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W zakresie gospodarki nieruchomościami i działalności gospodarczej: 
 
1. Przyjęto 106 zgłoszeń do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 
2. Wydano 3 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu i poza 

miejscem sprzedaży. 
3. Wydano 4 decyzje o wygaśnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 
4. Wydano 3 decyzje w sprawie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości. 
5. Wydano 2 zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego dla nieruchomości, 

położonych na terenie miasta i gminy Gryfino. 
6. Zawarto 3 umowy notarialne o ustanowieniu służebności gruntowej i przesyłu  

w związku  z lokalizacją na gruntach gminnych, urządzeń infrastruktury technicznego  
uzbrojenia terenu – służebności odpłatne – 2.990,00 zł netto. 

7. Dokonano sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2 nieruchomości na rzecz ich obecnych 
użytkowników wieczystych na łączną kwotę – 222.900,00 zł płatną w 10 ratach rocznych. 

 
W zakresie gospodarki nieruchomościami wydano 1 zarządzenie dotyczące 
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 0050.145.2017 z dnia  8.12.2017 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. Dokonałem przebudowy wewnętrznej drogi gminnej w m. Dołgie. 
3. Złożyłem wniosek o pozwolenie na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 

przy ul. Artyleryjskiej w Gryfinie. 
4. Zleciłem wymianę 3 sztuk szyb zespolonych w lokalu komunalnym przy ul. Witosa 3  

w Gryfinie. 
5. Zleciłem wykonanie 5 sztuk białych nawiewników ciśnieniowych Brookvent w lokalu 

komunalnym przy ul. 1 Maja 11/7 w Gryfinie. 
6. Zleciłem remont instalacji kanalizacyjnej, obsługującej budynki komunalne w m. Nowe 

Czarnowo 57 i 59-79. 
7. Wykonałem remont przewodów kominowych w lokalach komunalnych, zlokalizowanych  

w Gryfinie przy ul. Meszka I-go 23/2, w Drzeninie przy u. 1 Maja 3A/2, w Pniewie przy 
ul. Gryfińskiej 22/1. 

8. Wykonałem bieżące remonty w budynku Urzędu Miasta i Gminy Gryfino. 
9. Opracowałem dokumentację techniczną wykonania prac remontowych budynku 

mieszkalnego, zlokalizowanego przy ul. Armii Krajowej 10 w Gryfinie wraz ze złożeniem 
zgłoszenia przystąpienia do robót budowlanych. 

10. Wymieniłem instalację elektryczną w lokalu komunalnym w Gryfinie przy 
ul. Grunwaldzkiej 20/10. 

11. Wykonałem remont pieca kaflowego w lokalu komunalnym w Gryfinie przy ul. Bol. 
Chrobrego 54/3 oraz przy ul. Kościelnej 25/2. 

12. Wykonałem remont systemu centralnego ogrzewania w lokalu komunalnym, 
zlokalizowanym przy ul. Gryfińskiej 22/4 w Pniewie – opracowanie kompletnej 
dokumentacji instalacji c.o. etażowego na paliwo stałe wraz z pełnieniem nadzoru 
autorskiego. 



13. Dokonałem przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu komunalnym 
mieszkalnym, zlokalizowanym przy ul. Gryfińskiej 19/1 w Daleszewie. 

14. Opracowałem dokumentację projektową, związaną z odwodnieniem komunalnego 
budynku mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego 10 w Gryfinie i wprowadzeniem 
instalacji do sieci kanalizacji deszczowej, zlokalizowanej w drodze wojewódzkiej nr 120 
wraz ze złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę. 

15. Wykonałem remont przewodów kominowych i wentylacyjnych w lokalach 
komunalnych, zlokalizowanych w Gryfinie przy ul. Bol. Chrobrego 54/1A i 5/11, 12. 

16. Wymieniłem instalację wodno-kanalizacyjną w lokalu komunalnym, położonym przy ul. 
Niepodległości 33/6 w Gardnie. 

17. Podpisałem umowę pn. „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania sali 
gimnastycznej na świetlicę, położoną przy ul. Szkolnej w Wełtyniu wraz z zewnętrzną 
instalacją kanalizacji sanitarnej, zlokalizowaną na terenie działek nr: 180/1, 524 
w obrębie Wełtyń – etap I” w ramach zadania z funduszu sołeckiego na rok 2017 m. 
Wełtyń. 

18. Opracowałem dokumentację projektową na budowę oświetlenia ulicznego, 
zlokalizowanego w pasach dróg gminnych w miejscowości Pniewo, gmina Gryfino wraz 
ze złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę w ramach zadania z funduszu 
sołeckiego na rok 2017 m. Pniewo. 

19. Opracowałem dokumentację zgłoszeniową wraz ze złożeniem zgłoszenia przystąpienia 
do robót budowlanych oraz zakupiłem garaż blaszany na działce nr 60/1 w m. Wirów, 
gmina Gryfino w ramach zadania z funduszu sołeckiego na rok 2017 m. Wirów. 

20. Wykonałem montaż dodatkowych punktów oświetleniowych w m. Chwarstnica 
w ramach zadania z funduszu sołeckiego na rok 2017 m. Chwarstnica. 

21. Wykonałem remont świetlicy wiejskiej „Zagroda” w m. Daleszewo, gmina Gryfino 
w ramach zadania z funduszu sołeckiego na rok 2017 m. Daleszewo. 

22. Opracowałem dokumentację zgłoszeniową wraz ze zgłoszeniem przystąpienia do robót 
budowlanych oraz zakupem, załadunkiem, transportem oraz rozładunkiem kostki 
betonowej wraz z krawężnikami betonowymi przeznaczonymi na potrzeby zadania pn. 
„Przebudowa ciągu pieszego w miejscowości Gardno, gmina Gryfino – etap I” w ramach 
zadania z funduszu sołeckiego na rok 2017 m. Gardno. 

23. Dokonałem modernizacji świetlicy wiejskiej, położonej na działce nr 428/6  
w miejscowości Czepino, gmina Gryfino w ramach zadania z funduszu sołeckiego na rok 
2017 m. Czepino. 

24. Wykonałem remont istniejącego ciągu pieszego, położonego na działce nr 12/6  
w m. Wysoka Gryfińska” w ramach zadania z funduszu sołeckiego na rok 2017  
m. Wysoka Gryfińska. 

25. Dokonałem zakupu używanego domku typu holenderskiego o wymiarach 2,5 m x 12 m 
wraz z dostarczeniem na działkę nr 9/2 w m. Parsówek w ramach zadania z funduszu 
sołeckiego na rok 2017 m. Parsówek. 

26. Wykonałem szafkę zasilającą na działce nr 32/10 w m. Chlebowo zgodnie z warunkami 
oraz umową przyłączenia do sieci elektroenergetycznej w ramach zadania z funduszu 
sołeckiego na rok 2017 m. Chlebowo. 

27. Dokonałem demontażu elementów budowlanych z nieruchomości przy ulicy Wirowskiej 
2 w Wełtyniu. 

28. Podpisałem umowę na zadanie pn. „Budowa rampy dla osób niepełnosprawnych 
na terenie Żłobka Miejskiego w Gryfinie” wraz z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru. 

 
Realizując zadania z zakresu rozwoju (BMI.RR): 
1. Na bieżąco trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji aplikacyjnej w celu 

złożenia dwóch wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 dla (RPO WZ 
2014-2020) projektów pn. „Zintegrowane centrum przesiadkowe w Gryfinie” oraz 



„Budowa infrastruktury technicznej w celu poprawy funkcjonowania i wzrostu 
konkurencyjności MŚP w rejonie drogi krajowej 31 (ul. Pomorska) w Gryfinie”. 

2. Na bieżąco trwają prace związane z opracowaniem suplementów do umowy  
o dofinansowanie w ramach RPO WZ 2014-2020 dla projektu pn. „Poprawa efektywności 
energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie”. 

3. Na bieżąco trwają prace związane z opracowaniem suplementów do umowy  
o dofinansowanie w ramach RPO WZ 2014-2020 dla projektu pn. „Przebudowa dróg 
lokalnych łączących centrum przesiadkowe w Gryfinie z siecią TEN-T” (dotyczy 
przebudowy ulicy Kolejowej w Gryfinie). 

4. Na bieżąco trwają prace związane z realizacją projektu pn. „Rewaloryzacja Parku 
Miejskiego w Gryfinie oraz terenu Górki Miłości i terenu przy ulicy Opolskiej i Kołłątaja”, 
dofinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko - ogłoszono przetarg nieograniczony na roboty budowlane 
na ww. trzech terenach. 

5. Na bieżąco trwają prace związane z realizacją Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy 
Gryfino. 

6. Na bieżąco prowadzone są działania związane z przekazania na rzecz Enea Operator  
Sp. z o.o. elementów sieci energetycznej, znajdującej się na terenie Parku 
Regionalnego w Gardnie. 

7. Na bieżąco prowadzone są działania związane z utrzymaniem trwałości projektów: 
− „Budowa nabrzeża obsługi jednostek pasażerskich oraz turystyki żeglarskiej na 

prawym brzegu rzeki Odry Wschodniej km 717,5-718,6. Nabrzeże pasażerskie – 
północne”, 

− „Rozbudowa Infrastruktur Centrum turystyki wodnej w Schwedt nad Odrą i budowa 
śródmiejskiej części Nabrzeża w Gryfinie w celu zintensyfikowania rozwoju 
transgranicznej turystyki wodnej”, 

− „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Parku Regionalnym w Gryfinie”, 
− „Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Gryfino”. 

8. Z końcem listopada złożono fiszkę projektową do konkursu organizowanego przez 
Ministerstwo Rozwoju pn. "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone 
przez mieszkańców" o dofinansowanie projektu pn. Gryfino - moJA przestrzeń - system 
na rzecz aktywnego włączania obywateli w proces współtworzenia i współdecydowania 
o Gminie Gryfino.  

9. Zakończono prace nad Systemem Identyfikacji Wizualnej Urzędu Miasta i Gminy 
Gryfino. 

 
W zakresie planowania przestrzennego i ochrony środowiska: 

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

− 10 decyzji o warunkach zabudowy,  
− 2 decyzje w sprawie zmiany decyzji o warunkach zabudowy, 
− 1 decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 
− 3 postanowienia opiniujące wstępny projekt podziału nieruchomości,  
− 5 wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,  
− 24 zaświadczeń z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,  

2. Zleciłem sporządzenie mapy zasadniczej w postaci wektorowej, na potrzeby 
opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Gryfino dla terenu obiektów sportowych przy ul. Sportowej w Gryfinie. 

3. Podpisałem umowę na sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w obrębach nr 1, 2 i 3 miasta Gryfino 
– w rejonie ul. Śląskiej,  Opolskiej, Mazowieckiej i Pomorskiej. 



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

− 5 decyzji dotyczących wydania zezwolenia na usunięcie drzew, 
− 1 decyzję umarzającą opłatę za usunięcie drzew, 
− 3 decyzje zmieniające ostateczne decyzje dot. wydania zezwolenia na usunięcie 

drzew, 
− 3 zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu względem zamiaru 

usunięcia drzew 
− 4 postanowienia opiniujące pozytywnie zmianę rocznego planu łowieckiego na rok 

2017/2018, 
− 1 postanowienie o powołaniu biegłego – rzeczoznawcy majątkowego w celu 

sporządzenia operatu szacunkowego określającego wartość drzewa. 
2. Przekazałem do uzgodnienia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska 

w Szczecinie 2 projekty decyzji zezwalających na usunięcie drzew. 
3. Wydałem postanowienie o odstąpieniu od konieczności przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji paliw na 
obszarze miasta Gryfino zlokalizowanej przy ul. Łużyckiej na działce inwestycyjnej 
o nr ewid. 65/4   obr. Gryfino 5”. 

4. Wydałem decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć pn.: 
− „Budowa wytwórni betonu typu WB.1500”, 
− „Budowa parkingu dla samochodów ciężarowych wraz z infrastrukturą techniczną 

związaną z przedsięwzięciem w obrębie ewidencyjnym Daleszewo przy 
ul. Kwiatowej”. 

5. Przyjąłem 2 zgłoszenia eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków. 
6. Zleciłem sporządzenie mapy do celów projektowych planowanej przebudowy rurociągu 

melioracyjnego w Bartkowie. 
7. Odebrałem prace analityczne monitoringu zrekultywowanego składowiska odpadów 

komunalnych w ramach fazy poekspolatacyjnej. 
 

W zakresie gospodarki komunalnej: 
 

w zakresie gospodarki mieszkaniowej: 
1. Wydałem 4 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego; 
2. Przyjąłem 3 wnioski o przydział lokalu komunalnego  
3. Przyjąłem 2 wnioski o przydział lokalu socjalnego; 
 
w zakresie ochrony przyrody: 
1. Wystąpiłem do Starosty Gryfińskiego z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie 

drzewa z nieruchomości gminnej; 
2. Wydałem osobom fizycznym zgody na usunięcie 9 drzew z nieruchomości gminnych; 
3. Wystąpiłem z pismem dot. współpracy przy aranżacji zieleni i późniejszym utrzymaniu 

zieleni na terenach zlokalizowanych przy drodze wojewódzkiej nr 120 do ZZDW 
w Koszalinie. 

 
w zakresie ochrony zwierząt: 
1. Dokonałem zamówienia 300.000 szt. zestawów higienicznych dla zwierząt; 
2. Dokonałem wymiany zniszczonego dystrybutora na zestawy higieniczne dla zwierząt na 

nowozakupiony; 
3. Przyjąłem do realizacji 10 wniosków na wykonanie usług sterylizacji i kastracji psów 

i kotów posiadających właściciela, 
4. Nadałem 5 statusów opiekuna społecznego wolnożyjących kotów, 



5. Wszcząłem 3 postępowania na świadczenie usług związanych z ochroną zwierząt 
na 2018 r. 

 
w zakresie cmentarzy: 
dokonałem wpisów nazwisk 3 żołnierzy Armii Radzieckiej do imiennej ewidencji żołnierzy 
poległych, prowadzonej dla Cmentarza Żołnierzy Armii Radzieckiej w Gryfinie. 
 

W zakresie edukacji i spraw społecznych: 
 

1. Przekazano dotację z budżetu Gminy Gryfino za miesiąc grudzień na prowadzenie 
na terenie gminy Gryfino Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Iskierka” 
z oddziałami ogólnodostępnymi i specjalnymi w Gryfinie w wysokości 117.193,43 zł dla 
„OM” Sp. z o. o. z siedzibą przy al. Wojska Polskiego 58/4,70-477 Szczecin.  

2. Przekazano dotację z budżetu Gminy Gryfino za miesiąc grudzień na prowadzenie  
4 punktów przedszkolnych w miejscowościach wiejskich na terenie gminy Gryfino 
dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w wysokości 26.387,49 zł.  

3. W dniu 1 grudnia 2017 r. wydałem zarządzenie nr 0050.144.2017 w sprawie wyznaczenia 
nauczyciela pełniącego zastępstwo podczas nieobecności dyrektora Szkoły Muzycznej I 
stopnia w Gryfinie. 

4. Gminie Gryfino przyznano dotacje celową na zadanie polegające na wyposażeniu 
gabinetów profilaktyki zdrowotnej w sprzęt w szkołach podstawowych prowadzonych 
przez Gminę Gryfino w wysokości 23.192 zł oraz w wysokości 6.700 zł dla Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Gryfinie. 

5. W ramach dotacji celowych na zadania z zakresu kultury fizycznej podpisałem umowy 
na realizację następujących zadań:  
- „Pokazowe zawody AIKIDO - 2017” na kwotę 10.000 złotych z UKS AIKIDO-TAISO, 
- „Przygotowanie zawodniczki do startu w zawodach kwalifikacyjnych do igrzysk 
olimpijskich w Tokio w 2020 roku” na kwotę 10.000 złotych z UKS KAMIKAZE, 
- „Jesienny obóz sportowy sekcji lekkiej atletyki MKS Hermes” na kwotę 10.000 złotych                
z MKS HERMES. 

6.  W ramach funduszu sołeckiego wykonano następujące zadania: zakupiono ogrodzenie                      
boiska w miejscowości Wirów, zakupiono maszty oraz zamontowano ogrodzenie 
i piramidę linową na placu zabaw w miejscowości Dołgie, zakupiono ogrodzenie placu 
rekreacyjno-sportowego w miejscowości Krajnik, na łączną kwotę - 11.067,73 złotych. 

7. Wykonano oraz rozliczono dotację przyznaną w ramach Konkursu Marszałka 
Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2017”. W ramach dotacji 
wykonano montaż siłowni zewnętrznych w miejscowości Żabnica. Wartość projektu – 
9.199,99 złotych. 

8.  W dniu 28 października 2017 r. współorganizowałem konferencję „Powrót do wspólnych 
tradycji promujących polską wieś” w Żabnicy która odbyła się w ramach realizacji 
projektu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich p.n. „Powrót do wspólnych tradycji 
promujących polską wieś”. Projekt sfinansowany ze środków budżetu Urzędu 
Marszałkowskiego w kwocie 24.627,03 złotych brutto. 

 
W zakresie spraw organizacyjnych: 

 
1. Wydałem zarządzenie nr 120.114.2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie powołania 

komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu i zakończenia służby 
przygotowawczej Pani Marty Bachtiak zatrudnionej w Wydziale Planowania 
Przestrzennego i Ochrony Środowiska.   

2. Wydałem zarządzenie nr 120.113.2017 z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie powołania 
komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu i zakończenia służby 



przygotowawczej Pani Katarzyny Birkenfeld-Ból i Pani Andżeliki Sobolewskiej 
zatrudnionych w Wydziale Inwestycji i Rozwoju.   

3. Wydałem zarządzenie nr 120.112.2017 z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany  
do Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie. 
Wydanie zarządzenia nastąpiło w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 
7 sierpnia 2017 r., które zmieniło rozporządzenie w sprawie wynagradzania 
pracowników samorządowych. W związku z powyższym należało dostosować Regulamin 
wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie do obowiązujących 
przepisów.  

4. Wydałem zarządzenie nr 120.105.2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie 
wprowadzenia Systemu Identyfikacji Wizualnej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie 
oraz wzorów papierów firmowych stosowanych w Urzędzie Miasta i Gminy  
w Gryfinie. Wydanie zarządzenie nastąpiło w związku z opracowaniem Strategii 
Promocji Gminy Gryfino oraz ustaleniem nowych zasad identyfikacji Urzędu.   

5. Wydałem zarządzenie nr 120.103.2017 z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniające 
zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie. 
Wydanie zarządzenia nastąpiło w związku z podjętą uchwałą  
nr XXXIX/381/17 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 7 września 2017 r. w sprawie 
utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Gryfinie oraz zmianami 
organizacyjnymi wprowadzonymi w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.  

6. Wydałem  zarządzenie nr 120.99.2017 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany 
do Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie. 
Wydanie zarządzenia nastąpiło w związku ze zmianą ustawy o pracownikach 
samorządowych, w której zlikwidowano stanowiska doradców i asystentów. W związku 
z powyższym należało dostosować Regulamin wynagradzania do obowiązujących 
przepisów. 

7. Wydałem zarządzenie nr 120.98.2017 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalania 
maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów/kierowników i zastępców 
dyrektorów/kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino.  
Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych burmistrz 
w drodze zarządzenia określa maksymalne miesięczne wynagrodzenie dyrektorów 
/kierowników oraz zastępców dyrektorów/kierowników jednostek budżetowych  
i zakładów budżetowych jednostek gminy. W związku z utworzeniem od dnia  
1 grudnia 2017 r. nowej samorządowej jednostki organizacyjnej – Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Gryfinie z siedzibą przy ul. Sprzymierzonych 8a, należało 
zaktualizować zarządzenie uwzględniając zachodzące zmiany.  

 
W zakresie spraw obywatelskich: 

 
Realizacja zadań z zakresu dowodów osobistych  
Przyjąłem 309 wniosków o wydanie dowodu osobistego.  
Wydałem 313 dowodów osobistych 
Przyjąłem 20 zgłoszeń o utracie dowodu osobistego.  
 
Realizacja zadań z zakresu ewidencji ludności    
Udzieliłem odpowiedzi na 36 wniosków o udostępnienie danych z ewidencji ludności  
i dowodów osobistych. 
Wydałem na wniosek 45 zaświadczeń o zameldowaniu mieszkańców naszej gminy. 
Dokonałem 82 czynności z zakresu obowiązku meldunkowego. 
Wydałem 1 decyzję o wymeldowanie z miejsca pobytu stałego.  
 

 
 



W zakresie obsługi Rady Miejskiej: 
 
1. Wydałem Zarządzenie nr 120.106.2017 z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie określenia   
    odpowiedzialnych za realizację uchwał podjętych na sesji w dniu 30 listopada 2017 r. 
2. Na ostatniej sesji radni zgłosili 19 interpelacji, pismem z dnia 6 grudnia 2017 r. 
     określiłem odpowiedzialnych za przygotowanie na nie odpowiedzi. 

 
W zakresie zamówień publicznych: 

 
1. Ogłosiłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości 

zamówienia poniżej 30 000 euro na zadania:  
1) Zakup i dostawa sprzętu rehabilitacyjnego z przeznaczeniem na wyposażenie 

pomieszczeń Środowiskowego Domu Samopomocy w Gryfinie;  
2) Zakup oprogramowania VMware vSphere 6 Essentials dla Urzędu Miasta i Gminy  

w Gryfinie;  
3) Zakup i dostawa sprzętu komputerowego z przeznaczeniem na wyposażenie 

pomieszczeń Środowiskowego Domu Samopomocy w Gryfinie;  
4) Udzielenie pomocy zwierzętom dzikim na terenie gminy Gryfino;  
5) Świadczenie usług weterynaryjnych wykonywanych na bezdomnych zwierzętach  

i zwierzętach dzikich z terenu Gminy Gryfino oraz przeprowadzanie zabiegów 
sterylizacji i kastracji psów i kotów właścicielskich z terenu gminy Gryfino w 2018 r.;  

6) Czasowe przetrzymywanie oraz opieka nad wolno żyjącymi kotami z terenu gminy 
Gryfino, wymagającymi udzielenia pomocy;  

7) Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych wraz z usługą kompleksowej obsługi 
serwisowej  urządzeń kopiujących i drukujących marki RICOH;  

8) Zakup i dostawa tuszy i tonerów do urządzeń drukująco - powielających (drukarek  
i kserokopiarek) dla potrzeb jednostek organizacyjnych gminy Gryfino;  

9) Zakup i dostawa materiałów biurowych dla potrzeb jednostek organizacyjnych 
gminy Gryfino;  

10) Rozliczanie projektu pn. „Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Gryfinie oraz terenu 
Górki Miłości i terenu przy ul. Opolskiej i Kołłątaja. 

2. Ogłosiłem i rozstrzygnąłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  
o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 30 000 euro na zadania:  
1) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu przy ul. Jana Pawła II  

w Gryfinie;  
2) Zakup i dostawa pojemników do segregacji odpadów komunalnych; 
3) Świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznych badań lekarskich 

(wstępnych, okresowych, kontrolnych) oraz w zakresie badań do celów sanitarno – 
epidemiologicznych; 

4) Przeprowadzenie kontroli okresowych półrocznych, rocznych i pięcioletnich 
obiektów budowlanych jednostek organizacyjnych gminy Gryfino; 

5) Opracowanie koncepcji zagospodarowania pasa drogowego i ciągów pieszych  
w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II. 

3. Rozstrzygnąłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej 
wartości zamówienia poniżej 30 000 euro na zadania: 
1) Dostawa i montaż wykładziny dywanowej do pomieszczeń Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Gryfinie;  
2) Dostawa paliw płynnych w 2018 r. 

4. Unieważniłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej 
wartości zamówienia poniżej 30 000 euro na zadania:  
1) Budowa budynku garażowo - magazynowego, zlokalizowanego na terenie działek  

nr 214/1, 214/3 w obrębie ewidencyjnym Radziszewo 1;  



2) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu przy ul. Jana Pawła II  
w Gryfinie;  

3) Zakup oprogramowania VMware vSphere 6 Essentials dla Urzędu Miasta i Gminy  
w Gryfinie;  

4) Zakup i dostawa sprzętu rehabilitacyjnego z przeznaczeniem na wyposażenie 
pomieszczeń Środowiskowego Domu Samopomocy w Gryfinie;  

5) Przeprowadzenie kontroli okresowych półrocznych, rocznych i pięcioletnich 
obiektów budowlanych jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino. 

5. Ogłosiłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości 
zamówienia powyżej 30 000 euro na zadania:  
1) Zarządzanie nieruchomościami gminnymi – budynkami komunalnymi z lokalami 

mieszkalnymi i użytkowymi oraz lokalami mieszkalnymi i użytkowymi w budynkach 
wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Gryfino w okresie 2018 – 2020 r.;  

2) Wykonywanie usług komunalnych na terenie gminy Gryfino w okresie 2018 – 2020 r.;  
3) Eksploatacja i konserwacja oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg 

znajdujących się na terenie miasta i gminy Gryfino w 2018 r.;  
4) Przebudowa lokalu świetlicy wiejskiej na cele mieszkalne, zlokalizowanego  

w Wysokiej Gryfińskiej przy ul. Lipowej 9;  
5) Budowa ulic Mazowieckiej i Mazurskiej w Gryfinie wraz z przyległymi ciągami 

pieszymi;  
6) Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Gryfinie oraz terenu Górki Miłości i terenu przy 

ulicy Opolskiej i Kołłątaja. 
6. Unieważniłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej 

wartości zamówienia powyżej 30 000 euro na zadanie „Dostosowanie budynku filii 
Przedszkola nr 2 przy ul. Sprzymierzonych 5 w Gryfinie do wymogów 
przeciwpożarowych”. 

7. Wydałem: 
1) Zarządzenie Nr 120.111.2017 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji 

przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na zadanie: „Zarządzanie nieruchomościami gminnymi – budynkami 
komunalnymi z lokalami mieszkalnymi i użytkowymi oraz lokalami mieszkalnymi  
i użytkowymi w budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Gryfino  
w okresie 2018 – 2020 r.”;  

2) Zarządzenie Nr 120.110.2017 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji 
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na zadanie: „Wykonywanie usług komunalnych na terenie Gminy 
Gryfino w okresie 2018 – 2020 r.”;  

3) Zarządzenie Nr 120.109.2017 z dnia 11 grudnia 2017 r. 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 2018 r.”;  

4) Zarządzenie Nr 120.108.2017 z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji 
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na zadanie: Przebudowa lokalu świetlicy wiejskiej na cele mieszkalne, 
zlokalizowanego w Wysokiej Gryfińskiej przy ul. Lipowej 9”; 

5) Zarządzenie Nr 120.101.2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji 
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na zadanie: „Budowa ulic Mazowieckiej i Mazurskiej w Gryfinie wraz z 
przyległymi ciągami pieszymi”; 

6) Zarządzenie Nr 120.100.2017 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji 
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 



publicznego na zadanie: „Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Gryfinie oraz terenu 
Górki Miłości i terenu przy ulicy Opolskiej i Kołłątaja”. 

 
W zakresie działalności Biblioteki Publicznej: 

 
6 grudnia - W mikołajkową środę Bibliotekę Publiczną w Gryfinie odwiedziła grupa miłych 
gości. To Senior-Wigor, pod opieką Tadka Wasilewskiego, w prawie w pełnym składzie, 
pojawił się w naszych skromnych progach. Było mnóstwo uśmiechów, wzruszeń  
i wspomnień. Najpierw goście udali się w podróż w czasie - wysłuchali krótkiej prezentacji  
o historii Gryfina, ilustrowanej zdjęciami przedwojennymi i tymi robionymi już w polskim 
mieście. Te ostatnie zaczęły budzić wspomnienia: „Pamiętam, że do ratusza wejście było 
od Kościelnej”, „A macie zdjęcia drewnianego mostu?”. Wśród naszych seniorów znalazł się 
pan, który był w grupie pierwszych budowniczych elektrowni. I znowu wspomnienia: 
„Przyjechaliśmy tu z Turoszowa kopać pierwsze fundamenty. Jacy świetni specjaliści tu 
pracowali”. Po krótkiej wizycie na wystawie pocztówek z Sambora odbyły się warsztaty 
biblioterapeutyczne prowadzone z pasją przez Mariusza Kiełtykę. 
 

Oddział Dziecięcy: 
data tematy i formy pracy uczestnicy liczba 

uczestni
ków 

forma 

1 grudnia W Krainie Nieczytania – spotkanie 
autorskie z Magdaleną Zarębską 

kl. 1c z SP nr 3 
oraz 2b z SP nr 

1 z 
nauczycielkami 

44 spotkanie 
autorskie 

4 grudnia Niech nam żyje Górniczy Stan!- 
spotkanie z dyrektorem górniczym 
trzeciego stopnia Grzegorzem 
Stachewiczem z Kopalni Bielinek i 
Ognica 

kl. 1e, 3f z SP nr 
1 z 

nauczycielkami 

35 pogadanka  

 Barbórka – zwyczaje i tradycje 
górnicze 

-,,- 35 prezentacja 
multimedial

na 
 „Legenda o Skarbniku” autorstwa 

Juliana Brudzewskiego,  
z ilustracjami Adama Wójcickiego - 
papierowy teatrzyk Kamishibai. 

-,,- 35 mała forma 
teatralna 

5 grudnia Dzień Świętego Mikołaja   gazetka 
ścienna 

6 grudnia Głośne czytanie opowiadań Bruno 
Ferrero – „Buciki gwiazdkowe” i 
„Prezent dla Fabrycego” z książki – 
„Inne historie” 

seniorzy z 
Domu 

Dziennego 
WIGOR z 

opiekunami 

15 
 

15 

spotkanie z 
książką 

 
dyskusja 

nad książką 
7 grudnia Przyjaciele Misia Uszatka z wizytą w 

bibliotece 
3-latki z 

Przedszkola nr 
2 z 

nauczycielkami 

19 wycieczka 
po 

bibliotece 

 Głośne czytanie książeczki Davida 
Bedforda – „Gdzie jest Mikołaj?”. 

-,,- 19  spotkanie z 
książką 

 Świąteczne bajeczki   wystawka 
książek 



12 
grudnia 

Czar Bożego Narodzenia gr. „Pszczółki” i 
„Maleństwa” z 
Przedszkola nr 

3 z 
nauczycielkami 

28 pogadanka 

 Głośne czytanie książki Petra 
Horacka – „Gąska Zuzia i pierwsza 
gwiazdka” 

-,,- 28 spotkanie z 
książką 

 Zabawa ruchowa przy muzyce – 
„Piosenka na chłodne dni” 

-,,- 28 inna forma 

14 
grudnia 

Boże Narodzenie w poezji   gazetka 
ścienna 

 
Filia Biblioteczna w Chwarstnicy: 

Grudzień 2017 r. – cykl 13 spotkań z zakresu biblioterapii. Czytelnicy z młodszych klas 
miejscowej szkoły usłyszeli fragment książki B. Alamagny „Pięciu nieudanych”, później 
zrobili rysunki przedstawiające bohaterów książki. Młodzież ze starszych klas wysłuchała 
fragmentu książki A. Onichimowskiej „Najwyższa góra świata”.  
18 i 19 grudnia 2017 r. – Warsztaty ceramiczne 
 

Filia Biblioteczna w Wełtyniu: 
4 grudnia - wełtyńskie dzieci przygotowują się do świąt. W świetlicowej kuchni dzieci piekły 
pierniczki, a gdy na holu unosił się zapach przyprawy do pierników, cynamonu 
i pieczonych ciasteczek, bibliotekarka Grażyna Pasik głośno czytała dzieciom piękne 
opowiadanie Wandy Chotomskiej pt.: „Kareta z piernika”. 
 
6 grudnia – koncert „Świąteczny dzwoneczek i śniegowe bałwany”. W Mikołajki do Filii 
Bibliotecznej w Wełtyniu zawitali instrumentaliści Agencji Artystycznej Pro Musica ze 
Szczecina. Dzieci poznały budowę instrumentów oraz historię Piotrusia, któremu zła 
Królowa Śniegu zamieniła serce w sopel lodu i porwała do swojej Lodowej Krainy. 
 

Filia Biblioteczna w Żabnicy: 
4 grudnia – świąteczny koncert. Już po raz drugi w tym roku Biblioteka w Żabnicy zaprosiła 
4 grudnia instrumentalistów z Agencji Artystycznej „Pro Musica” ze Szczecina. Muzycy 
w oparciu o autorski program tworzą od lat wspaniałe koncerty bajkowe dla dzieci. 
Ta zabawna forma rozwija zainteresowanie muzyką oraz uwrażliwia na jej odbiór, a także 
rozbudza fantazję twórczą i wzbogaca świat przeżyć estetycznych dzieci. 
 

Filia Biblioteczna w Pniewie: 
6 grudnia – spotkanie Mikołajkowe w Świetlicy Wiejskiej w Krajniku. 
11 i 15 grudnia – warsztaty z robienia ozdób świątecznych. 
 

W zakresie działalności Gryfińskiego Domu Kultury: 
 

termin nazwa imprezy miejsce 
1 grudnia koncert „Klara spotyka Edith” w Wirowie (org. 

Magdalena Włodarczak) 
Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska w 
Wirowie 

2 grudnia uroczystość rozdania nagród i wyróżnień 
Przeglądu Prac Zespołów Plastycznych z GDK / 
nagrody dla wychowanków pracowni 
Małgorzaty Ragan otrzymali: Sara Leśniarek, 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 



Wiktor Kowalski, Hania Lubowicka, Ola 
Gorczyca i Hania Sztylke, a wyróżnienia 
przeglądu wręczono: Maritcie Matławskiej, 
Darii Chodubskiej, Darii Smulskiej, Oliwii 
Sucheckiej, Zuzi Buraczyńskiej i Gabrieli 
Krawczyk / nagrody dla wychowanków Elżbiety 
Narzekalak otrzymali: Basia Wilczyńska, Julia 
Juzyszyn, Hania Żurawska, Oliwia Luty i Amelia 
Koziek, a wyróżnienia trafiły do: Basi 
Wilczyńskiej, Leny Wierzbowskiej, Hani 
Grabowskiej i Michała Sinkiewicza / nagrody 
dla wychowanków Kariny Tyły otrzymali: 
Marcelina Czajka i Maja Diakowska (z pracowni 
w Pałacyku pod Lwami) oraz Zofia Kubacka, 
Ewa Wrzesień i Miłosz Żmuda (z pracowni w 
Świetlicy Wiejskiej w Daleszewie), a 
wyróżnienia: Oliwia Barczyńska, Maja Grelewicz 
i Amelia Sienkiewicz (z pracowni w Pałacyku 
pod Lwami) oraz Amelia Janiak i Lena Kubiak (z 
pracowni w Świetlicy Wiejskiej w Daleszewie) / 
występ teatru Kameleon pod kierownictwem 
Doroty Krutelewicz-Sobieralskiej 

2 grudnia sadzenie drzew przy placu zabaw w Krzypnicy 
pod okiem pracowników Nadleśnictwa Gryfino 
(org. Barbara Kłonowska) 

Krzypnica 

2 grudnia SZPAK w regionie: stand-up comedy w 
wykonaniu Tomasza Kołeckiego i Mieszka 
Minkiewicza dla dorosłych (org. Krzysztof 
Kozak) 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

3 grudnia SZPACZEK w regionie: Kazio Sponge Show dla 
najmłodszych (org. Krzysztof Kozak) 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

3 grudnia koncert zespołu Trupięgi (org. Monika Drabik) pub U Suszka 
w Gryfinie 

5 grudnia dodatkowy seans filmowy dla 
szkół/przedszkoli (org. Krzysztof Wawrzyniak) 

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

5 grudnia Mikołajki i Andrzejki w Krajniku (org. Dominika 
Bojko) 

Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska w 
Krajniku 

5 grudnia Mikołajki w Starych Brynkach (org. Wanda 
Kozłowska) 

Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska  
w Starych Brynkach 

6 grudnia dwa dodatkowe seanse filmowe dla 
szkół/przedszkoli (org. Krzysztof Wawrzyniak) 

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

6 grudnia warsztaty artystyczne w technice filcowanie na 
mokro z plastyczką GDK Anetą Kopystyńską 
(org. Justyna Mendyk) 

Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska Dziupla 
w Borzymiu 

6 grudnia impreza plenerowa dla najmłodszych 
„Roztańczone Mikołajki 2017” 

Gryfino 
pl. Księcia Barnima I 

7 grudnia dwa dodatkowe seanse filmowe dla 
szkół/przedszkoli (org. Krzysztof Wawrzyniak) 

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

7 grudnia Mikołajki w Sobieradzu dla dzieci z Bartkowa i 
Sobieradza (org. Danuta Świderek i Elżbieta 

Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska  



Kasprzyk) w Sobieradzu 
7 grudnia warsztaty makramy z Marią Kruszyńską cz. 1 

(org. Justyna Mendyk) 
Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska Dziupla 
w Borzymiu 

8 grudnia dodatkowy seans filmowy dla 
szkół/przedszkoli (org. Krzysztof Wawrzyniak) 

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

8 grudnia warsztaty makramy z Marią Kruszyńską cz. 2 
(org. Justyna Mendyk) 

Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska Dziupla 
w Borzymiu 

8 grudnia warsztaty artystyczne w technice decoupage w 
plastyczkę GDK Anetą Kopystyńską (org. Wanda 
Kozłowska) 

Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska 
w Starych Brynkach 

9 grudnia współorganizacja finału Szachowego Grand 
Prix Gryfina 2017 (org. Krzysztof Rudnicki) 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

9 grudnia wynajem sali dla Szkoły Podstawowej nr 2 w 
Gryfinie, obsługa techniczna 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

9 grudnia Mikołajkowe Marsza Ne Orientację (org. 
Kamilla Gadomska) 

Gryfino 

9 grudnia Mikołajki w Wirowie (org. Magdalena 
Włodarczak) 

Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska w 
Wirowie 

9 grudnia Mikołajki w Borzymiu (org. Justyna Mendyk) Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska Dziupla 
w Borzymiu 

10 grudnia obsługa techniczna imprezy pn. Wigilia nad 
Odrą w Mescherin 

Mescherin (Niemcy) 

10 grudnia Mikołajki w Krzypnicy (org. Barbara Kłonowska) Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska  
w Krzypnicy 

10 grudnia szósty pokaz spektaklu "Epopeja, czyli same 
twórcze dni z życia pewnego zespołu rzeźbiarzy 
słowa" w wykonaniu Grupy Teatralnej Gliptykos 
(instr. Maria Piznal) 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

11 grudnia dodatkowy seans filmowy dla 
szkół/przedszkoli (org. Krzysztof Wawrzyniak) 

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

12 grudnia występ zespołu wokalnego Ad Hoc podczas 
spotkania wigilijnego (instr. Jolanta 
Romanowska) 

restauracja Zalipie 
Gryfino 

13 grudnia obsługa techniczna spektaklu w wykonaniu 
dzieci z Przedszkola nr 4 w Gryfinie 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

13 grudnia warsztaty decoupage dla dzieci i dorosłych - 
tworzenie styropianowych bombek z 
plastyczką GDK Anetą Kopystyńską (org. 
Barbara Kłonowska) 

Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska w 
Krzypnicy 

13 grudnia premiera filmu Pawła i Michała Kulików pt. 
„Moja siostra…” z udziałem Elizy Hołubowskiej 
(rola główna) i tancerzy Teatru tańca EGO VU 

Kino Zamek 
w Szczecinie 

14 grudnia premiera filmu w reżyserii Anny Wiśniewskiej i 
Krzysztofa Kuźnickiego pt. „Lastadia story” z 
udziałem tancerzy Teatru Tańca EGO VU 

Stara Rzeźnia  
w Szczecinie 

15 grudnia dodatkowy seans filmowy dla 
szkół/przedszkoli (org. Krzysztof Wawrzyniak) 

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 



16 grudnia współorganizacja Gryfińskiego Turnieju Rodzin 
Szachowych (org. Krzysztof Rudnicki) 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

21 grudnia współorganizacja Koncertu Świątecznego 
zespołu dziecięcego Step by Step 

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 (teatralne, plastyczne, 
malarskie, taneczne i turystyczne), któremu nieodpłatnie udostępnialiśmy sale zajęć 
w obu budynkach; Kino Gryf realizowało zaplanowane wcześniej repertuarowe projekcje 
filmowe. 

 
� zachęcamy do odwiedzania strony internetowej: www.gdk.com.pl,gdzie można 

odnaleźć szczegółowe informacje dotyczące działalności Gryfińskiego Domu Kultury 
i świetlic wiejskich 

� informujemy, że zespoły artystyczne, Kino Gryf oraz najważniejsze nasze imprezy 
posiadają swoje strony internetowe, w tym także na portalu społecznościowym 
Facebook 

 
Zaproszenia, spotkania, konferencje Burmistrza Miasta i Gminy:  

 
Dzień Miejsce Wydarzenie Uczestniczył/a 

1 grudnia Gryfino 

Uhonorowanie ucznia Szkoły 
Podstawowej Nr 2 Gryfinie za niezwykłą 
postawę w sytuacji zagrożenia życia 
członków jego rodziny 

Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn 

2 grudnia Wełtyń Mikołaj u Morsów Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn 

6 grudnia Gryfino Mikołajki na Placu Barnima Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn 

9 grudnia Czepino Spotkanie Wigilijne mieszkańców 
Czepina i Nowych Brynek 

Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn 

9 grudnia Chwarstnica Turniej Piłki Siatkowej Strażaków 
Ochotników 

Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn 

10 grudnia Mescherin Wigilia nad Odrą Burmistrz  
Mieczysław Sawaryn 

12 grudnia Pinnow 

Prezentacja w związku z 10-leciem 
istnienia współpracy pomiędzy polskimi 
i niemieckimi gminami w ramach 
Transgranicznego Planu działania z 
regionu „Doliny Dolnej Odry” 

Sekretarz 
Ewa Sznajder 

12 grudnia Chwarstnica Prezentacja projektów edukacyjnych w 
Szkole Podstawowej w Chwarstnicy 

Zastępca 
Burmistrza 
Paweł Nikitiński 

13 grudnia Szczecin Posiedzenie Zarządu oraz Walne 
Zebranie SSOM 

Zastępca 
Burmistrza 
Tomasz Miler 

13 grudnia Gryfino Spotkanie opłatkowe Klubu Senior Sekretarz 
Ewa Sznajder  

13 grudnia Gryfino Spotkanie opłatkowe „Wigilia Sybiracka 
2017” 

Sekretarz 
Ewa Sznajder 



14 grudnia 
Urząd Miasta 
i Gminy w 
Gryfinie 

Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej 
 

Przewodnicząca RM 
Elżbieta Kasprzyk 
Zastępca 
Burmistrza  
Paweł Nikitiński 

14 grudnia Gryfino Wigilia Seniorów z Klubu CAL 
Zastępca 
Burmistrza  
Paweł Nikitiński 

15 grudnia Gardno Przedstawienie jasełkowe w Przedszkolu 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Gardnie 

Sekretarz 
Ewa Sznajder  

18 grudnia Szczecin 

Spotkanie wigilijne w gronie Wojewody 
Zachodniopomorskiego, marszałka 
Województwa Zachodniopomorskiego, 
Prezydenta Miasta Szczecin oraz 
Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi Metropolity 
Szczecińsko-Kamieńskiego 

Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn 

19 grudnia Szczecin Spotkanie Świąteczne dla Inwestorów i 
Eksporterów 

Zastępca 
Burmistrza  
Tomasz Miler 

20 grudnia  Gryfino 

Uhonorowanie ucznia Szkoły 
Podstawowej Nr 2 Gryfinie za niezwykłą 
postawę w sytuacji napotkania 
pięcioletniego chłopca bez opieki osób 
dorosłych na ulicy w Gryfinie 

Zastępca 
Burmistrza 
Tomasz Miler 

20 grudnia Gryfino 
Spotkanie Wigilijne funkcjonariuszy i 
pracowników PSP w Gryfinie 
 

Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn 

20 grudnia Gryfino 
Wieczerza Wigilijna dla samotnych i 
bezdomnych – Caritas  
 

Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn 

20 grudnia Gryfino Spotkanie Wigilijne pracowników ZEDO  
 

Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn 

20 grudnia Gryfino 
Spotkanie wigilijne Stowarzyszenia 
Wokalnego "Res Musica"  
 

Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn 

 
 
 
 
Gryfino, dnia 20 grudnia 2017 r.            Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 
                         Mieczysław Sawaryn 

 
 


