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W zakresie gospodarki nieruchomościami i działalności gospodarczej: 
 

1. Przyjęto 216 zgłoszeń do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 
2. Wydano 13 decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości; 
3. Wydano 4 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu i poza 

miejscem sprzedaży; 
4. Wydano 8 zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych; 
5. Wydano 2 decyzje o wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych; 
6. Wydano 148 zaświadczeń potwierdzających przekształcenie z mocy prawa z dniem  

1 stycznia 2019 r., użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, w prawo 
własności;  

7. Ustalono dla 65 wnioskodawców jednorazową opłatę przekształceniową wraz  
z zastosowaniem 70% bonifikaty;   

8. Wydano 56 zaświadczenia potwierdzające całkowitą spłatę opłaty przekształceniowej; 
9. Wydano 17 zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego dla nieruchomości, 

położonych na terenie miasta i gminy Gryfino; 
10.  Wydano 16  zaświadczeń dotyczących nieruchomości; 
11.  Wydano 7 umów dzierżawy  obejmujących  nieruchomości    gminne; 
12. Sprzedano na rzecz najemców 4 lokale mieszkalne za kwotę netto uwzględniającą  

bonifikatę w łącznej wysokości 43.324,00  zł; 
13. Dokonano zamiany nieruchomości, położonych w obrębie 1 m. Gryfino pomiędzy Gminą 

Gryfino, a osobami fizycznymi  - osoby fizyczne dokonały dopłatę w związku z różnicą 
wartości nieruchomości w wysokości 36.200,00 zł 

14. Zawarto 14 umów notarialnych o ustanowieniu służebności gruntowych i przesyłu 
w związku   
z lokalizacją na gruntach gminnych, urządzeń infrastruktury technicznego  uzbrojenia 
terenu – służebności odpłatne – 7.170,00 zł netto; 

15.  Zmieniono dla 187 osób fizycznych posiadających w użytkowaniu wieczystym 
nieruchomości zabudowane garażami, stawki procentowe opłat rocznych za wieczyste 
użytkowanie gruntu; 

16. Wyznaczono przetargi na sprzedaż nieruchomości gminnych: 
       -  na dzień 11 września 2019 r.,  pierwszy przetarg ustny  nieograniczony na sprzedaż 6 

nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie 4 m. Gryfino, przeznaczonych pod  
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług – łączna cena 
wywoławcza netto 689.000,00 zł 

       - 11 września 2019 r.,  piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 2 nieruchomości 
gruntowych, położonych w obrębie 1 m. Gryfino, przeznaczonych pod  zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną – łączna cena wywoławcza netto 124.000,00 zł 

       - 11 września 2019 r.,  trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 
gruntowej, położonej w obrębie 4 m. Gryfino, przeznaczonej pod  zabudowę 
wielorodzinną z usługami wbudowanymi w parterze – cena wywoławcza netto 
76.000,00 zł 

      -  na dzień 2 października 2019 r.,  pierwszy przetarg ustny  nieograniczony na sprzedaż 
6 nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie 4 m. Gryfino, przeznaczonych pod  
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – łączna cena wywoławcza netto 578.000,00 zł 
oraz na sprzedaż 2 nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę usługową 
z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej – łączna cena wywoławcza 
netto 171.000,00 zł 

      - 30 października 2019 r., pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 
nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 5 m. Gryfino, przeznaczonej pod  
zabudowę usługową z możliwością budowy hotelu – cena wywoławcza netto 
800.000,00 zł 



 
W zakresie gospodarki nieruchomościami wydano 7 zarządzeń dotyczących 
gospodarowania mieniem gminnym: 
- w sprawie ustalenia ceny brutto nieruchomości, położonej w Drzewinie przy ul. Parkowej  
nr  5/1 przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy  – Zarządzenie Nr 0050.83.2019 z dnia 
12.06.2019 r.; 
- w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego nieruchomości, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino  
– Zarządzenie Nr 0050.97.2019 z dnia 5.07.2019 r.; 
- w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego nieruchomości, położonych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń – 
Zarządzenie Nr 0050.102.2019 z dnia 24.07.2019 r.; 
- w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego nieruchomości, położonych w obrębie ewidencyjnym Żórawie – 
Zarządzenie Nr 0050.103.2019 z dnia 24.07.2019 r.; 
- w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej, oznaczonej nr 261/14, położonych w obrębie ewidencyjnym Żórawie, 
przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej – Zarządzenie Nr 0050.110.2019 
z dnia 7.08.2019 r.; 
- w sprawie ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej położonej w Gryfinie przy ul.  
Bol. Chrobrego 8/2 przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy – Zarządzenie  
Nr 0050.111.2019 z dnia 7.08.2019 r.; 
- w sprawie ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej położonej w Gryfinie przy ul. 
1 Maja 21/3 przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy  – Zarządzenie Nr 0050.112.2019 
z dnia 7.08.2019 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. Trwają prace przy realizacji zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej Szkoły 
Podstawowej nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie”. 

4. Trwają prace przy realizacji zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej 
wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Piastów 23 w Gryfinie”. 

5. Trwają prace przy realizacji zadania pn. „Przebudowa ulicy Kolejowej w Gryfinie”. 
6. Realizowane są prace, związane z budową oświetlenia ulicznego na ulicach Klonowej, 

Bukowej i Dębowej w miejscowości Pniewo na działkach nr 590/13, 381/14, 380, 378 
oraz w m. Bartkowo, Steklinko i Żórawie, gmina Gryfino w ramach Budżetu 
Obywatelskiego na 2019 rok oraz w m. Żórawki na ul. Miodowej, w m. Pniewo na ul. 
Polnej i w m. Sobiemyśl. 

7. Zakończyłem zadanie pn. „Remont wielorodzinnego mieszkalnego budynku 
komunalnego, zlokalizowanego przy ul. Armii Krajowej 10 w Gryfinie” 

8. Zakończyłem zadania związane z remontami pieców kaflowych w mieszkalnych 
lokalach komunalnych w Gryfinie: przy ul. Kościelnej 18/4, ul. Łużyckiej 140/2, 
w Gardnie przy ul. Niepodległości 4/5. 

9. Realizowane są zadania związane wymianą instalacji elektrycznej w lokalach 
komunalnych w Gryfinie przy ul. Armii Krajowej 10/4 i  ul. Słowackiego 1/5 i 6, 
ul. Mieszka I 25/2, ul. Łużyckiej 6/4. 



10. Zakończyłem zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej instalacji 
klimatyzacyjnej pomieszczeń przeznaczonych na potrzeby administracji w budynku 
przy ul. Parkowej 3 w Gryfinie” wraz ze skutecznym zgłoszeniem zamiaru przystąpienia 
do robót budowlanych wydanym przez Starostę Gryfińskiego. 

11. Zakończyłem zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy 
wewnętrznej instalacji gazowej w lokalach komunalnych mieszkalnych nr 1, 2 i 5, 
zlokalizowanych przy ul. Słowiańskiej 11 w Gryfinie” wraz z uzyskaniem Decyzji 
o pozwoleniu na budowę wydaną przez Starostę Gryfińskiego. 

12. Zakończyłem zadanie pn. „Przebudowa ciągu pieszego w miejscowości Gardno, gmina 
Gryfino – etap II”, realizowanego w ramach funduszu sołeckiego m. Gardno. 

13. Zakończyłem zadanie pn. „Wymiana stolarki okiennej w mieszkalnych lokalach 
komunalnych położonych w Gryfinie przy ul. Fabrycznej 4/7, ul. Armii Krajowej 2, 
ul. Wojska Polskiego 10/4, ul. 1 Maja 11/5, w Steklnie 10/3. 

14. Zakończyłem zadanie pn. „Przebudowa wewnętrznych dróg tj. ulic: Fredry  
i Miłosza w Gryfinie” wraz z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru. 

15. Podpisałem umowę na zadanie pn.: „Budowa oświetlenia solarnego w miejscowości 
Steklno, gmina Gryfino” wraz z pełnieniem funkcji Inspektora nadzoru Inwestorskiego 
realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego z 2019 r. 

16. Podpisałem umowę na zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji technicznej 
zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej w Czepinie, gmina Gryfino”, 
realizowanego w ramach funduszu sołeckiego m. Czepino. 

17. Podpisałem umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Linia 
273: Budowa w ramach przystanków przesiadkowych urządzeń związanych z integracją 
transportu: 1. Stacja Gryfino; 2. Stacja Daleszewo Gryfińskie; 3. Przystanek Czepino,  
w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej.”  

 
Realizując zadania z zakresu rozwoju (BMI.RR): 
1. Złożyłem Zarys projektu do Programu „Rozwój lokalny”, realizowanego w ramach 

Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego 2014-2021.  

2. Zakończyłem realizację zadania pn. "Opracowanie koncepcji budowy ścieżek 
rowerowych: Gryfino – Wełtyń i Wełtyń – Strefa Przemysłowa w Gardnie”. 

3. Zakończyłem realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej 
na wykonanie monitoringu Ogródka Sensorycznego w Gryfinie”. 

4. Trwają prace związane z realizacją zadania pn. „Wykonanie, wdrożenie i uruchomienie 
nowego portalu gryfino.pl”. 

5. Zakończyłem zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla Zintegrowanego 
centrum przesiadkowego w Gryfinie”. 

6. Wystąpiłem z wnioskiem o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi 
gminnej nr 410035Z w m. Borzym” w ramach ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych. 

 
W zakresie planowania przestrzennego i ochrony środowiska: 

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

− 15 decyzji o warunkach zabudowy,  
− 4 decyzje celu publicznego, 
− 7 decyzji w sprawie zmiany decyzji o warunkach zabudowy, 
− 10 postanowień opiniujących wstępne projekty podziału nieruchomości, 
− 21 wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,  
− 60 zaświadczeń z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 



2. Sporządziłem 10 opinii w zakresie zgodności planowanych inwestycji z ustaleniami 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

3. Udzieliłem odpowiedzi na 2 wnioski o udostępnienie informacji publicznej. 
4. Wyłożyłem do publicznego wglądu projekt Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko, na okres od 1 lipca 2019r. do 31 lipca 2019r.  
Dyskusję publiczną nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie dokumentu 
zorganizowałem w formie pięciu spotkań: 
− w m. Radziszewo w dniu 2 lipca 2019 r. w Szkole Podstawowej im. Małych Zesłańców 

Sybiru, 
− w m. Chwarstnica w dniu 4 lipca 2019 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II,  
− w m. Gardno w dniu 9 lipca 2019 r. w Szkole Podstawowej im. Boh. Westerplatte,  
− w m. Bartkowo w dniu 11 lipca 2019 r.  w budynku świetlicy, 
− w Gryfinie w dniu 15 lipca 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie. 

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

− 7 decyzji zezwalających na usunięcie drzew, 
− 1 decyzję umarzającą postępowanie administracyjne, z uwagi na jego 

bezprzedmiotowość,  
− 1 decyzję wnoszącą sprzeciw zamiarowi usunięcia drzew, ze względu na 

nieuzupełnienie zgłoszenia, 
− 2 zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zamiaru usunięcia 

drzew z terenu nieruchomości należącej do osób fizycznych na cele niezwiązane z 
prowadzeniem działalności gospodarczej, 

− 3 obwieszczenia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na 
usunięcie drzew, na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „Regalica” oraz GTBS 
Gryfino oraz obwieszczenia o zebraniu materiałów dowodowych służących do 
wydania decyzji. 

2. Przyjąłem 17 zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew i krzewów z terenów nieruchomości 
stanowiących własność osób fizycznych. 

3. Przesłałem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie 1 projekt 
decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z pasa drogowego, celem uzgodnienia. 

4. Ogłosiłem informację o sprzedaży drewna pochodzącego z lasu gminnego. 
5. Udzieliłem odpowiedzi na wniosek, w formie sprawozdania, w zakresie Programu 

Ochrony Powietrza oraz Planu działań krótkoterminowych dla strefy 
zachodniopomorskiej za 2018 rok. 

6. Udzieliłem odpowiedzi na 1 wniosek o udostępnienie informacji publicznej. 
7. Wydałem 3 decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć pn: 

− „Budowa farmy solarnej (farmy fotowoltaicznej) służącej do wytwarzania energii 
elektrycznej z energii słońca o łącznej mocy nominalnej farmy do 1,0 MW na terenie 
części działki nr 491/4 obręb Wełtyń, gmina Gryfino – inwestycja WEŁTYŃ 1”, 

− „Budowa farmy solarnej (farmy fotowoltaicznej) służącej do wytwarzania energii 
elektrycznej z energii słońca o łącznej mocy nominalnej farmy do 1,0 MW na terenie 
części działki nr 491/4 obręb Wełtyń, gmina Gryfino – inwestycja WEŁTYŃ 2”, 

− „Budowa farmy solarnej (farmy fotowoltaicznej) służącej do wytwarzania energii 
elektrycznej z energii słońca o łącznej mocy nominalnej farmy do 1,0 MW na terenie 
części działki nr 491/4 obręb Wełtyń, gmina Gryfino – inwestycja WEŁTYŃ 3”. 

8. Przyjąłem jedno zgłoszenie do eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków. 
9. Zrealizowałem kolejny zakres prac dotyczących wniosków o demontaż, odbiór, 

transport i unieszkodliwienie materiałów izolacyjnych i budowlanych zawierających 
azbest. 



10. Rozliczyłem 5 dotacji celowych ze środków finansowych gminy Gryfino na zadania z 
zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (zakup kotłów i przydomowych 
biologicznych oczyszczalni ścieków). 

 
W zakresie gospodarki komunalnej: 

 
w zakresie gospodarki mieszkaniowej: 
1. wydałem 11 skierowań do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego; 
2. wydałem 2 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego; 
3. rozpatrzyłem 3 wnioski o najem lokalu komunalnego; 
4. rozpatrzyłem 2 wnioski o zamianę lokalu z urzędu; 
5. rozpatrzyłem 1 wniosek o przyspieszenie przydziału lokalu; 
6. zatwierdziłem listę mieszkaniową na lata 2019/2020. 
 
w zakresie ochrony przyrody: 
1) dokonałem 2 zamówień materiałów do pielęgnacji zieleni w ramach środków funduszu 

sołeckiego.  
 
w zakresie ochrony zwierząt: 
1. przyjąłem do realizacji 23 wnioski na wykonanie usług sterylizacji i kastracji psów i 

kotów posiadających właściciela; 
2. na wnioski opiekunów społecznych wydałem zgodę na sterylizację 6 wolnożyjących 

kotek; 
3. zawarłem umowę na wyłapywanie, przetrzymywanie i transport bezdomnych psów z 

terenu Gminy Gryfino; 
4. podpisałem 7 porozumień z wolontariuszami socjalizującymi bezpańskie psy. 
 
w zakresie transportu zbiorowego: 
1. podpisałem aneks do umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 

zbiorowego; 
2. wydałem 2 licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką. 
 

W zakresie edukacji i spraw społecznych: 
 

1. W dniu 10 lipca 2019 roku wydałem zarządzenie nr 0050.99.2019 w sprawie powołania 
komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień 
nauczyciela mianowanego. 

2. Przyznano dofinansowanie kosztów kształcenia 1 młodocianego pracownika dla  
1 pracodawcy w kwocie 5.588,00 zł. Środki na wypłatę przedmiotowego dofinansowania 
są przekazywane przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty ze środków Funduszu 
Pracy. 

3. W dniach 17, 18 i 19 lipca 2019 r. odbyły się posiedzenia Komisji Egzaminacyjnych 
powołanych dla nauczycieli kontraktowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach 
prowadzonych przez Gminę Gryfino, którzy do dnia 30 czerwca 2019 r. złożyli wnioski 
o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego 
nauczyciela mianowanego. W dniu 01 sierpnia 2019 r. nadano stopień nauczyciela 
mianowanego 12 nauczycielom. 

4. W dniu 5 sierpnia 2019 r. wydałem zarządzenie nr 0050.109.2019 w sprawie 
wprowadzenia regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Edukacja językowa 
dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Niemiecki i Polski jako język obcy.” 
INT-128.  

5.    W ramach funduszu sołeckiego zleciłem:  



- Montaż elementu siłowni zewnętrznej zakupionego w 2018 roku w miejscowości Stare 
Brynki  

- Konserwację małej architektury poprzez naprawę i odmalowanie wiaty, witacza oraz 
tablicy ogłoszeń w Steklnie.  

- Montaż elementów zabawowych na placu zabaw w miejscowościach: Chlebowo, Dołgie, 
Steklno i Żabnica  

    na łączną kwotę w wysokości – 26.510,80 złotych brutto. 
2. W ramach realizacji zadania „Utworzenie placu zabaw przy ul. Opolskiej” zleciłem: Zakup 
ogrodzenia panelowego  oraz elementu zabawowego z przeznaczeniem na montaż na 
placu zabaw w m. Gryfino na łączną kwotę -  13273,03 złotych brutto. 

3. Zrealizowałem montaż elementów Street Workout zakupionych w 2018 roku 
w miejscowości Bartkowo na kwotę 1845,00 złotych brutto. 

4. Prowadziłem działania informacyjne gminy. 
5. W okresie sprawozdawczym wpłynęło do urzędu 55 wniosków o wydanie Karty Duże 

Rodziny oraz 26 wniosków o wydanie Zachodniopomorskiej Karty Seniora. 
6. W dniach 26 czerwca 2019 r. - 27 czerwca 2019 r. przy współpracy ze służbami, tj., Komendą 
Państwową Powiatowej Straży Pożarnej w Gryfinie, Ochotniczą Straż Pożarną w Gryfinie,  Gryfińskim 
Stowarzyszeniem Ratowniczym oraz Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego zorganizowałem 
akcję profilaktyczną o tematyce: „Bezpieczne wakacje w Gminie Gryfino”. Akcja została 
przeprowadzona na plaży w miejscowości Steklno w której uczestniczyło 170 dzieci oraz 10 
nauczycieli z: Przedszkola nr 1 w Gryfinie, Przedszkola nr 2 w Gryfinie, Przedszkola nr 3  
w Gryfinie, Przedszkola nr 4 w Gryfinie, Przedszkola nr 5 w Gryfinie.   
 7. W dniu 28 czerwca 2019 r. w Urzędzie Miasta i Gminy zorganizowałem posiedzenie Gminnego 
Zespołu Zarządzania  Kryzysowego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Komendy Państwowe 
Powiatowej Straży Pożarnej w Gryfinie, Straży  Miejskiej w Gryfinie, Ochotniczej Straż  Pożarnej                    
w Chwarstnicy, Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobieradzu, Wojewódzkiej Stacji Pogotowia 
Ratunkowego, Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Gryfinie oraz Gminnego Centrum Zarządzania 
Kryzysowego  w Gryfinie. Tematem posiedzenia było zapewnienie bezpieczeństwa i porządku 
publicznego podczas okresu wakacyjnego na terenie Gminy Gryfino. Na spotkaniu 
omówiono trwającą akcję profilaktyczną „Bezpiecznie Wakacje”, zaprezentowano film 
edukacyjny, ulotki i inne gadżety, które rozdawane są dzieciom i młodzieży podczas 
spotkań na festynach, w placówkach oświatowych i na plaży w miejscowości Steklno.  
8. W dniach od 05 lipca 2019 r.  do  17 sierpnia 2019 r. przy współpracy z Kierownikiem 
Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gryfinie oraz służbami tj., Strażą Miejską w Gryfinie, 
Ochotniczą Strażą Pożarną  w  Radziszewie,  Ochotniczą Strażą Pożarną w  Wełtyniu, Ochotniczą 
Strażą Pożarną  w  Sobieradzu, Ochotniczą Strażą Pożarną w  Chwarstnicy oraz Gryfińskim 
Stowarzyszeniem Ratowniczym uczestniczyłem w piknikach i festynach organizowanych  w 
miejscowościach: Wełtyń,  Sobieradz, Radziszewo, Chwarstnica, Gryfino oraz Bartkowo, gdzie 
przeprowadziłem akcje profilaktyczne  o tematyce: „Bezpieczne wakacje w Gminie Gryfino”. Akcje 
skierowane były w szczególności do dzieci i młodzieży. Podczas spotkań omawiane były zasady 
bezpieczeństwa podczas spotkania z obcymi, ze zwierzętami, nad wodą i w górach oraz pierwsza 
pomoc. Podczas rozmów z dziećmi i rodzicami zwrócono szczególną uwagę na wypadki jakie 
zdarzają się  podczas wakacji, które są wynikiem zabawy, lekkomyślności  i brawury oraz braku 
opieki ze strony rodziców. Na zakończenie akcji  uczestnicy otrzymali  smycze odblaskowe, 
elementy odblaskowe oraz opaski sylikonowe z numerem alarmowym. W spotkaniach 
uczestniczyło łącznie około 820 osób. 
9. Zespół ds. budżetu obywatelskiego odbył cztery posiedzenia, na których dokonywał 
weryfikacji formalnej i merytorycznej złożonych 20 wniosków z propozycjami zadań do 
realizacji w 2020 roku. Łączna kwota środków przeznaczonych na budżet obywatelski 
wynosi 750.000 zł, z czego 400.00 zł z przeznaczeniem na teren miasta Gryfina, 200.000 zł  
z przeznaczeniem na miejscowości wiejskie oraz 150.000 zł na małe projekty z tym, że 
każdy może mieć wartość maksymalną 15.000 zł. Ogłoszenie listy zadań do głosowania 
nastąpi 5 września 2019 roku. 



W zakresie spraw organizacyjnych: 
 

1. Wydałem zarządzenie nr 120.35.2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia 
zmian do Regulaminu pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie. Wprowadzenie zmian 
podyktowane było usprawnieniem funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie. 

2. Wydałem zarządzenie nr  120.36.2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniające zarządzenie 
w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta  
i Gminy w Gryfinie. Wprowadzone zmiany w Regulaminie wynagradzania pracowników 
Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie podyktowane zostały koniecznością uaktualnienia 
zapisów. 

3. Wydałem zarządzenie nr 120.38.2019 z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji 
Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w 
Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych. Wyłoniona kandydatka zrezygnowała z 
zatrudnienia w UMiG. 

4. Wydałem zarządzenie nr 120.39.2019 z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji 
Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w 
Straży Miejskiej. Najlepszą kandydatką okazała się Pani Anna Zawierucha. 

5. Wydałem zarządzenie nr 120.40.2019 z dnia 12 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie  
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.  
W związku ze zmianami organizacyjnymi w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie oraz 
wnioskiem o wprowadzenie zmian w zakresie regulaminów wewnętrznych komórek 
organizacyjnych zasadnym było dokonanie zmian w Regulaminie Organizacyjnym 
Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie. 

6. Wydałem zarządzenie nr 120.44.2019 z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia 
Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.  Zgodnie z 
§ 6 ust. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  
z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719 ze zmianami) 
właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu wdraża Instrukcję Bezpieczeństwa 
Pożarowego. Obowiązująca w Urzędzie Miasta i Gminy Instrukcja Bezpieczeństwa 
Pożarowego wymagała naniesienia zmian w związku z wydanym przez 
Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej 
postanowieniem dotyczącym wskazania rozwiązań zamiennych w stosunku  
do wymagań określonych przepisami prawa. Biorąc pod uwagę powyższe opracowano 
nową Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego uwzględniającą wszystkie zmiany. 

7. Wydałem zarządzenie nr  120.47.2019 z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia 
opiekunów dla sołectw gminy Gryfino oraz określenia zakresu ich obowiązków.  
W związku ze zmianami personalnymi w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie należało 
dokonać zmian opiekunów sołectw.  

8. Wydałem zarządzenie Nr 120.49.2019 z dnia 12 sierpnia 2019 r. zmieniające zarządzenie 
w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta  
i Gminy w Gryfinie. Zmiany do Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta 
i Gminy w Gryfinie podyktowane były potrzebą uaktualnienia jego zapisów. 

9. Wydałem zarządzenie nr 120.50.2019 z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania 
Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 
ds. księgowości analitycznej oraz windykacji w Wydziale Podatków  
i Opłat Lokalnych. Nabór trwa. 

10. Wydałem zarządzenie nr 120.51.2019 z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania 
Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 
w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych. Najlepszą kandydatką okazała się Pani 
Barbara Staroń. 

11. Trwają prace związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu  
i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.  



12.     Podpisałem nowe polisy na ubezpieczenie majątku gminy Gryfino na kolejny rok           
         ubezpieczeniowy. 
13. Przygotowałem dokumenty na przeprowadzenie zamówienia publicznego  

na „Świadczenie usług łączności telefonii komórkowej z dostawą aparatów 
telefonicznych, tabletów oraz mobilnego Internetu”.  

 
W zakresie działalności Urzędu Stanu Cywilnego i spraw obywatelskich: 

 
Urząd Stanu Cywilnego 
Sporządziłem: 
- 40 aktów urodzeń,  
- 48 aktów małżeństw,  
- 76 aktów zgonu. 
Przyjąłem  29 uznań ojcostwa.  
Nadałem 37 numerów PESEL. 
Transkrybowałem 21 zagranicznych aktów stanu cywilnego.  
Przyjąłem 30 zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.   
 
Wydałem: 
- 5 decyzji o zmianie imienia lub nazwiska, 
- 1127 odpisów z aktów stanu cywilnego, 
- 16 zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 
wyznaniowego, 
- 6 zaświadczeń potwierdzających uznanie ojcostwa. 
 
Dokonałem: 
- 102 zmiany w aktach stanu cywilnego, w tym 12 o rozwiązaniu małżeństwa w wyniku 
rozwodu,  
- 391 przypisków w aktach stanu cywilnego,  
- 512 migracji aktów stanu cywilnego do Centralnego Rejestru Stanu Cywilnego. 
 

Udzieliłem 29 ślubów cywilnych, w tym 11 poza lokalem urzędem stanu cywilnego. 
 
Referat Spraw Obywatelskich 
Realizacja zadań z zakresu dowodów osobistych  
Przyjąłem 665 wniosków o wydanie dowodu osobistego.  
Wydałem 698 dowodów osobistych. 
Unieważniłem 569 dowodów osobistych, w tym 121 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 69 wniosków o udostępnianie danych z rejestru mieszkańców. 
Wydałem na wniosek 128 zaświadczeń o zameldowaniu mieszkańców naszej gminy. 
Dokonałem 303 czynności z zakresu obowiązku meldunkowego. 
Wydałem 5 decyzji o umorzeniu postępowania  w sprawie wymeldowania z miejsca pobytu 
stałego i 3 decyzje orzekające o wymeldowaniu z miejsca pobytu stałego. 
 

W zakresie obsługi Rady Miejskiej: 
 

1. Na poprzedniej sesji Rady oraz w okresie międzysesyjnym zostało złożonych 
27 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 2 lipca 2019 r. wydałem zarządzenie nr 120.37.2019 w sprawie określenia 
odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej, podjętych na sesji w dniu 
27 czerwca 2019 r.  

 
W zakresie zamówień publicznych: 

 
1. Wszcząłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej 

wartości zamówienia poniżej 30 000 euro na zadanie: Dostawa materiałów 
ćwiczeniowych w ramach projektu – Inwestujemy w naukę!. 

2. Rozstrzygnąłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej 
wartości zamówienia poniżej 30 000 euro na zadania:  
1) Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu: „Przebudowa ulicy 

Kolejowej w Gryfinie”; 
2) Dostawa i montaż elementów zabawowych w miejscowościach: Chlebowo, Dołgie, 

Steklno oraz Żabnica. 
3. Wszcząłem i rozstrzygnąłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  

o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 30 000 euro na zadania:  
1) Organizacja szkoleń z zakresu podniesienia kompetencji cyfrowych mieszkańców 

Gminy Gryfino; 
2) Przebudowa instalacji grzewczych i gazowych w mieszkalnych lokalach 

komunalnych w miejscowości Daleszewo; 
3) Budowa oświetlenia solarnego w miejscowości Steklno, gmina Gryfino; 
4) Dostawa materiałów ćwiczeniowych, podręczników i materiałów edukacyjnych  

w ramach projektu – Inwestujemy w naukę!; 
5) Dostawa i instalacja specjalistycznego programu do diagnostyki QEEG typu: 

Biofeedback dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie w ramach projektu  
– Inwestujemy w naukę!; 

6) Dostawa i montaż elementu zabawowego w miejscowości Gryfino; 
7) Wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw w miejscowości Gryfino. 

4. Wszcząłem i unieważniłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  
o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 30 000 euro na zadanie: Budowa sieci 
wodociągowej ∅ 110 zlokalizowanej na działkach nr: 917 i 935 w obrębie ewidencyjnym 
Gryfino 4. 

5. Wszcząłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej 
wartości zamówienia powyżej 30 000 euro na zadania:  
1) Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową ciągów 

pieszych przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gryfinie; 
2) Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego i multimedialnego; 
3) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do posesji 

przy ul. Artyleryjskiej w Gryfinie; 
4) Rozbiórka mieszkalnego budynku wielorodzinnego, zlokalizowanego przy  

ul. 1 Maja 8 w Gryfinie; 
5) Modernizacja istniejącego Skateparku przy ulicy Sportowej w Gryfinie; 
6) Dostawa pomocy dydaktycznych, edukacyjnych oraz wyposażenia pracowni 

szkolnych w ramach projektu - Inwestujemy w naukę!. 
6. Wszcząłem i unieważniłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  

o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 30 000 euro na zadanie: Wykonanie 
podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową ciągów pieszych przy Szkole 
Podstawowej nr 3 w Gryfinie. 

7. Unieważniłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej 
wartości zamówienia powyżej 30 000 euro na zadania:  



1) Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową ciągów 
pieszych przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gryfinie;  

2) Modernizacja istniejącego Skateparku przy ulicy Sportowej w Gryfinie. 
8. Wydałem: 

1) zarządzenie Nr 120.52.2019 w sprawie powołania komisji przetargowej do 
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: 
„Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz multimedialnego”; 

2) zarządzenie Nr 120.48.2019 w sprawie powołania komisji przetargowej do 
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: 
„Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową ciągów 
pieszych przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gryfinie”;  

3) zarządzenie Nr 120.46.2019 w sprawie powołania komisji przetargowej do 
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: 
„Rozbiórka mieszkalnego budynku wielorodzinnego, zlokalizowanego przy  
ul. 1 Maja 8 w Gryfinie”;  

4) zarządzenie Nr 120.45.2019 w sprawie powołania komisji przetargowej do 
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: 
„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji wraz z przyłączami do posesji przy  
ul. Artyleryjskiej w Gryfinie”;  

5) zarządzenie Nr 120.43.2019 w sprawie powołania komisji przetargowej do 
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: 
„Dostawa pomocy dydaktycznych, edukacyjnych oraz wyposażenia pracowni 
szkolnych w ramach projektu - Inwestujemy w naukę!”;  

6) zarządzenie 120.42.2019 w sprawie powołania komisji przetargowej do 
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: 
„Modernizacja istniejącego Skateparku przy ulicy Sportowej w Gryfinie”; 

7) zarządzenie Nr 120.41.2019 w sprawie powołania komisji przetargowej do 
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: 
„Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową ciągów 
pieszych przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gryfinie”. 

 
W zakresie działalności Biblioteki Publicznej: 

 
28 czerwca - w pobliżu gryfińskiej plaży odbyła się VII Gryfińska Noc Świętojańska. 
Przybyłych gryfinian gościł Ośrodek Sportu i Rekreacji. Dzieci zabawiał wspaniałym 
spektaklem teatr Gwitajcie ze Szczecina. Wiele uciechy dostarczyły też zabawy animowane 
przez aktorów z „Malinowych marzeń”. Było wspólne wyplatanie wianków, pieczenie 
kiełbasek na ognisku i mnóstwo dobrego nastroju. Dorosłych zabawiała kapela 
„Macierzanka” z Pacholąt, która w tradycyjnym pochodzie poprowadziła wszystkich na 
gryfińską plażę, skąd z nurtem rzeki popłynęły wianki. Organizatorem była Biblioteka 
Publiczna w Gryfinie. Sponsorem obchodów Nocy Świętojańskiej były PGE GiEK S.A. Oddział 
Zespół Elektrowni Dolna Odra oraz Intermarche Gryfino. 
 
30 lipca - w niedzielę mieliśmy okazję wysłuchać już XVIII Gryfińskiego Koncertu 
Organowego. Przed gryfińską publicznością wystąpił Michał Woźniak, organista katedry  
św. Jakuba w Szczecinie oraz trzyosobowa katedralna schola. W repertuarze, obok 
tradycyjnych utworów Jana Sebastiana Bacha, zaprezentowano dzieła kompozytorów 
polskich. Ciekawostką koncertu były organowe aranżacje współczesnych utworów muzyki 
rozrywkowej. Wykonawcy pożegnali się z publicznością pięknym wykonaniem kołysanki. 
 
1 sierpnia – włączenie się w organizację obchodów 75. rocznicy wybuchu Powstania 
Warszawskiego. Biblioteka Publiczna w Gryfinie przygotowała śpiewniki dla każdego  
z uczestników uroczystości. 



Z uwagi na trwający w miesiącach letnich okres urlopowy Biblioteka Publiczna w Gryfinie 
oraz jej filie nie prowadziły w tym czasie zorganizowanych zajęć dla użytkowników. 
Ze standardowej oferty biblioteki oraz jej filii można było skorzystać w godzinach ich 
otwarcia. 
 

W zakresie działalności Gryfińskiego Domu Kultury: 
 

termin nazwa imprezy miejsce 
24-28 czerwca Twórcze wakacje 2019 - pięciodniowy cykl 

warsztatów tanecznych w Gryfinie: „Taniec 
współczesny i wyobraźnia” - prow. Ewelina 
Tołyż 

Gryfiński Dom Kultury  
- sala widowiskowa 

24-28 czerwca Twórcze wakacje 2019 - pięciodniowy cykl 
warsztatów kulinarnych w Mielenku 
Gryfińskim: „Sałatkowy zawrót głowy” - prow. 
Maria Mościcka 

Gryfiński Dom Kultury  
- filia w Świetlicy Wiejskiej  
w Mielenku Gryfińskim 

24-28 czerwca Twórcze wakacje 2019 - pięciodniowy cykl 
warsztatów kulinarnych w Krajniku: „Zajęcia 
kulinarne - wyroby mączne” - prow. Dominika 
Bojko 

Gryfiński Dom Kultury  
- filia w Świetlicy Wiejskiej 
w Krajniku 

24 czerwca -  
5 lipca 

1. turnus półkolonii letniej w Gryfinie 
(org. Irena Perlik) 

Szkoła Podstawowa nr 2  
w Gryfinie 

24 czerwca -  
5 lipca 

półkolonia letnia w Gardnie (org. Irena Perlik) Szkoła Podstawowa  
w Gardnie 

28 czerwca obsługa techniczna (Stanisław Fabjańczuk i 
Tomasz Brzęczek) 7. Gryfińskiej Nocy 
Świętojańskiej (org. Biblioteka Publiczna w 
Gryfinie) 

teren OSiR w Gryfinie 

29 czerwca Festyn rodzinny w Drzeninie 
(współorganizacja: Marlena Gwiazda-Gielnik) 

Drzenin 

1-5 lipca Twórcze wakacje 2019 - pięciodniowy cykl 
warsztatów plastycznych w Gryfinie: „W 
świetle patyczaków” - prow. Małgorzata 
Ragan 

Gryfiński Dom Kultury  
- filia w Pałącyku pod 
Lwami 

1-5 lipca Twórcze wakacje 2019 - pięciodniowy cykl 
warsztatów plastycznych w Chwarstnicy: 
„String Art, czyli dekorAcje ścienne z nici 
i gwoździ” - prow. Iwona Łakomiec 

Gryfiński Dom Kultury  
- filia w Świetlicy Wiejskiej  
w Chwarstnicy 

1-5 lipca Twórcze wakacje 2019 - pięciodniowy cykl 
zajęć sportowych w Drzeninie: „Wycieczki 
rowerowe” - prow. Marlena Gwiazda-Gielnik 

Gryfiński Dom Kultury  
- filia w Świetlicy Wiejskiej  
w Drzeninie 

1-8 lipca Kolonia międzynarodowa dla dzieci z 
partnerskiego miasta Sambor (org. Irena 
Perlik) 

Gryfiński Dom Kultury  
- filia w Pałacyku pod 
Lwami 

8-12 lipca Twórcze wakacje 2019 - pięciodniowy cykl 
warsztatów plastycznych w Gryfinie: „Sztuka 
Ebru - malowanie na wodzie” - prow. Elżbieta 
Narzekalak 

Gryfiński Dom Kultury  
- sala Pobocze 

8-12 lipca Twórcze wakacje 2019 - pięciodniowy cykl 
warsztatów plastyczno-technicznych w 
Gryfinie: „Znajoma postać”- prow. Karina Tyła 

Gryfiński Dom Kultury  
- filia w Pałacyku pod 
Lwami 

8-12 lipca Twórcze wakacje 2019 - pięciodniowy cykl Gryfiński Dom Kultury  



zajęć sportowych w Wełtyniu: „Wakacje na 
sportowo” - prow. Marta Nowak 

- filia w Świetlicy Wiejskiej  
w Wełtyniu 

8-12 lipca Twórcze wakacje 2019 - pięciodniowy cykl 
warsztatów kulinarnych w Nowym Czarnowie: 
„Wiemy, co jemy" - prow. Joanna 
Woźniakowska 

Gryfiński Dom Kultury  
- filia w Świetlicy Wiejskiej  
w Nowym Czarnowie 

8-19 lipca 2. turnus półkolonii letniej w Gryfinie 
(org. Irena Perlik) 

Szkoła Podstawowa nr 2  
w Gryfinie 

15-19 lipca Twórcze wakacje 2019 - pięciodniowy cykl 
warsztatów rękodzielniczych w Gryfinie: 
„Poznajemy makramę” - prow. Maria 
Witkowska 

Gryfiński Dom Kultury  
- sala Lech 

15-19 lipca Twórcze wakacje 2019 - pięciodniowy cykl 
warsztatów ceramicznych w Bartkowie: 
„Gliniane cuda” - prow. Elżbieta Kasprzyk 

Gryfiński Dom Kultury  
- filia w Świetlicy Wiejskiej  
w Bartkowie 

15-19 lipca Twórcze wakacje 2019 - pięciodniowy cykl 
warsztatów plastycznych w Dołgich: 
„Dekoracje z wikliny papierowej” - prow. 
Bernarda Rataj 

Gryfiński Dom Kultury  
- filia w Świetlicy Wiejskiej  
w Dołgich 

20 lipca Festyn rodzinny Daleszewa i Łubnicy (obsługa 
techniczna: Stanisław Fabjańczuk i Tomasz 
Brzęczek), występ zespołu wokalnego Ad Hoc 
(instr. Jolanta Romanowska) 

boisko sportowe  
w Daleszewie 

22-26 lipca Twórcze wakacje 2019 - pięciodniowy cykl 
warsztatów w Gryfinie: „Wakacyjne warsztaty 
recytatorskie”  - prow. Maria Piznal 

Gryfiński Dom Kultury  
- sala widowiskowa 

22-26 lipca Twórcze wakacje 2019 - pięciodniowy cykl 
warsztatów plastycznych w Borzymiu: 
„Zabawy z gipsem” - prow. Małgorzata 
Grzegorzewska 

Gryfiński Dom Kultury  
- filia w Świetlicy Wiejskiej  
w Borzymiu 

1 sierpnia współorganizacja uroczystości z okazji 75. 
rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego - 
koncert zespołu wokalnego Ad Hoc (instr. 
Jolanta Romanowska) 

Gryfino, pl. Solidarności 

29 lipca 
- 2 sierpnia 

Twórcze wakacje 2019 - pięciodniowy cykl 
warsztatów wokalnych w Gryfinie: „Wakacyjne 
spotkanie z piosenką” - prow. Jolanta 
Romanowska 

Gryfiński Dom Kultury  
- sala Ósemka 

29 lipca 
- 2 sierpnia 

Twórcze wakacje 2019 - pięciodniowy cykl 
warsztatów turystycznych w Gryfinie: 
„Tajemnice gryfińskiej historii i przyrody” - 
prow. Kamilla Gadomska 

Gryfiński Dom Kultury  
- filia w Pałacyku pod 
Lwami 

29 lipca 
- 2 sierpnia 

Twórcze wakacje 2019 - pięciodniowy cykl 
zajęć sportowych w Sobiemyślu: „Zdrowo i 
aktywnie” - prow. Paulina Szewczuk 

Gryfiński Dom Kultury  
- filia w Świetlicy Wiejskiej  
w Sobiemyślu 

5-9 sierpnia Twórcze wakacje 2019 - pięciodniowy cykl 
warsztatów plastycznych w Gryfinie: 
„Zwierzaki w 3D” - prow. Aneta Kopystyńska 

Gryfiński Dom Kultury  
- sala Pobocze 

5-9 sierpnia Twórcze wakacje 2019 - pięciodniowy cykl 
zajęć w Daleszewie: „Kolorowe warsztaty 
kulinarne” - prow. Joanna Żmuda 

Gryfiński Dom Kultury  
- filia w Świetlicy Wiejskiej  
w Daleszewie 

5-9 sierpnia Twórcze wakacje 2019 - pięciodniowy cykl Gryfiński Dom Kultury  



zajęć w Starych Brynkach: „Moja wieś, moja 
ojczyzna” - prow. Wanda Kozłowska 

- filia w Świetlicy Wiejskiej  
w Starych Brynkach 

10 sierpnia współorganizacja 10. Amatorskiego Turnieju 
Piłki Siatkowej w Bartkowie (org. Elżbieta 
Kasprzyk) 

boisko w Bartkowie 

17 sierpnia współorganizacja 10. Festiwalu Twórczości 
Ludowej w Bartkowie (org. Elżbieta Kasprzyk, 
obsługa techniczna: Stanisław Fabjańczuk i 
Tomasz Brzęczek, prowadzenie Jakub 
Kasprzyk), koncerty kapel ludowych 
Borzymianka i Gardnianki (inst.. Zygmunt 
Rosiński) oraz Wełtynianka 

plac w Bartkowie 

19-23 sierpnia Twórcze wakacje 2019 - pięciodniowy cykl 
warsztatów plastycznych w Czepinie: 
„Wakacyjne szydełkowanie” - prow. Kazimiera 
Siwek 

Gryfiński Dom Kultury  
- filia w Świetlicy Wiejskiej  
w Czepinie 

24 sierpnia festyn rocznicowy Świetlicy Wiejskiej 
w Starych Brynkach (org. Wanda Kozłowska) 

Gryfiński Dom Kultury  
- filia w Świetlicy Wiejskiej  
w Starych Brynkach 

26-30 sierpnia Twórcze wakacje 2019 - pięciodniowy cykl 
warsztatów teatralnych w Gryfinie: „Każde 
dziecko jest artystą!” - prow. Dorota 
Krutelewicz-Sobieralska 

Gryfiński Dom Kultury  
- filia w Pałacyku pod 
Lwami 

26-30 sierpnia Twórcze wakacje 2019 - pięciodniowy cykl 
zajęć w Sobieradzu: „Tradycje ludowe" - prow. 
Danuta Świderek 

Gryfiński Dom Kultury  
- filia w Świetlicy Wiejskiej  
w Sobieradzu 

 
We wskazanym okresie 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 
28 czerwca Chwarstnica Zakończenie roku przedszkolnego w 

Punkcie Przedszkolnym TPD w 
Chwarstnicy 

Burmistrz Mieczysław 
Sawaryn 
Zastępca Burmistrza 
Paweł Nikitiński 

28 czerwca Gryfino VII Gryfińska Noc Świętojańska Zastępca Burmistrza 
Tomasz Miler 

29 czerwca Banie Międzygminne Zawody Sportowo-
Pożarnicze 

Kierownik Andrzej 
Wiśniewski 

29 czerwca Szczecin Uroczysta Eucharystia połączona z 
obrzędem święceń  dk. Macieja 
Czaczyka 

Zastępca Burmistrza 
Paweł Nikitiński 

29 czerwca Drzenin Festyn Rodzinny Zastępca Burmistrza 



Paweł Nikitiński 
30 czerwca Pniewo Msza Święta Prymicyjna ks. Macieja 

Czaczyka 
Burmistrz Mieczysław 
Sawaryn  
Zastępca Burmistrza 
Paweł Nikitiński 

6 lipca Czepino Biesiada Kapuściana Burmistrz Mieczysław 
Sawaryn 

7 lipca Gryfino Zakończenie kolonii międzynarodowej 
dzieci z Ukrainy 

Zastępca Burmistrza 
Paweł Nikitiński 

9 lipca Gryfino Uroczystość obchodów Święta Policji Burmistrz Mieczysław 
Sawaryn 

12 lipca Szczecin Zwyczajne Zebranie Członków Związku 
Portów i Przystani Jachtowych  

Burmistrz Mieczysław 
Sawaryn 

12 lipca Gryfino Baltic Neopolis Festival - Koncert 
AKADEMIA VIVALDIEGO 

Sekretarz Ewa Sznajder 

15 lipca Urząd 
Miasta i 
Gminy w 
Gryfinie 

Dyskusja publiczna nad studium 
uwarunkowań i kierunku 
zagospodarowania przestrzennego 

Zastępca Burmistrza 
Tomasz Miler 

20 lipca Daleszewo Festyn Rodzinny w Daleszewie - 
Konkurs "Bulwy i Korzenie” 

Zastępca Burmistrza 
Tomasz Miler 

23 lipca Żabnica Zebranie wiejskie Zastępca Burmistrza 
Tomasz Miler 

23 lipca Warszawa Spotkanie w Ministerstwie Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 
Ministrem Markiem Gróbarczykiem w 
sprawie związanej z inwestycjami na 
Międzyodrzu oraz możliwością 
skorzystania przez miasto i gminę 
Gryfino z programu operacyjnego „Po 
Ryby 2014-2020”. 

Burmistrz Mieczysław 
Sawaryn 

24 lipca Urząd 
Miasta i 
Gminy w 
Gryfinie 

Spotkanie z sołtysami sołectw Gminy 
Gryfino 

Zastępca Burmistrza 
Paweł Nikitiński 

26 lipca Gryfino Spotkanie z Stowarzyszeniem 
Emerytów i Rencistów Policyjnych przy 
Komendzie Powiatowej Policji w 
Gryfinie z okazji Święta Policji 

Burmistrz Mieczysław 
Sawaryn 

27 lipca Sobieradz Akcja „Bezpieczne wakacje” Burmistrz Mieczysław 
Sawaryn 

27 lipca Borzym Festyn Rodzinny Burmistrz Mieczysław 
Sawaryn 

28 lipca Radziszewo Akcja „Bezpieczne wakacje” Burmistrz Mieczysław 
Sawaryn 

28 lipca Chwarstnica Akcja „Bezpieczne wakacje” Burmistrz Mieczysław 
Sawaryn 

30 lipca Gryfino Zakończenie zadania publicznego 
„Sport dostępny dla wszystkich dzieci" 
w formie zawodów – UKS Kliasen-Team 

Sekretarz Ewa Sznajder 

31 lipca Urząd 
Miasta i 

Podpisanie listów intencyjnych przez 
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino 

Burmistrz Mieczysław 
Sawaryn 



Gminy w 
Gryfinie 

Mieczysława Sawaryna oraz Dyrektora 
Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Szczecinie Andrzeja 
Szelążka w sprawie współpracy w 
ramach projektu „ Jedno dziecko – 
jedno drzewo”.  

1 sierpnia Gryfino Gminne uroczystości upamiętniające 
75. rocznicę wybuchu Powstania 
Warszawskiego 

Burmistrz Mieczysław 
Sawaryn 

4 sierpnia Żabnica Odpust w Kościele Parafialnym p.w. św. 
Jana Marii Vianney´a w Żabnicy 

Burmistrz Mieczysław 
Sawaryn 

10 sierpnia Bartkowo Turniej Piłki Siatkowej Burmistrz Mieczysław 
Sawaryn 

10 sierpnia Sobieradz Turniej Trzech Wsi Burmistrz Mieczysław 
Sawaryn 

14 sierpnia  Radziszewo Zebranie wiejskie Zastępca Burmistrza 
Paweł Nikitiński 

15 sierpnia Gryfino Gminne uroczystości upamiętniające 
rocznicę Bitwy Warszawskiej w 1920 r. 
oraz obchody Święta Wojska Polskiego 
– uroczysta Msza Św. 

Zastępca Burmistrza 
Paweł Nikitiński 

17 sierpnia Bartkowo 10. Festiwal Twórczości Ludowej Burmistrz Mieczysław 
Sawaryn 
Zastępca Burmistrza 
Paweł Nikitiński 
Zastępca Burmistrza 
Tomasz Miler 

19 sierpnia Bełchatów Uroczysta Centralna Akademia z okazji 
Dnia Energetyka 2019 

Burmistrz Mieczysław 
Sawaryn 

19 sierpnia Daleszewo Zebranie wiejskie Zastępca Burmistrza 
Tomasz Miler 

 
 
 
Gryfino, dnia 28 sierpnia 2019 r.    Burmistrz Miasta i Gminy 
            Mieczysław Sawaryn  


