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GRUDZIEŃ 2016 



W zakresie gospodarki nieruchomościami i działalności gospodarczej: 
 

1. przyjęto 102 zgłoszenia do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej; 

2. wydano 8 zezwoleń 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 18 zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego dla nieruchomości, 

położonych na terenie Miasta i Gminy Gryfino; 
6. sprzedano 1 działkę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, przeznaczoną pod 

zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą, za łączną kwotę 130.290,00 zł 
7. sprzedano na rzecz najemców lokal mieszkalny za łączną kwotę  – 20.147,00 zł 
8. wydano 8 decyzji w sprawie ustalenia jednorazowych opłat adiacenckich  

z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z ich podziałem, na łączną kwotę 
33.600,00 zł. 

W zakresie gospodarki nieruchomościami wydano 2 zarządzenia dotyczące 
gospodarowania mieniem gminnym w sprawie: 

- ustalenia ceny nieruchomości lokalowej , położonej w Gryfinie przy ul. Fabrycznej 24/5, 
przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy – Zarządzenie nr 0050.137.2016  
z dnia 25.11.2016 r., 
- ustalenia ceny nieruchomości lokalowej , położonej w Gryfinie przy ul. Szczecińskiej 
1/6, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy – Zarządzenie nr 0050.138.2016  
z dnia 25.11.2016 r. 

 
W zakresie planowania przestrzennego, strategii, rozwoju i inwestycji: 

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

− 7 decyzji o warunkach zabudowy,  
− 1 decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego, 
− 1 decyzję w sprawie ustalenie opłaty planistycznej, 
− 5 postanowień opiniujących wstępne projekty podziału nieruchomości,  
− 10 wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,  
− 8 zaświadczeń z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.  

2. Zleciłem opracowanie jednej analizy oraz dwóch operatów szacunkowych zmiany 
wartości nieruchomości, na potrzeby ustalenia opłaty planistycznej. 

3. W dniu 7 grudnia 2016 r. zorganizowałem spotkanie otwarte - prezentację finalną prac 
powstałych podczas Międzynarodowych Warsztatów Studenckich GRYFINO CITY 
REVIVAL 2016. Celem warsztatów było zaprojektowanie koncepcji zabudowy 
nadrzecznej części miasta, która miałaby stanowić podstawę do zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego. 

4. Gmina Gryfino bierze udział w projekcie grantowym "Dobre konsultacje, dobry plan". 
W dniach 29 i 30 listopada oraz 7 grudnia br. 10 osobowa grupa pracowników urzędu 
wzięła udział w warsztatach, służących wypracowaniu Indywidualnego Planu Konsultacji. 
Do objęcia konsultacjami z wykorzystaniem grantu, wybrany został obszar wskazany 
w Uchwale Nr XL/351/13 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 19 grudnia 2013r. Jest to teren 
zlokalizowany w śródmiejskiej części Nabrzeża. 

 
Realizując zadania z zakresu inwestycji (BMP-PI): 
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 związane z rozbiórką istniejącego pustostanu wraz z budową parkingu, 
zlokalizowanego na działce 176/13 obręb 3 m. Gryfino przy ul. 1 Maja 10 w Gryfinie. 

3. Trwają prace związane z przebudową ul. Słonecznej w Gardnie. 
4. Zrealizowałem zadanie pn. „Ułożenie płyt wielootworowych w miejscowości Radziszewo,  

ul. Akacjowa – zgodnie z zadaniem Modernizacja nawierzchni drogi przy ul. Akacjowej 
realizowanym z funduszu sołeckiego m. Radziszewo”. 

5. Zrealizowałem zadanie pn. „Modernizacja drogi gminnej w m. Drzenin – zadanie 
realizowane z funduszu sołeckiego. 

6. Zrealizowałem zadanie pn. „Przebudowa zatoki autobusowej w miejscowości Wirów, 
gmina Gryfino”. 

7. Zrealizowałem zadanie pn. „Ułożenie płyt betonowych na drodze gminnej 
w m. Bartkowo”. 

8. Zrealizowałem zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
dla zadania inwestycyjnego, polegającego na wykonaniu utwardzenia drogi gminnej 
w miejscowości Dołgie działka nr 34/70 obręb Dołgie o łącznej powierzchni 785 m2”. 

9. Zrealizowałem zadanie pn. „Zakup i dostawa płyt drogowych betonowych 
z przeznaczeniem na remont/ przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Gryfino”. 

10. Zrealizowałem zadanie pn. „Budowa oświetlenia drogowego w m. Wełtyń ul. Zaciszna”. 
11. Zakończyłem zadanie związane z opracowaniem dokumentacji projektowej na budowę 

drogi dojazdowej w rejonie ul. Jana Pawła II w Gryfinie. 
12. Trwają prace, związane z bieżącymi remontami w budynku Urzędu Miasta i Gminy 

Gryfino. 
13. Trwają prace, związane z opracowaniem audytu energetycznego wraz z inwentaryzacją 

techniczno-budowlaną oraz opracowaniem świadectwa charakterystyki energetycznej 
budynku Urzędu Miasta i Gminy Gryfino. 

14. Zrealizowałem zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na wentylację 
pomieszczenia archiwum budynku Urzędu Miasta i Gminy Gryfino przy ul. 1 Maja 16 
w Gryfinie. 

15. Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
na przebudowę remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wełtyniu”. 

16. Trwają prace związane z budową oświetlenia ulicznego na ul. Zacisznej w miejscowości 
Wełtyń, gmina Gryfino – etap III”. 

17. Trwają prace związane z wykonaniem punktu świetlnego – słup ŻN, wysięgnik, oprawa 
Boyen 70W, około 25 m linii napowietrznej przy ulicy Okrężnej w miejscowości Wirów, 
gmina Gryfino”. 

18. Zrealizowałem zadanie pn. „Wykonanie podestu na cele rekreacyjne na działce nr 125/1 
w m. Nowe Czarnowo”. 

19. Zrealizowałem zadanie pn. „Zakup materiałów budowlanych na rewitalizację boiska 
sportowego i placu zabaw zgodnie z zadaniem z funduszu sołeckiego m. Wirów”. 

20. Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji rozbiórkowych: 
Zadanie 1: „Rozbiórka budynku położonego w m. Czepino, dz. nr 424/2 i 425/6 obręb 

      m. Czepino”. 
Zadanie 2: „Rozbiórka budynku położonego w m. Bartkowo, dz. nr 156/1 obręb 

      m. Bartkowo” 
Zadanie 3: „Rozbiórka budynku w Wełtyniu, dz. nr 174/1 obręb m. Wełtyń”. 
Zadanie 4: „Rozbiórka budynku położonego przy ul. Rapackiego 8, dz. nr 223/10 obręb 3 
m. Gryfino”. 

21. Trwają prace związane z opracowaniem kompletnej dokumentacji projektowej dla 
zadania inwestycyjnego, polegającego na wykonaniu dwóch lokali socjalnych w budynku 
mieszkalnym wielorodzinnym w m. Wysoka Gryfińska przy ul. Lipowej, dz. nr 14/80”. 

22. Zrealizowałem zadanie pn. „Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu komunalnym przy 
ul. Grunwaldzkiej 24/14 w Gryfinie. 

23. Zrealizowałem zadanie  pn. „Budowa podnośnika dla osoby niepełnosprawnej do lokalu 
komunalnego położonego przy ul. 1 Maja 11/3 w Gryfinie”. 



24. Zrealizowałem zadanie pn. „Wymiana okna i drzwi wejściowych na klatce schodowej 
do budynku przy ul. Gryfińskiej 50 w Czepinie, gmina Gryfino” 

25. Zrealizowałem zadanie pn. „Wymiana stolarki okiennej w budynku mieszkalnym 
wielorodzinnym położonym przy ul. 1 Maja 19-22 w Gryfinie”. 

26. Zrealizowałem zadanie pn. „Modernizacja pompy cyrkulacyjnej w sali gimnastycznej, 
zlokalizowanej przy ul. 1 Maja 31 w Gryfinie” 

27. Zrealizowałem zadanie pn. „Modernizacja przewodów kominowych w lokalu 
komunalnym, położonym przy ul. Bol. Chrobrego 54/11 w Gryfinie” 

28. Zrealizowałem zadanie pn. „Modernizacja przewodów kominowych w lokalu 
komunalnym, zlokalizowanym w Drzeninie 5/3”. 

29. Zrealizowałem zadanie pn. „Opracowaniem ekspertyzy wraz inwentaryzacją budowlaną 
oraz kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robót dla budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego położonego przy ul. 1 Maja 8 w Gryfinie, stanowiącego własność gminy 
Gryfino. 

30. Trwają prace pn. „Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu komunalnym przy 
ul. Łużyckiej 6/3 w Gryfinie”. 

31. Trwają prace pn. „Przebudowa lokalu mieszkalnego wraz  z budową podjazdu dla osoby 
niepełnosprawnej, zlokalizowanego przy ul. Łużyckiej 4/3 w Gryfinie”. 

32. Zrealizowałem zadanie związane z modernizacją części dachu w Przedszkolu nr 2 przy 
ul. Sprzymierzonych 5 w Gryfinie (filia). 

33. Zrealizowałem zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę 
oświetlenia ulicznego, zlokalizowanego w pasach dróg gminnych, miasto i gmina Gryfino” 
wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę. 

34. Zrealizowałem zadanie pn. „Budowa Żłobka Miejskiego w Gryfinie w formule zaprojektuj 
i wybuduj” wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.  

35. Zrealizowałem zadanie pn. „Modernizacja części ogrodzenia przy nowobudowanym 
żłobku miejskim w Gryfinie”. 

36. Zrealizowałem zadanie pn. „Wykonanie kompletnej instalacji czujek dymu i temperatury 
oraz instalacji alarmowej w nowobudowanym budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Wł. 
Łokietka 10 w Gryfinie”. 

37. Trwają prace związane z opracowaniem koncepcji na budowę mieszkań socjalnych 
na terenie sanatorium w Nowym Czarnowie wraz z dokumentacją rozbiórkową. 

38. Trwają prace związane z zadaniem pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej 
na budowę hali sportowo-widowiskowej w Gryfinie”. 

39. Zawarłem umowę na zadanie pn. "Modernizacja wykładzin podłogowych epoksydowo-
kwarcowych w budynku Przedszkola nr 1 w Gryfinie przy ul. Wojska Polskiego 11". 

 
Realizując zadania z zakresu strategii i rozwoju (BMP-PS): 
1. Przygotowano trzy studia wykonalności dla zadań realizowanych w ramach 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego dla 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 
2014-2020: 

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

b) „Zintegrowane centrum przesiadkowe w Gryfinie”;  
c) „Przebudowa dróg lokalnych łączących centrum przesiadkowe w Gryfinie z siecią 

TEN-T”.  
2. Zorganizowano spotkanie ze Stowarzyszeniem Szczecińskiego Obszaru 

Metropolitalnego, Powiatem Gryfińskim oraz Urzędem Marszałkowskim w sprawie 
wypracowania wspólnej koncepcji na realizację dwóch inwestycji, które będą realizowane 
m.in. na Sprzymierzonych oraz 1 Maja w Gryfinie. 

3. Na bieżąco wprowadzano uzupełnienia do dokumentacji aplikacyjnej dla projektu  
„Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół w Gryfinie” złożonego w ramach 
naboru do konkursu Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej 
w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. 



4. Dobiegają końca prace nad Strategią Marki Miasta i Gminy Gryfino. W przeciągu 
miesiąca Strategia zostanie przedstawiona na spotkaniu otwartym dla radnych, sołtysów i 
mieszkańców Miasta i Gminy Gryfino. 

5. Zakończyły się prace nad przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej wraz z niezbędnymi 
załącznikami, w tym m.in. studium wykonalności dla zadania inwestycyjnego 
polegającego na rewaloryzacji Parku Miejskiego w Gryfinie oraz terenu Górki Miłości 
i terenu przy ulicy Opolskiej i Kołłątaja o łącznej powierzchni ok. 15,6 ha dla działania 
2.5.2 Rozwój terenów zieleni w miastach i obszarach funkcjonalnych w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

6. Na bieżąco, we współpracy z PUK Sp. z o.o. prowadzone są działania zmierzające 
do osiągnięcia wskaźników rezultatu projektu pn. „Budowa i przebudowa kanalizacji 
sanitarnej w aglomeracji Gryfino”. 

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”. 
8. Na bieżąco prowadzone są działania związane z przekazania na rzecz Enea Sp. z o.o. 

sieci energetycznej z trzema stacjami transformatorowymi, znajdującej się na terenie 
Parku Regionalnego w Gardnie. 

9. Na bieżąco aktualizowano treści (merytoryczne i graficzne) serwisu internetowego – 
www.parkregionalny.gryfino.pl. 

10. Przygotowano oferty inwestycyjne na sprzedaż działek inwestycyjnych zlokalizowanych 
na terenie Parku Regionalnego w Gardnie. 

11. Zaktualizowano oferty Parku Regionalnego w internetowych serwisach branżowych. 
 

 W zakresie gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i ochrony środowiska: 
 

w zakresie ochrony przyrody: 
1. wydałem 18 decyzji zezwalających na usunięcie drzew lub krzewów, 
2. wydałem 1 decyzję zmieniającą decyzję zezwalającą na usunięcie drzew lub krzewów, 
3. wystąpiłem do Starosty Gryfińskiego z 10 wnioskami o wydanie zezwolenia na usunięcie 

drzew z nieruchomości gminnych, 
4. wystąpiłem do Starosty Gryfińskiego z 2 wnioskami o zmianę decyzji zezwalających na 

usunięcie drzew z nieruchomości gminnych, 
5. przesłałem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie do zaopiniowania 

1 projekt decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z nieruchomości drogowej. 
 
w zakresie gospodarki mieszkaniowej: 
1. wydałem 1 skierowanie do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego, 
2. rozpatrzyłem 2 wnioski o przydział lokalu komunalnego, 
3. rozpatrzyłem 3 wnioski o zamianę lokalu z urzędu, 
4. rozpatrzyłem 1 wniosek o przyspieszenie zamiany lokalu, 
5. rozpatrzyłem 2 wnioski o przyspieszenie przydziału lokalu. 
 
w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami: 
1. wydałem 1 decyzję określającą środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację 

przedsięwzięcia, 
2. w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zleciłem likwidację czterech 

„dzikich wysypisk śmieci”. 
 
 
 



w zakresie ochrony zwierząt: 
1. sporządziłem aneks do umowy na przetrzymywanie i opiekę nad bezdomnymi kotami 

z ternu Gminy Gryfino.  
 

W zakresie edukacji i spraw społecznych: 
 

1. Przyznano dofinansowanie kosztów kształcenia 1 młodocianego pracownika dla  
1 pracodawcy w kwocie 1.571,31 zł. Środki na wypłatę przedmiotowego dofinansowania 
są przekazywane przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty ze środków Funduszu 
Pracy. 

2. W dniu 7 grudnia 2016 r. podpisano wniosek o przyznanie dotacji z Funduszu Małych 
Projektów (FMP) Euroregionu Pomerania na projekt pn. „Językowe  
i międzykulturowe umiejętności dzięki transgranicznym spotkaniom dzieci.” Celem 
projektu jest pogłębienie istniejących już relacji między dziećmi z regionów partnerskich 
oraz praktykowanie i doskonalenie znajomości języków obcych. Zdolności te są kluczem 
do lepszego zrozumienia innej kultury i większej otwartości wśród ludzi, jak również 
gwarancją lepszych perspektyw zatrudnienia. W projekcie będą brały udział dzieci 
z niemieckich i polskich przedszkoli, w tym dzieci z Gryfina. 

3. Wydano zarządzenie Nr 0050.136.2016 z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie powołania 
komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela 
mianowanego. Komisję Egzaminacyjną powołano dla nauczyciela kontraktowego 
zatrudnionego w Przedszkolu Nr 2 w Gryfinie prowadzonym przez Gminę Gryfino, który 
do 31 października 2016 r. złożył wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego. 
Posiedzenie Komisji Egzaminacyjnej odbyło się w dniu 25 listopada 2016 r. W dniu 
6 grudnia 2016 r. nadano stopień nauczyciela mianowanego nauczycielowi. 

4. W dniu 28 listopada 2016 r. wydano zarządzenie Nr 0050.139.2016 w sprawie   
w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na Partnera do wspólnej realizacji projektu 
w ramach Działania 8.2 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne 
oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym 
i ponadgimnazjalnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Nabór Partnera odbywa się w terminie 
od 30 listopada do 21 grudnia 2016 r.  

5. 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 102.192,53 zł dla 
„OM” Sp. z o. o. z siedzibą przy al. Wojska Polskiego 58/4, 70-477 Szczecin.  

6. Przekazano dotację z budżetu Gminy Gryfino za miesiąc grudzień na prowadzenie 
punktów przedszkolnych na terenie gminy Gryfino dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 
w wysokości 23.144,85 zł . 

7.  W dniu 5 grudnia 2016 roku wydałem Zarządzenie Nr 0050.148.2016 w sprawie wyboru 
ofert na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia, w zakresie współpracy 
z organizacjami pozarządowymi. W związku z tym zostały podpisane umowy 
na realizację zadań publicznych: 

-    MKS Hermes Gryfino - zadanie pn.: „Organizacja otwartych zawodów w gimnastyce 
artystycznej pn. Mikołajki Gimnastyczne”  - kwota 10.000 zł. 

-    Parafialny Zespół Caritas Parafii Narodzenia N.M.P  - zadanie pn.: „Organizacja 
spotkania wigilijnego, w tym zapewnienie bezpłatnej żywności osobom ubogim, 
bezdomnym, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej z terenu gminy Gryfino” - kwota 
7.500 zł. 

8.  W dniu 2 grudnia 2016 r. wydałem ogłoszenie w sprawie realizacji zadań publicznych:  
- „Przeprowadzenie badań diagnostycznych i dokonanie oceny postawy ciała 

      zawodników Gryfińskiego Klubu Sportowego Delf" na kwotę 10.000 zł. 
- „Monografia Jubileuszowa - 25 lat Teatru Tańca VOGUE/EGO VU"  na kwotę 10.000 zł. 

     W związku z tym podpisałem umowy na realizację powyższych zadań. 
9.  W dniu 7 grudnia 2016 r. wydałem ogłoszenie w sprawie realizacji zadania publicznego: 



- „Magiczna podróż w poszukiwaniu nadchodzących świąt" na kwotę 2.930 zł. W dniu  
     15 grudnia 2016 r. została podpisana umowa na realizację zadania. 
10. W dniu 13 grudnia 2016 r. wydałem ogłoszenie w sprawie realizacji zadania publicznego:  
       - "Organizacja imprezy sportowo rekreacyjnej pn.: Festiwal Siatkarsko-Koszykarski" 
       na  kwotę 3.500 zł. 
11.  W ramach funduszu sołeckiego zrealizowałem zadania z zakresu doposażenia obiektów 

 sportowo-rekreacyjnych w miejscowościach: Radziszewo, Steklno, Drzenin, Dołgie oraz 
 Mielenko Gryfińskie na łączna kwotę 15.250,20 zł.  

12.  Zrealizowałem inwestycję dotyczącą doposażenia placu zabaw w miejscowości Gryfino, 
 działka nr 53/8 w obrębie ewidencyjnym nr 3 Gryfino na łączną kwotę 10.000 zł. 

13.  Prowadziłem bieżące działania informacyjne gminy. 
14. Współorganizowałem spotkanie wigilijne Stowarzyszenia Wspólnota Polska w dniu  
       10 grudnia 2016 r. 
15.  Współorganizowałem spotkanie wigilijne Stowarzyszenia Zachodniopomorskiego 

 Związku Sybiraków – Oddział  w Gryfinie. 
16.  Współorganizowałem spotkanie wigilijne Stowarzyszenia Diabetyków Koło  w Gryfinie. 
17.  W dniach 6-7 grudnia zostały przeprowadzone wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej  

 w Gryfinie. Wybrano 21 radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gryfinie. 
18. W ramach Programu Maluch 2016 Moduł I pozyskałem dodatkową kwotę na zakup 

 sprzętu w żłobku na kwotę 357 565,00 zł.   
 

W zakresie spraw organizacyjnych: 
 
1. Wydałem zarządzenie nr 120.85.2016 z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie Regulaminu 

Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie. Wydanie nowego regulaminu było 
podyktowane utworzeniem z dniem 1 grudnia 2016 r. nowej samorządowej jednostki 
organizacyjnej – Żłobka Miejskiego w Gryfinie. Ponadto liczne dotychczasowe zmiany 
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy  
w Gryfinie uzasadniały, dla czytelności aktu, wydanie nowego Regulaminu 
Organizacyjnego. 

2. Wydałem zarządzenie nr 120.82.2016 z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie powołania 
komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu i zakończenia służby 
przygotowawczej dla pracownika po raz pierwszy podejmującego pracę w Urzędzie 
Miasta i Gminy w Gryfinie.  

3. Podjąłem czynności w zakresie zorganizowania wyborów uzupełniających do Rady 
Miejskiej w Gryfinie zarządzonych na dzień 18 grudnia 2016 r.  

4. Wydałem zarządzenie Nr 0050.150.2016 z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony 
lokalu obwodowej komisji wyborczej w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej 
nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej  
w Gryfinie zarządzonych na dzień 18 grudnia 2016 r. 

5. Ogłosiłem nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Organizacyjnym. Termin 
składania dokumentów upływa 28 grudnia 2016 r.  

6. Rozstrzygnąłem nabór na stanowisko Dyrektora Żłobka Miejskiego w Gryfinie.  
W wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Ilona 
Bara. Kandydatka spełniła wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu 
o naborze, a w postępowaniu kwalifikacyjnym wykazała się pożądaną wiedzą, 
długoletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi, jak również umiejętnościami 
pozwalającymi na powierzenie zadań służbowych na stanowisku dyrektora. 

7. Zleciłem przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego elementów budynku, 
budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie 
czynników występujących podczas użytkowania w Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.  

8. Zleciłem przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego przewodów 
kominowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.  



9. Zorganizowałem szkolenie dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie  
nt. „Profesjonalnej obsługi klienta, w tym klienta trudnego z elementami savoir-vivre 
w procesie pracy”.  

10. Przeprowadziłem zamówienie publiczne na świadczenie usług telekomunikacyjnych  
w zakresie dostępu do Internetu oraz na świadczenie usług telekomunikacyjnych  
w zakresie połączeń telefonicznych stacjonarnych. 

11. W dniach 19 – 21 grudnia 2016 r. przeprowadzona została kontrola przez pracowników 
Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie sposobu przyjmowania  
i załatwiania skarg i wniosków oraz prawidłowości realizacji zadań zleconych  
z zakresu administracji rządowej. O wynikach kontroli powiadomię po otrzymaniu 
protokołu kontroli.  

12. Wydałem zarządzenie nr 0050.135.2016 z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie 
przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Gardno w celu 
wyrażenia opinii o projekcie zmian w Statucie sołectwa Gardno. Konsultacje miały na 
celu poznanie opinii mieszkańców sołectwa na temat proponowanej zmiany statutu 
sołectwa polegającej na rozszerzeniu maksymalnego składu Rady Sołeckiej do 7 osób. 
Informacja o spotkaniu konsultacyjnym podana została do publicznej wiadomości 
w terminie i formie zgodnej z Regulaminem w sprawie zasad i trybu przeprowadzania 
konsultacji społecznych stanowiącym załącznik do uchwały Nr XLIX/408/14 Rady 
Miejskiej w Gryfinie z dnia 8 sierpnia 2014 r. Konsultacje przeprowadzone zostały  
w formie spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami sołectwa Gardno na zebraniu 
wiejskim w dniu 25 listopada 2016 r. o godz. 18.00 w Zespole Szkół w Gardnie. 
Mieszkańcy obecni na zebraniu wiejskim wyrazili swoją opinię w sprawie zmiany statutu 
sołectwa składając podpis na Formularzu opinii w sprawie zmiany statutu sołectwa 
Gardno. Wszystkie osoby obecne na spotkaniu konsultacyjnym zaopiniowały pozytywnie 
proponowaną zmianę statutu. 

 
W zakresie spraw obywatelskich: 

 
Realizacja zadań z zakresu dowodów osobistych  
Przyjąłem 387 wniosków o wydanie dowodu osobistego.  
Wydałem 420 dowodów osobistych. 
Przyjąłem 38 zgłoszeń o utracie dowodu osobistego.  
 
Realizacja zadań z zakresu ewidencji ludności    
Udzieliłem odpowiedzi na 75 wniosków o udostępnienie danych z ewidencji ludności. 
Udzieliłem odpowiedzi na 6 wniosków o udostępnienie danych z dowodów osobistych. 
Na wniosek wydałem 54 zaświadczenia o zameldowaniu mieszkańców naszej gminy. 

     Dokonałem 117 czynności z zakresu obowiązku meldunkowego.  
 
Po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego wydałam: 
-1 decyzję o wymeldowaniu z miejsca pobytu stałego, 
-1 decyzję o umorzeniu postępowania administracyjnego,  
-1 decyzję o odmowie wymeldowania z miejsca pobytu stałego. 
 

W zakresie obsługi Rady Miejskiej: 
 
1.  Wydałem Zarządzenie nr 120.84.2016 z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia 

odpowiedzialnych za realizację uchwał, podjętych na sesji w dniu 24 listopada 2016 r.  
2.  Na ostatniej sesji radni zgłosili 24 interpelacje, pismem z dnia 29 listopada 2016 r. 

określiłem odpowiedzialnych za udzielenie odpowiedzi na interpelacje. 
3.   W dniu 18 grudnia 2016 r. odbyły się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Gryfinie 

w okręgu wyborczym nr 5. Na 662 osoby uprawnione głosowało 139 osób, największą 
liczbę głosów otrzymał i radnym został wybrany Janusz Skrzypiński zgłoszony przez 
KWW Inicjatywa Samorządowa Janusza Skrzypińskiego.  



W zakresie zamówień publicznych: 
 

1. Ogłosiłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości 
zamówienia poniżej 30 000 euro na zadanie: Modernizacja wejścia rekreacyjnego do 
budynku Przedszkola Nr 3 w Gryfinie wraz z wymianą 3 szt. drzwi do sal dziennego 
pobytu dzieci na I piętrze. 

2. Rozstrzygnąłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej 
wartości zamówienia poniżej 30 000 euro na zadania:  
1) Wykonanie przeglądów rocznych obiektów budowlanych administrowanych przez 

jednostki organizacyjne Gminy Gryfino, 
2) Zakup i dostawa tuszy i tonerów do urządzeń drukująco - powielających dla potrzeb 

jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino, 
3) Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw przy nowotworzonym 

Żłobku Miejskim w Gryfinie. 
3. Ogłosiłem i rozstrzygnąłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  

o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 30 000 euro na zadania:   
1) Czasowe przetrzymywanie oraz opieka nad wolno żyjącymi kotami z terenu Gminy 

Gryfino, wymagającymi udzielania pomocy, 
2) Zakup i dostawa komputerów dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, 
3) Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych wraz z usługą kompleksowej obsługi 

serwisowej urządzeń kopiujących i drukujących marki RICOH, 
4) Zakup i dostawa płyt drogowych betonowych z przeznaczeniem na remont / 

przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Gryfino. 
4. Unieważniłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej 

wartości zamówienia poniżej 30 000 euro na zadania:  
1) Czasowe przetrzymywanie oraz opieka nad wolno żyjącymi kotami z terenu Gminy 

Gryfino, wymagającymi udzielenia pomocy, 
2) Modernizacja wejścia rekreacyjnego do budynku Przedszkola nr 3 w Gryfinie. 

5. Zaprosiłem do negocjacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
(zamówienie z wolnej ręki) o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 30 000 euro na 
zadanie: Eksploatacja i konserwacja oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg 
znajdujących się na terenie Gminy Gryfino w 2017 r. 

6. Rozstrzygnąłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej 
wartości zamówienia powyżej 30 000 euro na zadanie: Zakup energii elektrycznej dla 
punktów poboru Gminy Gryfino i jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury. 

 
W zakresie działalności Biblioteki Publicznej: 

 
Data Opis działalności Uczestnicy 
02.12. W świecie Atermii i iluzjonistów. Spotkanie z Alicją 

Makowską autorką książki dla młodzieży pt. „Aremil 
iluzjonistów. Wschodnie rubieże” w Oddziale Dziecięcym 

Młodzież 
gryfińska 

02.12. Spotkanie z „Przyjaciółmi świętego Mikołaja” 
w Filii Bibliotecznej w Wełtyniu. Aktorzy Fundacji Pogotowia 
Teatralnego ze Szczecina Joanna i Tomasz Jankiewiczowie 
przedstawili spektakl o tematyce świątecznej. 

Dzieci z 
Wełtynia i okolic 

z opiekunami 

14.12. Wystawa rękodzieła w Galerii Mansarda w Bibliotece 
Publicznej w Gryfinie na II piętrze. Swoje prace wystawiają 
panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Wełtyniu.    

Mieszkańcy 
miasta i okolic 

19.12. Spotkanie autorskie z Agnieszką Lingas-Łoniewską. 
Wrocławianka pisząca książki szczególnie dla kobiet, 
łącząca sensację z romansem. 

Dorośli 
mieszkańcy 

miasta i okolic 
 
 



W zakresie działalności Gryfińskiego Domu Kultury: 
 

termin nazwa imprezy miejsce 
23 listopada pierwsze spotkanie Forum Wymiany Myśli Gryfiński Dom Kultury 

Pałacyk pod Lwami 
24 listopada obsługa techniczna premiery spektaklu 

"Wioska cudów" Teatru Bomba Bomba 
Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

24 listopada warsztaty tworzenia lampionów dla dorosłych Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska  
w Krajniku 

25 listopada Muzyczny Pałacyk: koncert Tria Jazz Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

26 listopada otwarte warsztaty odlewania i dekorowania 
świec 

Gryfiński Dom Kultury 
pracownia plastyczna 

26 listopada Stand Up Comedy - występ Tomasza 
Nowaczyka i Krzysztofa Jahnsa 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

29 listopada otwarte bożonarodzeniowe warsztaty 
ceramiczne cz. 1 

Gryfiński Dom Kultury 
pracownia plastyczna 

30 listopada drugie spotkanie Forum Wymiany Myśli Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

2 grudnia dodatkowy seans filmowy dla szkół/przedszkoli Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

2 grudnia mikołajkowe spotkanie z aktorami z Fundacji 
Pogotowie Teatralne, pokaz spektaklu 
"Przyjaciele Świętego Mikołaja" 

Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska  
w Wełtyniu 

3 grudnia zabawa andrzejkowa dla dzieci z Krajnika 
i Pniewa 

Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska  
w Krajniku 

5 grudnia dodatkowy seans filmowy dla szkół/przedszkoli Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

6 grudnia dodatkowy seans filmowy dla szkół/przedszkoli Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

6 grudnia Gryfiński Mikołaj Pl. Księcia Barnima I 
6 grudnia mikołajki w Starych Brynkach Gryfiński Dom Kultury 

Świetlica Wiejska  
w Starych Brynkach 

6 grudnia mikołajki w Krajniku Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska  
w Krajniku 

7 grudnia dodatkowy seans filmowy dla szkół/przedszkoli Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

7 grudnia występ kabaretu Formacja Chatelet Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

8  grudnia dodatkowy seans filmowy dla szkół/przedszkoli Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

9 grudnia dwa dodatkowe seanse filmowe dla 
szkół/przedszkoli 

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

10 grudnia Mikołajkowe Marsze na Orientację Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami, 
Gryfino 

10 grudnia finał szachowego Grand Prix Gryfina 2016 Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

10 grudnia świąteczne warsztaty plastyczne dla 
wychowanków świetlic wiejskich w Krzypnicy i 

Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska  



Nowym Czarnowie (prow. Aneta Kopystyńska) w Krzypnicy 
11 grudnia obsługa techniczna Wigilii nad Odrą Mescherin 

kościół 
14 grudnia artystyczne spotkanie Teatru Kameleon, 

Teatru Tespisek i grupy teatralnej z Akademii 
Aktywnego Seniora w Szczecina 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

15 grudnia obsługa techniczna wigilii sybiraków Gryfino, Centrum 
Konferencyjno - 
Gastronomiczne 
Wodnik 

16 grudnia koncert 10-lecia działalności artystycznej 
Zespołu Tańca Współczesnego Fajber Flex 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

17 grudnia IX Gryfiński Turniej Rodzin Szachowych Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

 
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 GDK oraz salę widowiskową z obsługą techniczną w celu przeprowadzenia 
wykładów; Kino Gryf realizowało zaplanowane wcześniej repertuarowe projekcje filmowe. 
 

 zachęcamy do odwiedzania strony internetowej: www.gdk.com.pl,gdzie można odnaleźć 
szczegółowe informacje dotyczące działalności Gryfińskiego Domu Kultury i świetlic 
wiejskich 

 
 informujemy, że zespoły artystyczne, Kino Gryf oraz najważniejsze nasze imprezy 

posiadają swoje strony internetowe, w tym także na portalu społecznościowym Facebook 
 

Spotkania, zaproszenia, konferencje Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino:  
 

Dzień Miejsce Wydarzenie Uczestniczył/a 

24 listopada Gryfino 

Premiera spektaklu: Wioska 
cudów" oraz premiera 
teledysku zespołu "Na Górze" 
 

Sekretarz 
Ewa Sznajder 
Skarbnik 
Beata Blejsz 

25 listopada Gryfino Święto Szkoły Podstawowej Nr 
2 w Gryfinie 

Burmistrz  
Mieczysław Sawaryn 

5 grudnia  Chwarszczany 

Spotkanie partnerskie 
Programu Współpracy 
INTERREG V-A 
Niemcy/Meklemburgia -Polska 

Dyrektor 
Eugeniusz Kuduk 
Inspektor 
Katarzyna Łabuda 

6 grudnia Gryfino Mikołajki na Placu Barnima Zastępca Burmistrza  
Tomasz Miler 

6 grudnia Gryfino Wigilia Amazonek Sekretarz 
Ewa Sznajder 

6 grudnia Gryfino Obiad Czwartkowy we Wtorek Zastępca Burmistrza 
Tomasz Miler 

7 grudnia Urząd Miasta i 
Gminy w Gryfinie 

Spotkanie w sprawie 
Europejskiego Ugrupowania 
Współpracy Terytorialnej 

Zastępca Burmistrza  
Paweł Nikitiński 
Naczelnik 
Grzegorz Jastrowicz 

8 grudnia Szczecin Spotkanie Świąteczne 
Inwestorów i Eksporterów  

Zastępca Burmistrza  
Tomasz Miler 



10 grudnia Gryfino 
Spotkanie integracyjno-
opłatkowe Stowarzyszenia 
"Wspólnota Polska" 

Zastępca Naczelnika 
Swietłana Sochaj 

10 grudnia Czepino Spotkanie opłatkowe Sołectwa 
Czepino  

Sekretarz 
Ewa Sznajder 

11 grudnia Mescherin/Niemcy Wigilia nad Odrą  
 

Zastępca Burmistrza  
Tomasz Miler 

12 grudnia Pinnow/Niemcy 

Doroczne spotkanie 
przedstawicieli urzędów 
administracji publicznej w 
obszarze regionu 
metropolitalnego Szczecina  

Zastępca Burmistrza  
Tomasz Miler 

14 grudnia Gryfino 
Spotkanie opłatkowe Polskiego 
Związku Niewidomych Koło w 
Gryfinie 

Burmistrz  
Mieczysław Sawaryn 

14 grudnia Gryfino 

Spotkanie świąteczno - 
noworoczne Stowarzyszenia 
Emerytów i Rencistów 
Policyjnych przy Komendzie 
Powiatowej Policji w Gryfinie 

Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn 

14 grudnia Gryfino 
Konferencja podsumowująca 
inwestycję "Przebudowa trasy 
tranzytowej w mieście Gryfino" 

Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn 

15 grudnia Gryfino 
Zjazd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP w Gryfinie 

Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn 

15 grudnia Gryfino 

Spotkanie opłatkowe 
Zachodniopomorskiego 
Związku Sybiraków Oddział w 
Gryfinie 

Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn 

15 grudnia Gryfino Spotkanie opłatkowe 
Gryfińskiego Klubu Seniora  

Burmistrz  
Mieczysław Sawaryn 

16 grudnia Gryfino 

Spotkanie w nowo 
wybudowanej hali firmy Jaeger 
 

Burmistrz  
Mieczysław Sawaryn 
Zastępca Burmistrza  
Tomasz Miler 

16 grudnia Gryfino 

Okolicznościowe spotkanie z 
okazji I Rocznicy Działalności 
Dziennego Domu "Senior-
Wigor" 

Przewodnicząca RM 
Elżbieta Kasprzyk 
Sekretarz 
Ewa Sznajder 

16 grudnia Gryfino Spotkanie Opłatkowe Klubu 
Senior 

Burmistrz  
Mieczysław Sawaryn 

16 grudnia Gryfino Kolacja Wigilijna Cechu RRiP 
w Gryfinie 

Burmistrz  
Mieczysław Sawaryn 

16 grudnia Gryfino 
Spotkanie Wigilijne Jednostek 
Ochotniczych Straży 
Pożarnych Gminy Gryfino 

Burmistrz  
Mieczysław Sawaryn 

16 grudnia Gryfino 
Kolacja Wigilijna 
Stowarzyszenia Wokalnego 
"Res Musica"  

Burmistrz  
Mieczysław Sawaryn 

16 grudnia Gryfino Spotkanie opłatkowe Bractwa 
Kurkowego „Gryf” w Gryfinie 

Burmistrz  
Mieczysław Sawaryn 

17 grudnia Daleszewo Wigilia lokalna sołectw 
Daleszewa i Radziszewa 

Wiceprzewodniczący RM 
Zdzisław Kmieciak 



19 grudnia Szczecin 
Posiedzenie Plenarne 
Wojewódzkiej Rady Dialogu 
Społecznego  

Burmistrz  
Mieczysław Sawaryn 

19 grudnia Gryfino 
Spotkanie świąteczno-
noworoczne MNSZZ 
Pracowników ZEDO  

Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn 

19 grudnia Gryfino 

Spotkanie przedświąteczne 
Wolontariuszy Lokalnego 
Centrum Wolontariatu przy 
OPS w Gryfinie  

Zastępca Burmistrza  
Paweł Nikitiński 

21 grudnia Gryfino 
Spotkanie opłatkowe MOZ 
NSZZ Solidarność przy PGE 
GiEK SA  

Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn 

21 grudnia Gryfino Wieczerza Wigilijna z 
bezdomnymi oraz samotnymi 

Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn 

 
 
 
 
 
Gryfino, dnia 21 grudnia 2016 r.    Burmistrz Miasta i Gminy 
            Mieczysław Sawaryn 


