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W zakresie gospodarki nieruchomościami i działalności gospodarczej: 
 
1. przyjęto 317  zgłoszeń do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 
2. wydano 9 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu i poza 

miejscem sprzedaży, 
3. wydano 1 decyzję o wygaśnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, 
4. wydano 5 decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości, 
5. ustalono dla 13 wnioskodawców jednorazową opłatę przekształceniową wraz  

z zastosowaniem 60% bonifikaty, 
6. wydano  139 zaświadczeń potwierdzających całkowitą spłatę opłaty przekształceniowej, 
7. wydano 9 zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego dla nieruchomości, 

położonych na terenie miasta i gminy Gryfino, 
8.  wydano 7 zaświadczeń dotyczących nieruchomości, 
9.  wydano 59 umów dzierżawy  obejmujących  nieruchomości gminne, 
10. zawarto 4 umowy notarialne o ustanowieniu służebności gruntowych i przesyłu  

w związku  z lokalizacją na gruntach gminnych, urządzeń infrastruktury technicznego  
uzbrojenia terenu – służebności odpłatne –2.310,00 zł netto, 

11.  ogłoszono 7 przetargów na sprzedaż nieruchomości gminnych: 
       - na dzień 19 lutego 2020 r.,  trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  

5 nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń, 
przeznaczonych pod  zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – łączna cena 
wywoławcza netto 424.000,00 zł 

      - na dzień 19 lutego 2020 r. trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  
3 nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Żórawie 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - łączna cena 
wywoławcza netto 200.000,00 zł; 

      - na dzień 26 lutego 2020 r., pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  
nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 m. Gryfino, 
przeznaczonej pod teren obiektów produkcyjnych, składowych i magazynowych, 
handlu hurtowego, rzemiosła, obsługi komunikacji - sprzedaż gazu, warsztaty i myjnie 
samochodowe – cena wywoławcza netto 80.000,00 zł 

      - na dzień 26 lutego 2020 r., pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  
2 nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 5 m. Gryfino, 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – łączna cena 
wywoławcza netto 197.000,00 zł; 

      - na dzień 26 lutego 2020 r. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  
nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Radziszewo 1, 
przeznaczonej pod  zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – cena wywoławcza netto 
131.000,00 zł; 

      - na dzień 26 lutego 2020 r. pierwszy 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 netto 85.000,00 zł; 

       -  na dzień 26 lutego 2020 r. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  
2 nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Żórawie, 
przeznaczonych pod  zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – łączna cena 
wywoławcza netto 140.000,00 zł. 

 
W zakresie gospodarki nieruchomościami wydano 4 zarządzenia dotyczące 
gospodarowania mieniem gminnym: 
- w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 
ewidencyjnym nr 3 m. Gryfino, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz 
aktualnego użytkownika wieczystego – Zarządzenie Nr 0050.155.2019 z dnia 19.12.2019 r.; 



- w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 
ewidencyjnym nr 4 m. Gryfino, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz 
aktualnych użytkowników wieczystych – Zarządzenie Nr 0050.156.2019 z dnia 19.12.2019 r.; 
- ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy 
ul. Niepodległości 37/3 - przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy - Zarządzenie 
Nr 0050.6.2020 z dnia 8.01.2020 r. 
- ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy 
ul. Grunwaldzkiej 24/13 - przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy - Zarządzenie 
Nr 0050.7.2020 z dnia 8.01.2020 r. 
 

W zakresie inwestycji i rozwoju: 
 

Realizując zadania z zakresu inwestycji (BMI.RI): 
1. Podpisałem umowę na bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych 

z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie na 2020 r. 
2. Podpisałem umowę na konserwację oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg 

znajdujących się na terenie gminy Gryfino w 2020 r.  
3. Podpisałem umowę na zakup energii elektrycznej dla punktów poboru gminy Gryfino 

i jej jednostek organizacyjnych w 2020 r. 
4. Trwają prace przy realizacji zadania pn. „Budowa hali sportowo-widowiskowej 

w Gryfinie”. 
5. Zakończyłem zadanie pn. „Budowa oświetlenia parkowego na terenie Górki Miłości  

w Gryfinie”. 
6. Zakończyłem zadania związane z budową kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej 

przy ulicy Artyleryjskiej w Gryfinie. 
7. Zakończyłem zadania realizowane w ramach funduszów sołeckich na rok 2019: 

Włodkowice, Żórawki, Pniewo, Stare Brynki. 
 
Realizując zadania z zakresu rozwoju (BMI.RR): 
1. Trwają szkolenia w ramach realizacji projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych 

mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”, realizowanego  
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 

2. Trwają procedury odbiorowe związane z realizacją zadania pn. „Wykonanie, wdrożenie  
i uruchomienie nowego portalu gryfino.pl”. 

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

4. Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji aplikacyjnej, w tym studium 
wykonalności i wniosku o dofinansowanie dla zadań: „Budowa ścieżki rowerowej: 
Gryfino-Wełtyń” i "Wełtyń – Strefa Przemysłowa w Gardnie". 

 
W zakresie planowania przestrzennego i ochrony środowiska: 

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

− 15 decyzji o warunkach zabudowy,  
− 2 decyzje w sprawie zmiany decyzji o warunkach zabudowy, 
− 2 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 
− 2 postanowienia opiniujące wstępne projekty podziału nieruchomości, 
− 9 wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,  
− 36 zaświadczeń z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 



2. Sporządziłem 4 opinie w zakresie zgodności planowanych inwestycji z ustaleniami 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

3. Udzieliłem odpowiedzi na 4 wnioski o udostępnienie informacji publicznej. 
4. Wyłożyłem do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Gryfino, w obrębie 3 miasta Gryfino - Gryfino Nabrzeże 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. 

5. Włączyłem do Gminnej Ewidencji Zabytków gminy Gryfino karty ewidencyjne zabytków 
dla obiektów: układy ruralistyczne wsi: Bartkowo, Borzym, Chlebowo, Mielenko 
Gryfińskie, Sobieradz, Stare Brynki, Wełtyń. 

6. Wydałem Zarządzenie w sprawie powołania, na trzyletnią kadencję, Gminnej Komisji 
Urbanistyczno – Architektonicznej oraz ustalenia regulaminy pracy Komisji. 

7. Wydałem Zarządzenie w sprawie powołania składu Gminnej Komisji Urbanistyczno – 
Architektonicznej. 

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

− 7 decyzji zezwalających na usunięcie drzew z terenu nieruchomości, 
− 2 decyzje umarzające opłaty za usunięcie drzew, w związku z upływem 3-letniego 

okresu odroczenia płatności i potwierdzeniem żywotności nasadzeń zastępczych, 
− 2 zaświadczenia potwierdzające brak podstaw do wniesienia sprzeciwu do zamiaru 

usunięcia drzew przez osoby fizyczne, 
− 1 postanowienie w sprawie wystąpienia do Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w celu oceny konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na 
środowisko, zamierzenia polegającego na usunięciu drzew z obszaru Natura 2000 
oraz wydałem postanowienie zawieszające ww. postępowanie; 

2. Przyjąłem 7 zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew i krzewów z terenów nieruchomości 
stanowiących własność osób fizycznych. 

3. Przyjąłem 1 zgłoszenie usunięcia złomów i wywrotów. 
4. Wniosłem 1 sprzeciw do zamiaru usunięcia drzewa. 
5. Zatwierdziłem listę beneficjentów zakwalifikowanych do przyznania dotacji celowej ze 

środków finansowych gminy Gryfino przeznaczonych na realizację zadania z zakresu 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej – zakup przydomowej biologicznej 
oczyszczalni ścieków.  

6. Otrzymałem oficjalną informację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Zachodniopomorskiego o pozytywnym wyniku oceny i wyborze do dofinansowania 
dwóch projektów, a mianowicie projektu nr RPZP.02.14.00-32-A030/19 pod nazwą 
„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 2020-2022” oraz  projektu nr 
RPZP.02.15.00-A028/19 pod nazwą "Termomodernizacja budynków jednorodzinnych 
zlokalizowanych na terenie gminy Gryfino, w latach 2020-2022"; 

7. Wydałem Zarządzenie w sprawie zasad gospodarowania drewnem pozyskanym 
z nieruchomości będących własnością Gminy Gryfino. 

 
W zakresie gospodarki komunalnej: 

 
W zakresie gospodarki mieszkaniowej: 
1.wydałem 3 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego,  
2.wydałem 1 skierowanie do zawarcia umowy najmu lokalu zamiennego.  
 



W zakresie ochrony przyrody: 
Wystąpiłem do Starosty Gryfińskiego z 1 wnioskiem o zmianę decyzji zezwalających na 
usunięcie drzew z nieruchomości gminnych w zakresie zmian lokalizacji nasadzeń 
zastępczych. 
 
W zakresie gospodarki komunalnej: 
1. Udzieliłem społecznym opiekunom zgody na sterylizację 20 wolno żyjących kotek.  
2. Pozytywnie rozpatrzyłem 37 wniosków o sterylizację/kastrację psów/kotów  

 właścicielskich.  
3. Przyznałem jeden statusu opiekuna społecznego wolno żyjących kotów.  
4. Zawarłem umowy z : 

• Weterynaria przy ul. Łużyckiej – usługi weterynaryjne zwierzęta bezpańskie + 
obsługa sterylizacji/kastracji zwierząt właścicielskich; 

• LARUS Michał Kudawski – interwencje związane z dzikimi zwierzętami, 
zabezpieczanie i odławianie dzikich zwierząt; 

• Psitułek – interwencyjne przetrzymywanie oraz zapewnienie opieki bezpańskim 
kotom; 

• Gminą Miasto Szczecin – ZUK Szczecin: umowa ze schroniskiem na dostarczanie 
bezpańskich psów z terenu Gminy Gryfino.  

5. Zamówiłem karmę dla wolno żyjących kotów. 
6. Przesłałem do zaopiniowania do Inspekcji weterynaryjnej, TOZu oraz kół łowieckich 

 projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
 zwierząt. 

 
W zakresie utrzymania cmentarzy: 
Rozliczyłem dotację na utrzymanie Cmentarza Wojennego w 2019 r. 
 
W zakresie transportu zbiorowego: 
1. Zawarłem umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 
na 2020 r. 
2. Przedłożyłem Ministrowi Infrastruktury informację o uprawnieniach do wykonywania 
transportu drogowego na terenie Gminy Gryfino, wydanych w drugim półroczu 2019 r.  
 

W zakresie edukacji i spraw społecznych: 
 

1. Sporządzono rozliczenie wykorzystania dotacji celowych otrzymanych w 2019 r.  
z budżetu Państwa przyznanych na: 
a) wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 

- kwota wykorzystana 205.159,83 zł, 
b) udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów 

edukacyjnych „Wyprawka szkolna” - kwota wykorzystana 4.339,08 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 259.976,82 zł, 

e) zakup książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych – „Narodowy 
Program Rozwoju Czytelnictwa” – 35.000,00 zł. 

2. Przekazano dotację z budżetu gminy Gryfino za miesiąc styczeń dla Niepublicznego 
Przedszkola Integracyjnego „Iskierka” z oddziałami ogólnodostępnymi i specjalnymi  
w Gryfinie w wysokości 147.456,38 zł. 



3. Przekazano dotację z budżetu gminy Gryfino za miesiąc styczeń dla 3 punktów 
przedszkolnych oraz 1 niepublicznego przedszkola funkcjonujących w miejscowościach 
wiejskich na terenie gminy Gryfino prowadzonych przez Towarzystwa Przyjaciół Dzieci  
w wysokości 39.299,55 zł. 

4.  W dniu 6 stycznia 2020 r. współorganizowałem wydarzenie pn. „Orszak Trzech Króli”, które 
odbyło się  na Placu Księcia Barnima I w Gryfinie.  

5. W dniu 14 stycznia 2020 r. przy współpracy z Komendą Powiatową Policji w Gryfinie 
przeprowadziłem zajęcia profilaktyczne pn. „Zagrożenia zimowe”. Zajęcia 
profilaktyczne zostały przeprowadzone w Placówce Koła Polskiego Stowarzyszenia 
na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Gryfinie.  

      Uczestnikom przypomniano podstawowe zasady właściwego przechodzenia przez 
jezdnię oraz o konieczność noszenia elementów odblaskowych, które zwiększają 
widoczność a tym samym ratują zdrowie a nawet i życie. Uczestnicy spotkania brali 
czynny udział poprzez układani puzzli dotyczących udzielania pierwszej pomocy 
a także odgrywali scenki – powiadamianie dyspozytora nr alarmowego 112 o zdarzeniu 
wymagającym uczestnictwa służb ratunkowych. W tym dniu przeprowadziłem również  
akcję: „Czad i ogień obudź czujność”. Celem akcji było uświadomienie 
niebezpieczeństw związanych  tlenkiem węgla oraz pokazanie jak można zapobiec 
zatruciom. Uczestnicy otrzymali broszurki informacyjne o ww. zagrożeniu, aby za ich 
pośrednictwem trafiły do szerszego grona odbiorców. 

      Na zakończenie spotkania profilaktycznego odbiorcy otrzymali opaski na rękę 
z numerem alarmowym, elementy odblaskowe oraz broszurki i plakaty o tematyce:  
„Zagrożenia Zimowe”, „Czad i ogień obudź  czujność”. Ww. upominki zostały zakupione 
z budżetu Gminy Gryfino.  

6. W okresie sprawozdawczym wpłynęło do urzędu 22 wniosków o wydanie Karty Dużej 
Rodziny oraz 7 wniosków o wydanie Zachodniopomorskiej Karty Seniora. 

7.  W dniu 24 stycznia 2020 r. zawarłem porozumienie z Klubem Sportowym „Energetyk” 
Gryfino w sprawie zwrotu części dotacji udzielonej w roku 2019 na realizację zadania 
publicznego pod nazwą „Organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki 
nożnej seniorów i juniorów na rzecz Gryfina” jako dotację pobraną w nadmiernej 
wysokości, w kwocie 15 000,00 zł. 

8.  Prowadziłem działania informacyjne gminy. 
9.  W ramach realizacji funduszów sołeckich zrealizowałem:  

- zakup materiałów na dokończenie wiaty rekreacyjnej, w miejscowości Wełtyń, 
- zakup piłkochwytu na plac sportowo-rekreacyjny  w miejscowości Drzenin, 
- zakup stołu do pingponga na plac sportowo-rekreacyjny w miejscowości Nowe 
Czarnowo, 
- zakup materiałów do pomalowania wiaty rekreacyjnej w miejscowości Radziszewo 
na łączną kwotę – 12.165,79 złotych brutto.        

 
W zakresie spraw organizacyjnych: 

 
1. Wydałem zarządzenie nr 120.81.2019 z dnia 24 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie 

w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta  
i Gminy w Gryfinie. Zmiana regulaminu podyktowana była zmianą wysokości 
minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2020 r. W związku z tym należało dokonać 
zmian w tabeli dotyczącej maksymalnych kwot wynagradzania zasadniczego 
w poszczególnych kategoriach zaszeregowania dla pracowników samorządowych 
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. 

2. Wydałem  zarządzenie nr 120.4.2020 z dnia 8 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie 
Nr 120.77.2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 
w celu przeprowadzenia egzaminu i zakończenia służby przygotowawczej dla 
pracownika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych. 



3. Wydałem zarządzenie nr 120.3.2020 z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie powołania 
Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 
w Wydziale Zamówień Publicznych. W wyniku przeprowadzonego naboru najlepszą 
kandydatką okazała się Pani Magdalena Ochocka zamieszkała w Gryfinie. 

4. Wydałem zarządzenie nr 120.83.2019 z dnia 27 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie 
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie. W związku 
z utworzeniem nowej komórki organizacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie – 
Referatu Promocji i Komunikacji Społecznej należało dokonać zmian w Regulaminie 
Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie. 

5. Wydałem  zarządzenie nr 120.5.2020 z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie powołania 
Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze 
stanowisko urzędnicze – Kierownika Referatu Promocji i Komunikacji Społecznej.  
W wyniku przeprowadzonego naboru najlepszym kandydatem okazał się Pan Jakub 
Matura z Gryfina.  

6. Zgodnie z wdrożonym w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie Systemem Zarządzania 
Jakością przygotowałem plan szkoleń na 2020 dla pracowników Urzędu Miasta  
i Gminy w Gryfinie.  

7. Podjąłem czynności w zakresie brakowania dokumentacji znajdującej się  
w archiwum zakładowym Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie. 

8. 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 20 stycznia 2020 r. W wyniku przeprowadzonego 
postępowania najlepsza ofertę złożyła Poczta Polska S.A.  

9. Podpisałem umowę z firmą „RAKPOL” Przedsiębiorstwem – Handlowo Usługowym  
ze Szczecina na „Dostawę materiałów biurowych” dla potrzeb jednostek 
organizacyjnych gminy Gryfino.  

10. 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 Kurierem Szczecińskim Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie na publikowanie ogłoszeń 
prasowych na łamach dziennika regionalnego „Kurier Szczeciński” oraz  
z firmą DJ Media Sp. z o.o. z siedzibą w Łobzie na publikowanie ogłoszeń prasowych na 
łamach tygodnika lokalnego „Nowe 7 Dni Gryfina”. 

 
W zakresie działalności Urzędu Stanu Cywilnego i spraw obywatelskich: 

 
Urząd Stanu Cywilnego: 
Sporządziłem: 
- 23 akty urodzeń,  
- 9 aktów małżeństw,  
- 53 akty zgonu. 
Przyjąłem 9 uznań ojcostwa.  
Nadałem 23 numery PESEL. 
Transkrybowałem 11 zagranicznych aktów stanu cywilnego.  
Przyjąłem 7 zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.   
 
Wydałem: 
- 6 decyzji o zmianie imienia i nazwiska, 
- 1 zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem ustawowego terminu, 
- 622 odpisy z aktów stanu cywilnego, 
- 24 zaświadczenia o nadaniu numeru PESEL,  
- 3 zaświadczeń o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wyznaniowego, 
- 1 zaświadczenie o uznaniu ojcostwa, 



- 2 zaświadczenia o stanie cywilnym, 
- 3 zaświadczenia stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo. 
 
Dokonałem: 
- 56 zmian w aktach stanu cywilnego, w tym 9 o rozwiązaniu małżeństwa w wyniku 
rozwodu,  
- 189 przypisków w aktach stanu cywilnego,  
- 291 migracji aktów stanu cywilnego do Centralnego Rejestru Stanu Cywilnego. 
Udzieliłem 9 ślubów cywilnych, w tym 1 poza lokalem urzędem stanu cywilnego. 
 
Jubileusz  złotych godów 
Wystąpiłem z wnioskiem o wyrażenie zgody na wystąpienie do Prezydenta RP o nadanie 
medali za długoletnie pożycie małżeńskie dla 90 par.  
 
Referat Spraw Obywatelskich: 
Realizacja zadań z zakresu dowodów osobistych  
Przyjąłem 370 wniosków o wydanie dowodu osobistego.  
Wydałem 232 dowody osobiste. 
Unieważniłem 309 dowodów osobistych, w tym 50 na podstawie zgłoszeń o utracie lub 
uszkodzeniu dokumentu. 
Udzieliłem odpowiedzi na 5 wniosków o udostępnianie dokumentacji związanej                           
z dowodem osobistym.  
 
Realizacja zadań z zakresu ewidencji ludności    
Udzieliłem odpowiedzi na 41 wniosków o udostępnianie danych z rejestru mieszkańców 
lub rejestru PESEL. 
Wydałem na wniosek 70 zaświadczeń o zameldowaniu mieszkańców naszej gminy. 
Dokonałem 162 czynności z zakresu obowiązku meldunkowego. 
Wydałem 3 decyzje o umorzeniu postępowania  w sprawie wymeldowania z miejsca pobytu 
stałego oraz 1 o wymeldowaniu. 
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 grudnia 2019 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 2019 roku.   
 

Realizacja zadań z zakresu kwalifikacji wojskowej: 
W związku z rozpoczęciem przygotowań do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej 
w okresie od dnia 3 lutego 2020 roku do dnia 30 kwietnia 2020 roku na obszarze 
województwa zachodniopomorskiego: 
- sporządziłem i przekazałem do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Szczecinie rejestr 
osób podlegających rejestracji (rocznik podstawowy 2001 rok) z Gminy Gryfino,  
- sporządziłem i przekazałem informacje do Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie 
ilości mężczyzn i kobiet ujętych w rejestrach (rocznik podstawowy 2001 i roczniki starsze 
1996-2000). 

W zakresie obsługi Rady Miejskiej: 
 

1. Na sesji Rady zostało złożonych 7 interpelacji radnych. Przekazane przez 
Przewodniczącego Rady interpelacje skierowałem do wydziałów merytorycznych celem 
przygotowania odpowiedzi, a ich treść została opublikowana w Biuletynie Informacji 
Publicznej. 



2.  W dniu 24 grudnia 2019 r. wydałem zarządzenie nr 120.82.2019 w sprawie określenia 
odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej, podjętych na sesji w dniu 
19 grudnia 2019 r. W dniu 27 stycznia 2020 r. wydałem zarządzenie nr 120.6.2020 
w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej, podjętych 
na nadzwyczajnej sesji w dniu 16 stycznia 2020 r.  

3. W dniu 16 stycznia 2020 r. zorganizowałem spotkanie radnych z autorem koncepcji 
optymalizacji wykonywania autobusowych przewozów o charakterze użyteczności 
publicznej w komunikacji miejskiej na terenie Gminy Gryfino. 

 
W zakresie zamówień publicznych: 

 
1. Wszcząłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej 

wartości zamówienia poniżej 30 000 euro na zadania:  
1) Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Budowa budynków 

mieszkalnych w Nowym Czarnowie, gmino Gryfino; 
2) Zakup płyt betonowych do miejscowości Żórawki, Radziszewo i Żabnicy, gmina 

Gryfino; 
3) Budowa instalacji kanalizacji deszczowej budynku komunalnego przy ul. Wojska 

Polskiego 10 w Gryfinie; 
4) Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego; 
5) Świadczenie usług pocztowych; 
6) Wymiana stolarki okiennej w mieszkalnych lokalach komunalnych położonych na 

terenie miasta i gminy Gryfino. 
2. Rozstrzygnąłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej 

wartości zamówienia poniżej 30 000 euro na zadanie: Dostawa sprzętu  
i oprogramowania komputerowego. 

3. Wszcząłem i rozstrzygnąłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  
o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 30 000 euro na zadania: 
1) Publikowanie ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie; 
2) 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 2020 r.; 

3) Udzielanie pomocy zwierzętom dzikim z terenu Gminy Gryfino w 2020 r.; 
4) Czasowe przetrzymywanie oraz opieka nad wolno żyjącymi kotami z terenu Gminy 

Gryfino, wymagającymi udzielenia pomocy w 2020 r.; 
5) Zakup i dostawa materiałów biurowych dla potrzeb jednostek organizacyjnych 

Gminy Gryfino. 
4. Wszcząłem i unieważniłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  

o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 30 000 euro na zadanie: Opracowanie 
dokumentacji projektowo – kosztorysowej pn. „Budowa drogi w miejscowości 
Radziszewo na odcinku Radziszewo – rzeka Odra Wschodnia”. 

5. Unieważniłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej 
wartości zamówienia poniżej 30 000 euro na zadanie: Zakup i dostawa materiałów 
biurowych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino. 

6. Wszcząłem i rozstrzygnąłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  
o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 30 000 euro na zadania:  
1) Wykonywanie zadań gospodarki na terenie miasta i gminy Gryfino polegających na 

utrzymaniu gminnych dróg, ulic, mostów, placów; 
2) Eksploatacja i konserwacja oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg 

znajdujących się na terenie miasta i gminy Gryfino w 2020 r. 
7. Rozstrzygnąłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej 

wartości zamówienia powyżej 30 000 euro na zadania:  



1) Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Gryfino i jej jednostek 
organizacyjnych; 

2) Wykonywanie autobusowych przewozów o charakterze użyteczności publicznej  
w komunikacji miejskiej na terenie Gminy Gryfino, na trasie Szczecin – Dolna Odra 
oraz Szczecin – Gryfino w 2020 r. 

8. Unieważniłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej 
wartości zamówienia powyżej 30 000 euro na zadanie: Budowa budynków 
mieszkalnych w Nowym Czarnowie, gmina Gryfino. 

9. Wydałem: 
1) zarządzenie Nr 120.80.2019 w sprawie powołania komisji przetargowej do 

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: 
„Eksploatacja i konserwacja oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg  
znajdujących się na terenie miasta i gminy Gryfino w 2020 r.”; 

2) zarządzenie Nr 120.78.2019 w sprawie powołania komisji przetargowej do 
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: 
„Wykonywanie zadań gospodarki komunalnej na terenie miasta i gminy Gryfino 
polegających na utrzymaniu gminnych dróg, ulic, mostów, placów”. 

 
W zakresie działalności Biblioteki Publicznej: 

 
termin tematy i formy pracy uczestnicy 

13 stycznia Pamiętajcie zimą o ptakach  
14 stycznia Teatrzyki KAMISHIBAI – „Dwa ptaszki” i 

„Staś Pytalski” 
Grupy Króliczki i Tygryski z 

Przedszkola nr 3 z 
nauczycielkami 

 Zima lubi dzieci -,,- 
 Głośne czytanie połączone z dyskusją 

książki Näslund Görel Kristiny – „O zimie” 
 

Grupa Króliczki 
 Zimowe zabawy  Grupy Króliczki i Tygryski z 

Przedszkola nr 3 z 
nauczycielkami 

 Głośne czytanie fragmentów książki 
Wojciecha Widłaka – „Wesoły Ryjek i zima" 

Grupa Tygryski 

17 stycznia Historia z czułkami - "Świerszczyk"  
1945 – 2020: najstarsze czasopismo dla 
dzieci w Europie!            

Kl. 1E i 1F z SP nr 3 z 
nauczycielkami 

 Bajka o kogucie – pantomima -,,- 
 Głośne czytanie ze „Świerszczyka” 

opowiadania Zofii Staniszewskiej – 
„Noworoczne postanowienie” 

 
-,,- 

18 stycznia Dzień Babci i Dziadka  
23 stycznia Biblioteka Cię wita! 6-latki z Przedszkola nr 1 w 

Gryfinie z nauczycielkami 
 Głośne czytanie i dyskusja książki Elsy 

Beskow – „Zimowa wyprawa Ollego” 
 

-,,- 
 Zgaduj-Zgadula -,,- 
 Zimowe zabawy -,,- 

 
Filia Biblioteczna w Chwarstnicy: 

Styczeń 2020 r. - warsztaty z okazji Dnia Babci i Dziadka. Odbyły się w dniach: 13, 16 i 20 
stycznia. Udział wzięły klasy I, II, III. Wykonywano upominki, laurki dla babć i dziadków  



z okazji ich święta. Prezenty zostały wręczone na uroczystościach organizowanych przez 
poszczególne klasy. 

Filia Biblioteczna w Pniewie: 
18 grudnia 2019 r. – Filia Biblioteczna w Pniewie została jednym z laureatów konkursu: 
„KINDER MLECZNA KANAPKA. PRZERWA NA WSPÓLNE CZYTANIE”. Nagrodami w konkursie 
były książki oraz dwie duże pufy do ich czytania. 

 
W zakresie działalności Gryfińskiego Domu Kultury: 

 
termin nazwa imprezy miejsce 
20 grudnia dwa przedpołudniowe seanse filmowe dla 

szkół/przedszkoli (org. Krzysztof 
Wawrzyniak) 

Gryfiński Dom Kultury 
- Kino Gryf 

21 grudnia Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu 
Kapeli Ludowej Wełtynianka (instr. Maja 
Merska) 

kościół w Wełtyniu 

6 stycznia obsługa techniczna  (Stanisław Fabjańczuk, 
Tomasz Brzęczek) oraz występ kapel 
ludowych Borzymianka, Gardnianki (instr. 
Zygmunt Rosiński) i Wełtynianka (instr. Maja 
Merska) podczas Orszaku Trzech Króli w 
Gryfinie 

Gryfino, pl. Księcia 
Barnima I 

8 stycznia obsługa techniczna  (Stanisław Fabjańczuk) 
wykładu Gryfińskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku 

Gryfiński Dom Kultury  
- sala widowiskowa 

11 stycznia dziewiąty pokaz spektaklu "Szeherezada, 
czyli disco-polo live w Gryflisie!" Grupy 
Teatralnej Gliptykos (reż. Maria Piznal) 

Gryfiński Dom Kultury  
- sala widowiskowa 

12 stycznia współorganizacja 22. Super Błyskawicznego 
Orkiestrowego Turnieju Szachowego (org. 
Krzysztof Rudnicki) 

Szkoła Podstawowa nr 2  
w Gryfinie 

12 stycznia współorganizacja 28. finału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy, koncert 
artystyczny (reż. Piotr Ostrowski): wokaliści 
Krzysztof Wojtiuk, Agata Lis, Julia 
Gorzkiewicz i Gabriela Gos (instr. Piotr 
Ostrowski), kapele ludowe Borzymianka i 
Gardnianki (instr. Zygmunt Rosiński), 
zespoły wokalne Desire i Ad Hoc (instr. 
Jolanta Romanowska) i Zespołu Tańca 
Współczesnego Fajber Flex (instr. Ewelina 
Tołyż), obsługa techniczna (Stanisław 
Fabjańczuk, Tomasz Brzęczek) 

Szkoła Podstawowa nr 2  
w Gryfinie 

13 stycznia 8. spotkanie (dwie tury) w ramach 
Interdyscyplinarnego Programu Edukacji 
Medialnej i Społecznej KinoPrzedszkole 
(projekcje filmów połączone z prelekcją 
pedagogów) (org. Monika Drabik, obsługa 
techniczna Stanisław Fabjańczuk) 

Gryfiński Dom Kultury  
- sala widowiskowa 

16 stycznia obsługa techniczna  (Stanisław Fabjańczuk) 
wykładu Gryfińskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku 

Gryfiński Dom Kultury  
- sala widowiskowa 



16-18 stycznia udział Teatru Tańca EGO VU w 21. edycji 
SzólóDuó International Dance Festival w 
Budapeszcie, wyróżnienie dla spektaklu 
Elizy Hołubowskiej „Niestrojenie” w 
wykonaniu Eweliny Tołyż i Bartosza 
Wilniewicza 

Budapeszt (Węgry) 

17 stycznia przedpołudniowy spektakl dla 
szkół/przedszkoli (org. Jakub Kasprzyk) 

Gryfiński Dom Kultury  
- sala widowiskowa 

18 stycznia dziesiąty pokaz spektaklu "Szeherezada, 
czyli disco-polo live w Gryflisie!" Grupy 
Teatralnej Gliptykos (reż. Maria Piznal) 

Gryfiński Dom Kultury  
- sala widowiskowa 

21 stycznia obsługa techniczna  (Stanisław Fabjańczuk) 
spektaklu wigilijnego (org. Przedszkole nr 4 
w Gryfinie) 

Gryfiński Dom Kultury  
- sala widowiskowa 

22 stycznia obsługa techniczna  (Stanisław Fabjańczuk) 
spektaklu wigilijnego (org. Przedszkole nr 4 
w Gryfinie) 

Gryfiński Dom Kultury  
- sala widowiskowa 

24 stycznia przedpołudniowy seans filmowy dla 
szkół/przedszkoli (org. Krzysztof 
Wawrzyniak) 

Gryfiński Dom Kultury 
- Kino Gryf 

27 stycznia cztery  przedpołudniowe spektakle dla 
szkół/przedszkoli (org. Jakub Kasprzyk) 

Gryfiński Dom Kultury  
- sala widowiskowa 

28 stycznia cztery  przedpołudniowe spektakle dla 
szkół/przedszkoli (org. Jakub Kasprzyk) 

Gryfiński Dom Kultury  
- sala widowiskowa 

29 stycznia obsługa techniczna  (Stanisław Fabjańczuk) 
trzech przedpołudniowych spektakli 
profilaktycznych dla szkół (org. UMiG) 

Gryfiński Dom Kultury  
- sala widowiskowa 

 
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 (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 
19 grudnia Gryfino Wieczerza Wigilijna dla samotnych i 

bezdomnych 
Burmistrz Mieczysław 
Sawaryn 
 

20 grudnia Gryfino Spotkanie Wigilijne w Środowiskowym 
Domu Samopomocy 

Burmistrz Mieczysław 
Sawaryn 
Zastępca Burmistrza 
Paweł Nikitiński 



20 grudnia Gryfino Spotkanie wigilijne dla seniorów Zastępca Burmistrza 
Paweł Nikitiński 

20 grudnia Gryfino Spotkanie opłatkowe Orkiestry Dętej 
ZEDO 

Burmistrz Mieczysław 
Sawaryn 
 

21 grudnia Wełtyń Uroczystość poświęcenia i przekazania 
samochodu ratowniczo-gaśniczego 

Burmistrz Mieczysław 
Sawaryn 
 

30 grudnia Szczecin Spotkanie Noworoczne Zarządu 
Regionu NSZZ Solidarność Pomorza 
Zachodniego 

Burmistrz Mieczysław 
Sawaryn 
 

5 stycznia Gryfino Koncert Kolęd chóru Res Musica Zastępca Burmistrza 
Paweł Nikitiński 

6 stycznia Gryfino Orszak Trzech króli Zastępca Burmistrza 
Paweł Nikitiński 

9 stycznia Chojna Starostwo Powiatowe w Gryfinie oraz 
Rada Powiatu w Gryfinie – Spotkanie 
Noworoczne  

Burmistrz Mieczysław 
Sawaryn 

11 stycznia Gryfino Spotkanie noworoczne Zarządu 
Powiatowej Organizacji Ligi Obrony 
Kraju w Gryfinie im. Bohaterów 
Forsowania Odry 

Burmistrz Mieczysław 
Sawaryn 

21 stycznia Szczecin Spotkanie Noworoczne zorganizowane 
przez Enea Operator Oddział Szczecin 

Burmistrz Mieczysław 
Sawaryn 

22 stycznia Gryfino Ślubowanie klasy mundurowej 
I Liceum Ogólnokształcącego 
w Gryfinie 

Burmistrz Mieczysław 
Sawaryn 

23 stycznia Schwedt Spotkanie Noworoczne zorganizowane 
przez Urząd Miasta Schwedt 

Zastępca Burmistrza 
Tomasz Miler 

29 stycznia Szczecin V spotkanie Komitetu Sterującego 
Projektu pn. Szczecińska Kolej 
Metropolitalna z wykorzystaniem 
istniejących odcinków linii kolejowych 
nr 406,273,351 

Zastępca Burmistrza 
Tomasz Miler 

 
 
 
Gryfino, dnia 29 stycznia 2020 r.    Burmistrz Miasta i Gminy 
                Mieczysław Sawaryn 
 


