciwdziałania 
sytuacjom kryzysowym 

Zastępca Burmistrza 
Paweł Nikitiński 
Zastępca Burmistrza 
Tomasz Miler 

11 marca Gryfino ZNP Sekcja Emerytów i Rencistów – 
uroczyste spotkanie z okazji Dnia Kobiet 

Zastępca Burmistrza 
Paweł Nikitiński 

11 marca  Gryfino Posiedzenie Gminnego Zespołu 
Zarządzania Kryzysowego 

Burmistrz Mieczysław 
Sawaryn 
Zastępca Burmistrza 
Paweł Nikitiński 
Zastępca Burmistrza 
Tomasz Miler 

12 marca Gryfino Podpisanie umowy pomiędzy Gminą 
Gryfino a Powiatem Gryfińskim 
dotyczącej przebudowy ulic 1 Maja i 
Sprzymierzonych w Gryfinie – kolejnego 
etapu w procesie tworzenia Centrum 
Przesiadkowego Szczecińskiej Kolei 
Metropolitalnej w Gryfinie 

Burmistrz Mieczysław 
Sawaryn 

12 marca Gryfino Posiedzenie Gminnego Zespołu 
Zarządzania Kryzysowego 

Burmistrz Mieczysław 
Sawaryn 
Zastępca Burmistrza 
Paweł Nikitiński 
Zastępca Burmistrza 
Tomasz Miler 

25 marca Gryfino Omówienie sytuacji na terenie Gminy Burmistrz Mieczysław 



Gryfino z Komendantem Powiatowej 
Straży Pożarnej w Gryfinie 

Sawaryn 
 

8 i 9 
kwietnia 

Gryfino Spotkanie z przedsiębiorcami Gminy 
Gryfino 

Burmistrz Mieczysław 
Sawaryn 

30 
kwietnia 

Gryfino Przekazanie środków ochrony osobistej 
gryfińskim służbom: strażakom, 
policjantom, ratownikom, strażnikom  

Burmistrz Mieczysław 
Sawaryn 

4 maja wideokonfe
rencja 

Posiedzenie Zarządu SSOM Burmistrz Mieczysław 
Sawaryn 

5 maja Gryfino Przekazanie Żłobkowi Miejskiemu 
środków ochrony osobistej 

Zastępca Burmistrza 
Paweł Nikitiński 

20 maja Gryfino Spotkanie z przedstawicielami związków 
zawodowych Zespołu Elektrowni Dolna 
Odra oraz Posłem na Sejm Arturem 
Szałabawką  

Burmistrz Mieczysław 
Sawaryn 

27 maja wideokonfe
rencja 

Posiedzenie Zarządu SSOM Zastępca Burmistrza 
Tomasz Miler 

 
 
 

 
 
Gryfino, dnia 27 maja 2020 r.     Burmistrz Miasta i Gminy 
                Mieczysław Sawaryn 
 

 
 


