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W zakresie gospodarki nieruchomościami i działalności gospodarczej: 
 
1. przyjęto 131 zgłoszeń do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej; 
2. wydano 7 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu 

 i poza miejscem sprzedaży; 
3. wydano 4 zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych; 
4. wydano 3 decyzje w sprawie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości; 
5. wydano 5 zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego dla nieruchomości, 

położonych na terenie miasta i gminy Gryfino; 
6. wydano 1 decyzję w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo 

własności oraz udzielenia bonifikaty w opłacie za to przekształcenie – opłata płatna  
w 20 ratach rocznych po 488,00 zł; 

7. zawarto 7 umów notarialnych o ustanowieniu służebności gruntowych i przesyłu  
w związku  z lokalizacją na gruncie gminnym, urządzeń infrastruktury technicznego  
uzbrojenia terenu – służebności odpłatne – 4.486,00 zł netto; 

8. wydano  151 umów obejmujących dzierżawę nieruchomości gminnych; 
9. sprzedano działkę przeznaczoną pod zabudowę usługową z możliwością 

lokalizacji zabudowy mieszkaniowej za kwotę – 141.400,00 zł netto; 
10. wyznaczono na dzień 15 maja 2018 r.  czwarty przetarg ustny nieograniczony  

na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II, 
przeznaczonej pod zabudowę wielorodzinną z usługami wbudowanymi w parterze – 
cena wywoławcza  netto 150.000,00 zł. 

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

- ustalenia ceny nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej nr działki 
110/2, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino, przeznaczonej do 
sprzedaży w drodze bezprzetargowej – Zarządzenie nr 0050.45.2018 z dnia 4 kwietnia 
2018 r., 
- ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy  
ul. Niepodległości 31/5 – Zarządzenie nr 0050.51.2018 z dnia 19 kwietnia 2018 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. Podpisałem umowę na zadanie pn. „Remont chodników w ciągu drogi gminnej 
nr 412518Z, tj. ulicy Reymonta w Gryfinie”. 

3. Zrealizowałem zadanie pn. „Montaż dwóch sztuk nawiewników w lokalach 
komunalnych nr 10 i 11 przy ul. 1 Maja 11 w Gryfinie”. 

4. Zleciłem zadanie pn. „Naprawa dwóch wiat przystankowych w pasach dróg w m. 
Parsówek i Zaborze, gmina Gryfino”. 

5. Podpisałem umowę na zadanie pn. „Opracowanie ekspertyzy stanu technicznego 
budynku mieszkalnego przy ul. Kościelnej 28 w Gryfinie”. 

6. Podpisałem umowę na zadanie: „Wymiana dwufunkcyjnego kotła gazowego w lokalu 
komunalnym przy ul. Fabrycznej 22/4 w Gryfinie”. 

7. Zakończyłem zadanie związane z opracowaniem ekspertyzy stanu technicznego 
budynku mieszkalnego przy ul. Szczecińskiej 52 w Gryfinie. 



8. Zakończyłem zadanie związane z wymianą instalacji elektrycznej w lokalu komunalnym  
w Gryfinie przy ul. Adama Asnyka 9/7. 

9. Zakończyłem zadanie pn. „Remont pieca kaflowego w lokalu komunalnym w Gryfinie 
przy ul. Kościelnej 22/2”. 

10. Podpisałem umowę na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej 
na budowę szatni przy boisku sportowym piłki nożnej LZS GROT Gardno”. 

11. Podpisałem umowę na zadanie pn. „Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego 
wielobranżowego na dostosowanie budynku Urzędu Miasta i Gminy Gryfino przy  
ul. 1 Maja 16, 71-100 Gryfino do wymogów ochrony przeciwpożarowej, w szczególności  
w zakresie zapewnienia dopuszczalnych długości dojść ewakuacyjnych, wyposażenia 
budynku w hydranty wewnętrzne oraz instalację oświetlenia ewakuacyjnego”. 

12. Podpisałem umowę na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej 
na poprawę efektywności energetycznej wielorodzinnego budynku mieszkalnego 
położonego przy ul. Piastów 23 w Gryfinie poprzez jego głęboką, kompleksową 
termomodernizację”. 

13. Podpisałem umowę na zadanie pn. „Budowa i przebudowa drogi wewnętrznej ulicy 
Pomorskiej w Gryfinie oraz przebudowa kanału melioracyjnego Gryfino – Czepino wraz 
z budową kolektora melioracyjno – deszczowego” wraz z pełnieniem funkcji inspektora 
nadzoru. 

14. Podpisałem umowę na zadanie pn. „Dostawa i montaż samoobsługowego płatnego 
systemu parkingowego zlokalizowanego przy ul. 1 Maja w Gryfinie”. 

 
Realizując zadania z zakresu rozwoju (BMI.RR): 
1. W odpowiedzi na ogłoszony przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju nabór w ramach 

Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez 
Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej opracowano oraz złożono wniosek 
o dotację celową na przebudowę drogi gminnej nr 412505Z, tj. ul. Iwaszkiewicza 
i ul. 11 Listopada. 

2. Przygotowałem oraz dostarczyłem do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Zachodniopomorskiego dokumenty wymagane do sporządzenia projektu umowy  
o dofinansowanie projektu pn. „Budowa infrastruktury technicznej w celu poprawy 
funkcjonowania i wzrostu konkurencyjności MŚP w rejonie drogi krajowej 31 
(ul. Pomorska) w Gryfinie”. 

3. Sporządziłem sprawozdania z trwałości projektów: 
− „Budowa nabrzeża obsługi jednostek pasażerskich oraz turystyki żeglarskiej 

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

− „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Parku Regionalnym w Gryfinie”. 
4. Podpisałem umowę na realizację zadania publicznego pn.: Wspieranie działalności 

gospodarczej poprzez prowadzenie działalności informacyjnej i doradczej oraz 
wspieranie działalności gospodarczej poprzez prowadzenie Regionalnego Funduszu 
Pożyczkowego „POMERANUS”. 

5. W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Szczecińskiego Obszaru 
Metropolitalnego: 
− wprowadziłem nowego koordynatora projektów, 
− przygotowałem sprawozdania z postępu merytorycznego dla SSOM, 
− przygotowałem oraz zgłosiłem zmiany do wniosku o dofinansowanie w ramach 

projektu „Przebudowa dróg lokalnych łączących centrum przesiadkowe w Gryfinie 
z siecią TEN-T”. 

6. Wystąpiłem z wnioskami o płatność, dot. refundacji kosztów, związanych z realizacją 
projektów: 



− Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Gryfinie oraz Górki Miłości i terenu przy 
ul. Opolskiej i Kołłątaja, 

− Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Noblistów 
Polskich w Gryfinie. 

 
W zakresie planowania przestrzennego i ochrony środowiska: 

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

− 13 decyzji o warunkach zabudowy,  
− 7 decyzji w sprawie zmiany decyzji o warunkach zabudowy, 
− 1 decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 
− 1 postanowienie opiniujące wstępny projekt podziału nieruchomości, 
− 10 wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,  
− 16 zaświadczeń z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

2. Wystąpiłem z wnioskiem o wszczęcie postępowania zmierzającego do wyboru 
wykonawcy projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Gryfino dla terenu obiektów sportowych przy ul. Sportowej w Gryfinie. 

3. We współpracy z przedstawicielami Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w Szczecinie dokonuję aktualizacji Gminnej Ewidencji 
Zabytków. 

 
Realizując zadania z zakresu ochrony środowiska (BMP.ROŚ): 
1. Wydałem 3 decyzje zezwalające na usunięcie drzew. 
2. Sporządziłem i przesłałem do zaopiniowania do Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska 5 projektów decyzji zezwalających na usunięcie drzew. 
3. Wszcząłem postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy 
fotowoltaicznej o mocy do 1 MW Dolna Odra na dz. nr 118/39 obręb Pniewo, Gm. 
Gryfino”. 

4. Zleciłem realizację pierwszej części wniosków dotyczących demontażu, odbioru, 
transportu i unieszkodliwienia materiałów izolacyjnych i budowlanych zawierających 
azbest. 

5. Przyjąłem jedno zgłoszenie rozpoczęcia eksploatacji przydomowej oczyszczalni 
ścieków na potrzeby własne gospodarstwa domowego. 

6. Udzieliłem odpowiedzi na dwa wnioski o udostępnienie informacji publicznej  
7. Skierowałem pismo do Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 

Środowiska w sprawie barki pchanej nr rej. SZ-03-115, zacumowanej na 718,72-718,73 
km rzeki Odry w Gryfinie przy ul. Targowej 5, która stanowi zagrożenie dla 
bezpieczeństwa żeglugi i środowiska. 

8. Wydałem postanowienie opiniujące pozytywnie „Projekt robót geologicznych dla 
określenia warunków geologiczno-inżynierskich projektowanych słupów linii 
energetycznej 400 kV Krajnik – Baczyna zlokalizowanych na terenie województwa 
zachodniopomorskiego (gminy Gryfino, Banie, Kozielice i Myślibórz)”.  

9. Zawarłem 35 umów dotacji celowych ze środków finansowych Gminy Gryfino, 
przeznaczonych na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej. 

 
W zakresie gospodarki komunalnej: 

 
w zakresie gospodarki mieszkaniowej: 
1. wydałem 2 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego; 



2. wydałem 1 skierowanie do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego; 
3. rozpatrzyłem 4 wnioski o przydział lokalu komunalnego; 
4. rozpatrzyłem 2 wnioski o zamianę lokalu z urzędu. 
 
w zakresie ochrony przyrody: 
1. wystąpiłem do Starosty Gryfińskiego z 3 wnioskami o wydanie zezwolenia na usunięcie 

drzew lub krzewów z nieruchomości gminnych; 
2. wydałem 1 zgodę na usunięcie drzew z nieruchomości gminnych. 
 
w zakresie gospodarki odpadami: 
1. sporządziłem i przesłałem Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego 

sprawozdanie dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi w 2017 r., 
2. przygotowałem zlecenie odbioru odpadów z akcji edukacyjno-ekologicznej „Dzień 

Ziemi 2018”, 
3. dokonałem zakupu rękawic i worków na odpady na akcję edukacyjno-ekologiczną 

„Dzień Ziemi 2018”; 
4. sporządziłem i opublikowałem na portalu sprawozdawczym załącznik do sprawozdania 

statystycznego SG-01 Statystyka gminy: Gospodarka mieszkaniowa i komunalna za 2017 
r. w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. 

 
w zakresie gospodarki komunalnej: 
1.   zleciłem remont i malowanie ponad 200 szt. ławek gminnych.  
 
w zakresie ochrony zwierząt: 
1.   przyjąłem do realizacji 23 wnioski na wykonanie usług sterylizacji i kastracji psów 
       i kotów posiadających właściciela; 
2.   wyraziłem opiekunowi społecznemu 1 zgodę na sterylizację 1 wolnożyjącej kotki. 
 

W zakresie edukacji i spraw społecznych: 
 

1. Przekazano dotację z budżetu Gminy Gryfino za miesiąc kwiecień na prowadzenie 
na terenie gminy Gryfino Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Iskierka”  
z oddziałami ogólnodostępnymi i specjalnymi w Gryfinie w wysokości 125.634,36 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 kwiecień na prowadzenie  
4 punktów przedszkolnych w miejscowościach wiejskich na terenie gminy Gryfino 
dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w wysokości 30.960,92 zł.  

3. W dniu 19 kwietnia 2018 r. wydałem zarządzenie w sprawie planu dofinansowania form 
doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach 
Gminy Gryfino, określenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest 
przyznawane oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania w 2018 roku. 

4. Sporządzono bazę danych oświatowych szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę 
Gryfino oraz niepublicznych jednostek oświatowych, dla których Gmina Gryfino 
prowadzi ewidencję, według stanu na 31 marca 2018 r.: ogólna liczba uczniów  
i wychowanków – 4171 osoby; liczba nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze – 
463 osób, zatrudnionych w niepełnym wymiarze – 127 osób, przeciętna liczba 
pracowników administracji i obsługi – 261 osób. 

5. Zawarłem umowę Nr 67/D/2018 pomiędzy Zachodniopomorskim Kuratorem Oświaty  
a Gminą Gryfino w sprawie trybu przekazywania w 2018 roku środków Funduszu Pracy  
z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych 
pracowników oraz ich rozliczenia.  

6. W dniu 30 marca 2018 r. wydałem zarządzenie nr 0050.44.2018 w sprawie zatwierdzenia 
indywidualnych diagnoz zapotrzebowania na wsparcie dla szkół, których organem 



prowadzącym jest Gmina Gryfino przeprowadzone na potrzeby realizacji projektu 
w ramach Działania 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne 
oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym 
i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru 
Metropolitalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. 

7. W ramach dotacji celowych na zadania publiczne w dniu 18 kwietnia 2018 roku 
podpisałem umowę na realizację następującego zadania:  
„Organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej – IV turniej Piłki Ręcznej Gryf CUP 2018” 
z Uczniowskim Klubem Sportowym Olimpijczyk Gryfino. 

8. W dniu 12 kwietnia 2018 roku wydałem zarządzenie Nr 0050.49.2018 w sprawie 
powołania Komisji do zaopiniowania złożonych formularzy zgłoszeń do Gali Sportu. 

9. Podpisałem umowę na wykonanie przeglądów placów zabaw, boisk piłkarskich oraz 
placów rekreacyjno-sportowych znajdujących się na terenie Gminy Gryfino. Kwota 
umowy – 10.000,00 złotych brutto. 

10. Dofinansowałem usługę transportową do Warszawy gryfińskiej młodzieży szkolnej 
realizującej projekt pn. Stulecie Odzyskania Niepodległości 1918-2018. 

11. Przekazałem dotację celową, ze Starostwa Powiatowego w Gryfinie, zgodnie 
z porozumieniem nr EK-2/09 z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie powierzenia Gminie 
Gryfino zadania publicznego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej. 

12. Dnia 11 kwietnia 2018 r. zorganizowałem spotkanie z przedstawicielami organizacji 
pozarządowych działających na terenie gminy Gryfino ws. ustalenia Honorowego 
Komitetu Obchodów 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. 

13. Pod moim patronatem dnia 21 marca 2018 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących 
w Gryfinie odbył się Przegląd Twórczości Młodzieżowej „Zgryfiada”.  

 
W zakresie spraw organizacyjnych: 

 
1. Wydałem zarządzenie nr 120.29.2018 z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia 

Regulaminu określającego szczegółowe zasady, sposób i tryb przyznawania 
i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków z planu 
finansowego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, a także zasady rozliczania płatności 
dokonywanych przy ich wykorzystaniu z uwzględnieniem konieczności zapewnienia 
prawidłowości i gospodarności dokonywania wydatków. 

2. Wydałem zarządzenie nr 120.26.2018 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie powołania 
Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko 
kierownicze – Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Gryfinie. W wyniku 
przeprowadzonego naboru kierownikiem zastała Krystyna Szyszkowska. 

3. Wydałem zarządzenie nr 120.25.2018 z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie powołania 
komisji do dokonania oceny i wydzielenia dokumentacji aktowej niearchiwalnej 
zdeponowanej w archiwum zakładowym Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie  
z przeznaczeniem jej do zniszczenia. 

4. W związku ze zbliżającym się terminem wejścia w życie  rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE L 119/1) 
zorganizowałem szkolenie dla pracowników jednostek organizacyjnych z zakresu 
ochrony danych osobowych. 

5. Uaktualnione zostały zbiory danych osobowych prowadzonych przez Wydział 
Organizacyjny.  

 
 
 



W zakresie działalności Urzędu Stanu Cywilnego i spraw obywatelskich: 
 
W zakresie Urzędu Stanu Cywilnego: 
Sporządziłem: 
- 29 aktów urodzeń,  
- 5 aktów małżeństwa,  
- 26 aktów zgonu. 
Przyjąłem 7 uznań ojcostwa.  
Nadałem 29 numerów PESEL. 
Transkrybowałem 10 zagranicznych aktów stanu cywilnego.  
Przyjąłem 13 zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.   
 
Wydałem: 
- 2 decyzje o zmianie nazwiska, 
- 4 zaświadczenia o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego, 
- 21 zaświadczeń o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wyznaniowego, 
- 1 zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo, 
- 437 odpisów z aktów stanu cywilnego. 
 
Dokonałem: 
- 27 zmian w aktach stanu cywilnego, w tym 8 rozwodów,  
- 157 przypisków w aktach stanu cywilnego,  
- 261 migracji aktów stanu cywilnego do Centralnego Rejestru Stanu Cywilnego. 
Udzieliłem 4 ślubów cywilnych, w tym 1 poza urzędem stanu cywilnego. 
 
W zakresie Referatu Spraw Obywatelskich: 
Realizacja zadań z zakresu dowodów osobistych:  
Przyjąłem 333 wnioski o wydanie dowodu osobistego.  
Wydałem 326 dowodów osobistych. 
Unieważniłem 206 dowodów osobistych, w tym 24 na podstawie zgłoszeń o utracie 
dokumentu. 
Udzieliłem odpowiedzi na 15 wniosków o udostępnienie dokumentacji związanej                           
z dowodem osobistym.  
 
Realizacja zadań z zakresu ewidencji ludności :   
Udzieliłem odpowiedzi na 88 wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców. 
Wydałem na wniosek 111 zaświadczeń o zameldowaniu mieszkańców naszej gminy. 
Dokonałem 125 czynności z zakresu obowiązku meldunkowego. 
Wydałem 1 decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie wymeldowania z miejsca pobytu 
stałego. 
 
Realizacja zadań z zakresu kwalifikacji wojskowej: 
Przygotowałem opisową analizę wyników z przeprowadzonej w dniach od 1 marca 2018 
roku do 26 marca 2018 roku kwalifikacji wojskowej i przekazałem ją do Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie. 
 
Realizacja zadań z zakresu spraw wyborczych: 
Przygotowałem projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Gryfino na stałe obwody 
głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 
 

 
 
 



W zakresie obsługi Rady Miejskiej: 
 
1. Wydałem Zarządzenie nr 120.28.2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia   
    odpowiedzialnych za realizację uchwał podjętych na sesji w dniu 29 marca 2018 r. 
2. Na ostatniej sesji radni zgłosili 36 interpelacji. Pismem z dnia 6 kwietnia 2018 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) Sporządzanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Gryfino dla terenu obiektów sportowych przy ul. Sportowej w Gryfinie; 
2) Remont wielorodzinnego mieszkalnego budynku komunalnego, zlokalizowanego 

przy ul. Armii Krajowej 10 w Gryfinie; 
3) Budowa budynku garażowo-magazynowego przy remizie OSP Radziszewo. 

2. Ogłosiłem i unieważniłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  
o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 30 000 euro na zadania:  
1) Budowa budynku garażowo-magazynowego przy remizie OSP Radziszewo. 
2) Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego na zadaniu: Termomodernizacja budynku 

użyteczności publicznej – Szkoły Podstawowej nr 3 im. Noblistów Polskich  
w Gryfinie przy ul. Iwaszkiewicza 70. 

3. Ogłosiłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości 
zamówienia powyżej 30 000 euro na zadanie: Termomodernizacja budynku 
użyteczności publicznej – Szkoły Podstawowej nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie 
przy ulicy Iwaszkiewicza 70. 

4. Rozstrzygnąłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej 
wartości zamówienia powyżej 30 000 euro na zadania: 
1) Budowa i przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Pomorskiej w Gryfinie oraz 

przebudowa kanału melioracyjnego Gryfino – Czepino wraz z budową kolektora 
melioracyjno – deszczowego; 

2) Remont chodników w ciągu drogi gminnej nr 412518Z, tj. ulicy Reymonta w Gryfinie. 
5. Unieważniłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej 

wartości zamówienia powyżej 30 000 euro na zadanie: Budowa hali sportowo – 
widowiskowej. 

6. Wydałem: zarządzenie Nr 120.27.2018 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie powołania 
komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na zadanie: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – 
Szkoły Podstawowej nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie przy ulicy Iwaszkiewicza 70”. 

 
W zakresie działalności Biblioteki Publicznej: 

 
Akcja społeczno- edukacyjna „Żonkile” w Chwarstnicy. Filia Biblioteczna w Chwarstnicy 
zorganizowała akcję społeczno- edukacyjną „Żonkile” związaną z 75. Rocznicą Powstania  
w Getcie Warszawskim. Wraz z uczniami Szkoły Podstawowej w Chwarstnicy rozdaliśmy 
ponad 400 żonkili. Na lekcjach bibliotecznych razem z nauczycielami historii przybliżyliśmy 
dzieciom i młodzieży tematykę II wojny światowej. Wydarzenia zostały tak przedstawione, 
by dotarły do każdego czytelnika bez względu na wiek. Uczniowie starszych klas obejrzeli 
film pt.: „Nie było żadnej nadziei..”. Wspólnie z Muzeum POLIN chcieliśmy, aby młodzi 
ludzie pamiętali o bohaterach z 1943 r., którzy stanęli do walki o ludzką godność i którzy są 
częścią naszej wspólnej historii. Po wielkiej akcji deportacyjnej latem 1942 r., w czasie 
której wywieziono do Treblinki prawie 300 tys. Żydów warszawskich, w getcie pozostało 60 
tys. osób. Oddziały niemieckie 19 kwietnia 1943 r. przystąpiły do ostatecznej likwidacji 



getta. Członkowie Żydowskiej Organizacji Bojowej (ŻOB) i Żydowskiego Związku 
Wojskowego (ŻZW) przeciwstawili się tej akcji. W nierównej walce, słabo uzbrojeni 
bojownicy wytrwali trzy tygodnie. W tym czasie Niemcy zrównali getto z ziemią, paląc dom 
po domu, zabijając i wywożąc do obozów mieszkańców getta. 8 maja w otoczonym przez 
Niemców bunkrze przy ulicy Miłej przywódca powstania Mordechaj Anielewicz i grupa 
kilkudziesięciu ŻOB-owców odebrało sobie życie. Markowi Edelmanowi, ostatniemu 
dowódcy oraz kilku innym bojowcom udało się wydostać kanałami z płonącego getta. 
Żonkile symbolizują pamięć, szacunek i nadzieję. Kwitną w tym samym czasie, gdy 
obchodzona jest rocznica Powstania w Getcie Warszawskim. Żółte kwiatki związane są z 
postacią Marka Edelmana, który w każdą rocznicę powstania w getcie dostawał te kwiaty 
od anonimowej osoby. Sam również co roku 19 kwietnia składał pod Pomnikiem Getta 
bukiet żółtych kwiatów. Organizatorzy dzisiejszej akcji chcą, aby pamięć o Powstaniu była 
jednym z elementów kształtujących tożsamość mieszkańców stolicy i całej Polski. Akcja 
propagowana była także w gryfińskiej bibliotece. 
 
Kwietniowe spotkanie DKK dla dorosłych poświęcone było książce Mariusza Sieniewicza 
pt.: Żydówek nie obsługujemy. Ten wydany w 2006 roku w serii Archipelagi zbiór 
opowiadań jest trzecią książką w dorobku autora i zarazem dziełem uznanym przez 
krytyków za najlepsze. Podkreślają oni duży wysiłek włożony przez autora w kreacje 
postaci i światów przedstawionych oraz głębię przemyśleń wynikających z narracji. 
Sięgając po motywy charakterystyczne dla karnawalizacji świata, Sieniewicz sprawia, że 
istota jego przekazu nie jest podana czytelnikowi „na talerzu”; przeciwnie – skazuje 
odbiorcę na nie lada wysiłek w odszyfrowaniu przedstawianych przez siebie 
rzeczywistości. Lektury nie ułatwia też język opowiadań oparty na wszelkiego rodzaju 
odwołaniach do różnych tekstów kultury: poczynając od Biblii, poprzez twórczość pisarzy 
antycznych, na kulturze ludowej kończąc. Trudność odbioru wzmagają ponadto 
makabryczność i brutalność przedstawianych scen oraz bardzo częste wulgaryzmy.  Czemu 
mają służyć te wszystkie zabiegi stylistyczne? Według badaczy literatury współczesnej są 
one niezbędne, by przykuć uwagę czytelników i zainteresować ich ważnym tematem, jakim 
jest Zagłada. Zdania na temat wśród uczestników spotkania były podzielone. Część z nas 
uznała stosowane przez autora metody za skuteczne, a tym samym – książkę za udaną, dla 
innych przekaz okazał się nietrafiony.  

 
Oddział Dziecięcy: 

DATA 
 
 

TEMATY  I  FORMY PRACY UCZESTNICY LICZBA 
UCZEST. 

RODZAJ 
FORMY 

30 marca KICAŁY SOBIE ZAJĄCZKI PO 
BIBLIOTECE… 

Gr. „Jaskółki” z 
Przedszkola nr 5 z 
nauczycielkami 

18 warsztaty 
literacko-
edukacyjne 

 Dyskusja o książce Anny Matusiak 
– „Zajączek wielkanocny” 

-,,- 16 dyskusja nad 
książką 
(DKK) 

 Tradycje i zwyczaje wielkanocne -,,- 16 pogadanka 
5 

kwietnia 
„Sąd nad książką” przedstawienie 
przygotowane przez uczniów 
Szkoły Podstawowej im. Małych 
Zesłańców Sybiru w Radziszewie 

kl. 3G z SP nr 1 i kl. 
4B z SP nr 2 z 
nauczycielkami 

59 mała forma 
teatralna 

9 
kwietnia 

Międzynarodowy Dzień Lotnictwa 
i Kosmonautyki 

  gazetka 
ścienna 

10 
kwietnia 

W Bullerbyn jest zawsze wesoło – 
zajęcia czytelnicze na podstawie 

kl. 2 i 3 ze SP           
w Radziszewie z 

19 spotkanie z 
książką 



książki „Dzieci z Bullerbyn” Astrid 
Lindgren 

nauczycielkami 

 Czy znasz Dzieci z Bullerbyn? – 
turniej czytelniczy w grupach 

-,,- 16 konkurs 
interaktywny 

13 
kwietnia 

Z wizytą na Bajkowej Wyspie „Żabki” z 
Przedszkola nr 4 z 
nauczycielkami 

22 wycieczka po 
bibliotece 

 Kicia Kocia w bibliotece -,,- 22 spotkanie z 
książką 

 Dyskusja nad książką Anity 
Głowińskiej – „Kicia Kocia w 
bibliotece” 

-,,- 20 DKK 

 Quiz Przedszkolaka -,,- 19 konkurs 
14 

kwietnia 
Baśnioludek w Krainie Muzyki – 
koncert bajkowy w wykonaniu 
artystów z Pro Musica ze 
Szczecina 

dzieci od 3 do 10 
lat z rodzicami 

23 mała forma 
teatralno-
muzyczna 

17 
kwietnia 

Skarpetkowe spotkanie z Justyną 
Bednarek 

Klasy 3d z SP nr 1 i 
SP nr 2 z 

nauczycielkami 

45 spotkanie 
autorskie 

19 
kwietnia 

Dzień Ziemi   gazetka 
ścienna 

 
Filia Biblioteczna w Pniewie - kolejne spotkanie z biblioterapią w ,,Dziennym Domu 
Senior+'' za nami. Tematem przewodnim zajęć był temat: ,,Mowa Ciała'', jak rozpoznać 
kłamstwo oraz inne zachowania. Pogadanka, praca z tekstem oraz test psychologiczny, 
określający nasz charakter. 
 
Filia Biblioteczna w Żabnicy – Biblioteka przygotowywała wielkanocna palmę. 
Palma wielkanocna to nieodłączny symbol Niedzieli Palmowej. Zwyczaj święcenia gałązek 
znany jest w Polsce już od średniowiecza, a w symbolice kościoła palmy są znakiem 
zmartwychwstania i nieśmiertelności duszy. Biblioteka w Żabnicy zgodnie z wieloletnią 
tradycją zaprosiła swoich czytelników do wspólnego przygotowania palmy na uroczystość 
Palmowej Niedzieli. W tym roku dodatkową mobilizacją dla twórców był udział w konkursie 
zorganizowanym podczas Jarmarku Wielkanocnego przez Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie. 
Czytelnicy biblioteki jak zwykle nie zawiedli i wspólnie pracowali nad niezwykle efektowną 
palmą, która swoją symboliką nawiązywała do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Co ważne nie zabrakło przy tej pracy zarówno dorosłych jak i najmłodszych 
mieszkańców. Wymiernym efektem tej wspólnej pracy było wyróżnienie i nagroda zdobyte 
podczas Wielkanocnego Jarmarku.  
 

W zakresie działalności Gryfińskiego Domu Kultury: 
 

termin nazwa imprezy miejsce 
23 marca udział w konkursie i zwycięstwo recytatorki z 

GDK - Mai Stołeckiej (instr. Maria Piznal) w I 
Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim 
Poezji Polskiego Romantyzmu "Razem, młodzi 
przyjaciele!" 

XVI Liceum 
Ogólnokształcące w 
Szczecinie 

24-25 marca udział Kapeli Ludowej Wełtynianka (instr. 
Katarzyna Papiernik) w XIV edycji Łobeskiej 
Baby Wielkanocnej / 1 miejsce dla zespołu w 

Miejska Hala 
Sportowo-
Widowiskowej w Łobzie 



konkursie Wojewódzkie Wielkanocne 
Spotkania z Folklorem 

6 kwietnia dodatkowy seans filmowy dla 
szkół/przedszkoli (org. Krzysztof Wawrzyniak) 

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

6 kwietnia obsługa techniczna spotkania w ramach 
Programu Społecznik 2018 (org. Urząd 
Marszałkowski w Szczecinie) (Stanisław 
Fabjańczuk) 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

7 kwietnia współorganizacja powiatowych eliminacji 46. 
Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju 
Turystyczno-Krajoznawczego (koordynacja 
Kamilla Gadomska) 

Szkoła Podstawowa nr 
3 w Gryfinie 

7 kwietnia Muzyczny Pałacyk - koncert perkusyjny 
(koordynacja Piotr Ostrowski) 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

7 kwietnia udział Teatru Eliksir w III Przeglądzie Teatrów 
Uniwersytetów Trzeciego Wieku Województwa 
Zachodniopomorskiego INDEX w Goleniowie 
(instr. Janusz Janiszewski) 

Goleniowski Dom 
Kultury 

7-8 kwietnia udział recytatorów z GDK w wojewódzkim 
finale Małego Konkursu Recytatorskiego / 
tytuł laureata przeglądu dla Mai Stołeckiej 
(instr. Maria Piznal), wyróżnienie dla Nel 
Tarczyńskiej i Juliana Podworskiego (instr. 
Dorota Krutelewicz-Sobieralska)   

Zamek Książąt 
Pomorskich  
W Szczecinie 

10 kwietnia Muzyczny Pałacyk - koncert gitarowy 
(koordynacja Piotr Ostrowski) 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

12 kwietnia udział Teatru Eliksir w spotkaniu z poezją 
Adama Asnyka (instr. Janusz Janiszewski) 

Dzienny Dom Senior+ 
W Gryfinie 

13 kwietnia Koncert Teatru Tańca EGO VU [1] (pokaz 
spektakli tanecznych, wystawy) (org. Eliza 
Hołubowska) 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa, sala 
Lech 

14 kwietnia Koncert Teatru Tańca EGO VU [2] (pokaz 
spektakli tanecznych, wystawy) (org. Eliza 
Hołubowska) 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa, sala 
Lech 

14 kwietnia udział recytatorki z GDK - Mai Stołeckiej 
(instr. Maria Piznal) w finale wojewódzkim XII 
Zachodniopomorskiego Konkursu 
Recytatorskiego "O Złotą Lirę Kornela 
Ujejskiego" / zdobycie 2 miejsca 

Akademia Sztuki  
W Szczecinie 

21 kwietnia Powiatowy Przegląd Piosenki Dziecięcej / 
Solistów i Muzycznych Zespołów Estradowych 
(org. Piotr Ostrowski) 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

21 kwietnia obsługa techniczna dwóch spektakli 
teatralnych dla dzieci (org. Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Gryfinie) (Stanisław Fabjańczuk) 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

22 kwietnia udział Teatru Eliksir w w Wojewódzkim 
Przeglądzie ARS 2018 w Nowogardzie (instr. 
Janusz Janiszewski) 

Nowogardzki Dom 
Kultury 

23 kwietnia 
obsługa techniczna III Powiatowych 
Mistrzostw Pierwszej Pomocy w Gryfinie 
(Stanisław Fabjańczuk) 

Ośrodek Sportu i 
Rekreacji  
w Gryfinie 



 
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 

5 kwietnia Szczecin 

Konferencja "Program rozwoju 
Odrzańskej Drogi Wodnej. Nowe szanse 
i wyzwania dla samorządów 
terytorialnych"  

Burmistrz        
Mieczysław Sawaryn  

6 kwietnia Szczecin Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia 
Gmin Polskich Euroregionu Pomerania  

Burmistrz        
Mieczysław Sawaryn 

10 kwietnia Gryfino Uroczysta Msza Św. w intencji Ofiar 
Katastrofy Lotniczej pod Smoleńskiem 

Zastępca Burmistrza 
Paweł Nikitiński 
Sekretarz Ewa Sznajder 

15 kwietnia Szczecin 

Losowanie barw narodowych szkół 
podstawowych uczestniczących w 9. 
edycji turnieju Mini Mundial 2018 
„Podejmij Wyzwanie” 

Kierownik             
Andrzej Wiśniewski 

19 kwietnia Gryfino Konferencja prasowa na temat Targów 
INKONTAKT 

Burmistrz       
Mieczysław Sawaryn 

20 kwietnia Gryfino Spotkanie integracyjne pracowników 
CW Laguna z okazji 20-lecia CW Laguna  

Burmistrz       
Mieczysław Sawaryn 

21 kwietnia Gryfino 
Spektakle teatralne dla dzieci "W 
domku Baby Jagi" oraz "Inna strona 
życia" 

Burmistrz        
Mieczysław Sawaryn 
Zastępca Burmistrza 
Paweł Nikitiński 
Zastępca Burmistrza 
Tomasz Miler 

23 kwietnia Gryfino III Powiatowe Mistrzostwa Pierwszej 
Pomocy 

Komendant           
Roman Rataj 
Naczelnik          Grzegorz 
Jastrowicz 

25 kwietnia Gryfino Posiedzenie Wojewódzkiej Rady 
Programowej OHP 

Burmistrz        
Mieczysław Sawaryn 

 
 
Gryfino, dnia 25 kwietnia 2018 r.    Burmistrz Miasta i Gminy 
            Mieczysław Sawaryn  


