INFORMACJA
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
Z REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE
OD 29 WRZEŚNIA 2016 DO 26 PAŹDZIERNIKA 2016

PAŹDZIERNIK 2016

W zakresie gospodarki nieruchomościami i działalności gospodarczej:
1. Przyjąłem 86 zgłoszeń do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej;
2. Wydałem 3 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu
i poza miejscem sprzedaży;
3. Wydałem 4 decyzje o wygaśnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
4. Wydałem 13 decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości;
5. Wydałem 3 zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego dla nieruchomości,
położonych na terenie miasta i gminy Gryfino;
6. Wyznaczyłem przetargi na sprzedaż nieruchomości gminnych:
- na 3.11.2016 r. I przetarg na sprzedaż 2 działek, położonych w obrębie 4 m. Gryfino,
przeznaczonych pod zabudowę usługową – cena wywoławcza obu działek – 398.000
zł;
- na 9.11 2016 r. III przetarg na sprzedaż działki, położonej w obrębie 2 m. Gryfino,
przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – cena wywoławcza –
46.000 zł
- na 9.11.2016 r. II przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkami byłej
świetlicy, położonej w Żabnicy – cena wywoławcza 25.000,00 zł;
- na 22.11.2016 r., I przetarg na sprzedaż działki, położonej w obrębie Daleszewo,
przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – cena wywoławcza –
45.000 zł
- na 29.11.2016 r. III przetarg na sprzedaż 3 działek, położonych w obrębie Wełtyń II,
przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną wolnostojącą – cena wywoławcza trzech
działek – 285.000 zł
7. Zawarłem 7 umów notarialnych o ustanowieniu służebności gruntowych i przesyłu
w związku z lokalizacją na gruntach gminnych, urządzeń infrastruktury technicznego
uzbrojenia terenu – służebności odpłatne – 10.345,50 zł netto;
8. Wydałem 2 umowy obejmujące dzierżawę nieruchomości gminnych;
9. Przejąłem nieodpłatnie od Nadleśnictwa Gryfino 2 lokale mieszkalne, położone
w Gryfinie przy ul. Z. Krasińskiego 48/2 i 52/10;
10. Przejąłem w trybie art. 66 Ordynacji podatkowej prawo użytkowania wieczystego
nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 75/4 o pow. 1,1734 ha, położonej
w obrębie Krajnik;
11. Nabyłem na mienie gminne w drodze wykupu prawo własności nieruchomości
oznaczonej nr działki 212/17 o pow. 0,0719 ha, położonej w obrębie Wełtyń II,
przeznaczonej pod ciągi komunikacyjne;
12. Wypłaciłem na rzecz osoby fizycznej odszkodowanie w wysokości 41.890,00 zł, za
nieruchomość oznaczoną nr działki 110/11 o pow. 0,0678 ha, położoną w obrębie
Żórawki, przejętą z mocy prawa pod drogę publiczną gminną.
W zakresie gospodarki nieruchomościami wydano 3 zarządzenia dotyczące
gospodarowania mieniem gminnym, w sprawie:
- ustalenia ceny nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. A. Asnyka 7/2,
przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemców – Zarządzenie nr 0050.118.2016 z dnia
27.09.2016 r.,
- ustalenia ceny nieruchomości zabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym
Sobiemyśl – dz. nr 17/35 i 17/40, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy –
Zarządzenie nr 0050.123.2016 z dnia 10.10.2016 r.,
- ustalenia ceny nieruchomości zabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym
Sobiemyśl – dz. nr 17/33 i 17/39, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy –
Zarządzenie nr 0050.124.2016 z dnia 10.10.2016 r.

W zakresie planowania przestrzennego, strategii, rozwoju i inwestycji:
Realizując zadania z zakresu planowania przestrzennego (BMP-PP):
1. Wydałem:
− 1 decyzję o warunkach zabudowy,
− 1 decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
− 2 decyzje w sprawie ustalenie opłaty planistycznej,
− 2 postanowienia opiniujące wstępny projekt podziału nieruchomości,
− 10 wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
− 19 zaświadczeń z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
2. W okresie od 6 do 14 października 2016r., przy współudziale Zachodniopomorskiego
Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, przeprowadziłem Międzynarodowe
Warsztaty Studenckie. Za cel organizacji warsztatów przyjęto znalezienie pomysłu na
kształtowanie przestrzeni publicznych w mieście Gryfino położonych nad brzegiem rzeki
Odry oraz w jego centrum.
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. Zakończyłem i odebrałem zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej,
związanej z przebudową ulicy Słonecznej w Gardnie”.
3. Trwają prace związane z przebudową ciągu pieszo-jezdnego na działce nr 52/16
w miejscowości Gardno wraz z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.
4. Trwają prace związane z modernizacją nawierzchni dróg gminnych w miejscowości
Żórawie i Żórawki" z wykorzystaniem pozyskanego od zarządcy drogi krajowej nr 31
frezu.
5. Trwają prace związane z budową oświetlenia drogowego w m. Wełtyń ul. Zaciszna.
6. Podpisałem umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi
dojazdowej w rejonie ul. Jana Pawła II w Gryfinie.
7. Zleciłem ułożenie płyt wielootworowych w miejscowości Radziszewo, ul Akacjowa –
zgodnie z zadaniem Modernizacja nawierzchni drogi przy ul. Akacjowej realizowanym
z funduszu sołeckiego m. Radziszewo.
8. Zleciłem opracowanie projektu stałej organizacji ruchu na drogach gminnych na ul. Jana
Pawła II - Reymonta w Gryfinie.
9. Podpisałem umowę na modernizację drogi gminnej w m. Drzenin – zadanie realizowane
z funduszu sołeckiego.
10. Podpisałem umowę na przebudowę zatoki autobusowej w miejscowości Wirów, gmina
Gryfino wraz z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.
11. Trwają prace, związane z wykonaniem przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków
gminnych w Pniewie przy ulicy Gryfińskiej 16 i 22 oraz w Wełtyniu przy ulicach:
Wirowskiej 1, Szkolnej 1 w ramach aglomeracji Gryfino.
12. Trwają prace, związane z bieżącymi remontami oraz remontem pomieszczenia nr 14 i 15
w budynku Urzędu Miasta i Gminy Gryfino.
13. Zakończyłem i odebrałem zadanie realizowane z funduszu sołeckiego pn. „Utwardzenie
terenu o powierzchni 120 m2, zlokalizowanego na działce nr 177/4 w obrębie
ewidencyjnym Krzypnica”.
14. Zakończyłem i odebrałem zadanie pn. „Wykonanie utwardzenia placu w miejscowości
Pniewo działka nr 502 – zadanie realizowane z funduszu sołeckiego”.
15. Zakończyłem i odebrałem zadanie pn. „Modernizację sceny plenerowej wraz z parkietem
przy scenie działka nr 12/3 – etap I. Zadanie realizowane z funduszu sołeckiego m.
Wysoka Gryfińska”.
16. Zakończyłem i odebrałem zadanie pn. „Zakup elementów drewnianych na wykonanie
drewutni przy świetlicy w m. Wirów zgodnie z zadaniem z funduszu sołeckiego Wirów”.

17. Zleciłem montaż rozdzielnicy 0,4 kV na działce nr 17/3 w miejscowości Steklinko zgodnie
z zadaniem: „Montaż skrzynki elektrycznej”, realizowanym z funduszu sołeckiego.
18. Zleciłem zakup, dostawę oraz montaż garażu blaszanego 3x5 I gatunek blacha ocynk z
bramą dwuskrzydłową w miejscowości Sobiemyśl, gmina Gryfino – zadanie realizowane
z funduszu sołeckiego.
19. Zleciłem wznowienie wytyczenia znaków granicznych lub ustalenie granic na działce nr
180/1 w m. Wełtyń – realizowane z funduszu sołeckiego dla zadania pn. „Modernizacja
sali gimnastycznej”.
20. Zakończyłem i odebrałem zadanie pn. „Wymiana stolarki okiennej w lokalu komunalnym
przy ul. Bol. Krzywoustego 1/10 w Gryfinie.
21. Podpisałem umowę na wykonanie robót zduńskich, polegających na przestawieniu
5 pieców kaflowych w lokalach komunalnych przy: ul. Fabrycznej 2/4 i 4/3, ul. Kościelnej
22/3, ul. Szczecińskiej 39/1 oraz Łużyckiej 26a/2 w Gryfinie.
22. Podpisałem umowę na przebudowę lokalu mieszkalnego wraz z budową podjazdu dla
osoby niepełnosprawnej, zlokalizowanego przy ul. Łużyckiej 4/3 w Gryfinie.
23. Zleciłem wymianę instalacji elektrycznej w lokalu komunalnym przy ul. Niepodległości 4/2
w Gryfinie.
24. Zleciłem wymianę wymiennika elektrycznego ciepłej wody w lokalu komunalnym,
zlokalizowanym w miejscowości Steklno 10/2.
25. Zakończyłem zadanie pn. „Przebudowa przewodów kominowych wraz z wentylacją
w lokalach komunalnych przy: ul. Orląt Lwowskich 1/1, 1/2, 3/1, 3/2, 3/4, 5/1, 5/2
w Gryfinie, ul. Gryfińskiej 22, 22/2, 22/3 w Pniewie”.
26. Zleciłem opracowanie opinii budowlanej 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.
27. Zleciłem wykonanie opomiarowania poboru wody i odprowadzenia ścieków z budynku
komunalnego położonego przy ul. Łużyckiej 26, 26a i 26b w Gryfinie.
28. Trwają prace związane z modernizacją części dachu w Przedszkolu nr 2 przy ul.
Sprzymierzonych 5 w Gryfinie (filia)".
29. Trwają prace związane z modernizacją budynku Przedszkola nr 3 w Gryfinie polegającą
na poprawie bezpieczeństwa pożarowego – etap II”.
30. Zrealizowałem zadanie pn. "Modernizacja terenu boiska sportowego Szkoły Podstawowej
w Żabnicy polegająca na wykonaniu bieżni lekkoatletycznej oraz skoczni w dal".
31. Trwają prace związane z zadaniem pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na
budowę oświetlenia ulicznego, zlokalizowanego w pasach dróg gminnych, miasto i gmina
Gryfino".
32. Trwają prace budowlane, związane z zadaniem pn. „Budowa Żłobka Miejskiego
w Gryfinie w formule zaprojektuj i wybuduj”.
33. Podpisałem umowę na zadanie: „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę hali
sportowo-widowiskowej w Gryfinie”.
Realizując zadania z zakresu strategii i rozwoju (BMP-PS):
1. Podpisano umowy na wykonanie trzech studiów wykonalności oraz opracowanie
koncepcji programowo-przestrzennej dla zadań realizowanych w ramach Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego dla Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 dla
3 projektów:
a) „Budowa infrastruktury technicznej w celu poprawy funkcjonowania
i wzrostu konkurencyjności MŚP w rejonie drogi krajowej 31 (ul. Pomorska)
w Gryfinie” – postępowanie na przygotowanie studium wykonalności.
b) „Zintegrowane centrum przesiadkowe w Gryfinie” – postępowanie na
przygotowanie koncepcji programowo-przestrzennej oraz studium wykonalności.

c) „Przebudowa dróg lokalnych łączących centrum przesiadkowe w Gryfinie
z siecią TEN-T” – postępowanie na przygotowanie studium wykonalności.
2. Wybrano Wykonawcę do opracowania audytu energetycznego oraz świadectwa
charakterystyki energetycznej dla Urzędu Miasta i Gminy Gryfino.
3. Podpisano porozumienie z Województwem Zachodniopomorskim, w imieniu którego
występuje Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego
z siedzibą w Szczecinie ws. zagospodarowania terenów w Żabnicy i Gryfinie w obiekty
należące do małej architektury turystycznej, w szczególności: ławki, stoły, tablice, wiaty,
kosze na śmieci.
4. Podpisano umowę na wykonanie zadania pn.: „Opracowanie Strategii Marki Miasta
i Gminy Gryfino na podstawie badań jakościowych i ilościowych”.
5. Rozpoczęto prace nad wykonaniem badań jakościowych i ilościowych na potrzeby
przygotowania Strategii Marki Miasta i Gminy Gryfino.
6. Przeprowadzono postępowanie i wyłoniono Wykonawcę dla zadania pn. sporządzenie
dokumentacji aplikacyjnej wraz z niezbędnymi załącznikami, w tym m.in. studium
wykonalności dla zadania inwestycyjnego polegającego na odnowie Parku Miejskiego
w Gryfinie, zagospodarowaniu terenu Górki Miłości oraz zagospodarowaniu 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.
7. 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”.
8. 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”.
9. Przygotowywana jest aktualizacja analizy ekonomiczno-finansowej wraz z kalkulacją luki
finansowej dla projektu pn. „Budowa nabrzeża obsługi jednostek pasażerskich oraz
turystyki żeglarskiej na prawym brzegu rzeki Odry Wschodniej km 717,5-718,6. Nabrzeże
pasażerskie – północne”.
10. 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.
11. Na bieżąco aktualizowano treści (merytoryczne i graficzne) serwisu internetowego –
www.parkregionalny.gryfino.pl.
12. Przygotowano oferty inwestycyjne na sprzedaż działek inwestycyjnych zlokalizowanych
na terenie Parku Regionalnego w Gardnie.
13. Zorganizowano spotkania z potencjalnymi inwestorami na terenie: Parku Regionalnego,
gminy Gryfino, Urzędu Miasta.
14. Zaktualizowano oferty Parku Regionalnego w internetowych serwisach branżowych.
W zakresie gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i ochrony środowiska:
w zakresie ochrony przyrody:
1. Wydałem 22 decyzje zezwalające na usunięcie drzew lub krzewów;
2. Wystąpiłem do Starosty Gryfińskiego z 6 wnioskami o wydanie zezwolenia na usunięcie
drzew z nieruchomości gminnych;
3. Wystąpiłem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o zaopiniowanie
projektu 1 decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów z pasa drogowego;

4. Wydałem 1 decyzję stwierdzającą wygaszenie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub
krzewów;
5. Wydałem 3 decyzje zmieniające decyzje zezwalające na usunięcie drzew lub krzewów;
w zakresie gospodarki mieszkaniowej:
1. Wydałem 4 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego;
2. Wydałem 1 skierowanie do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego;
3. Rozpatrzyłem 8 wniosków o przydział lokalu komunalnego;
4. Rozpatrzyłem 3 wnioski o zamianę lokalu z urzędu;
5. rozpatrzyłem 1 wniosek o przyspieszenie zamiany lokalu z urzędu.
w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami:
1. przyjąłem do realizacji 8 wniosków dotyczących demontażu i unieszkodliwienia wyrobów
zawierających azbest, znajdujących się na nieruchomościach osób fizycznych na terenie
gminy;
2. Wszcząłem dwa postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach;
w zakresie gospodarki komunalnej:
1. Zleciłem zdemontowanie oraz unieszkodliwienie zdewastowanej sceny z pl. Ks. Barnima
I;
2. Przyjąłem 3 zgłoszenia oddania do eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków;
w zakresie ochrony zwierząt:
1. Ustaliłem obowiązkowe przeprowadzenie w dniach 24-25 października 2016 r.
powszechnej akcji deratyzacyjnej na terenie miasta i gminy Gryfino;
2. Nadałem 2 osobom status opiekunów społecznych wolnożyjących kotów;
3. Dokonałem zakupu karmy dla wolnożyjących kotów, zgodnie z postanowieniami
„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Gryfino w 2016 r.”;
w zakresie transportu zbiorowego:
1. Sporządziłem 2 aneksy do umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego
transportu zbiorowego, wprowadzające nowe kursy autobusowe w ramach
organizowanego przez Gminę Gryfino systemu komunikacyjnego;
2. Wydałem 1 postanowienie uzgadniające wydanie zezwolenia na wykonywanie
regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na linii komunikacyjnej
na obszarze Powiatu Gryfińskiego.
W zakresie edukacji i spraw społecznych:
1. Przyznałem dofinansowanie kosztów kształcenia 6 młodocianych pracowników dla
3 pracodawców w kwocie 42.769,44 zł. Środki na wypłatę przedmiotowego
dofinansowania są przekazywane przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty ze
środków Funduszu Pracy.
2. Sporządzono bazę danych oświatowych szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę
Gryfino oraz niepublicznych jednostek oświatowych, dla których Gmina Gryfino prowadzi
ewidencję, według stanu na 30 września 2016 r.: ogólna liczba uczniów i wychowanków
– 4099 osoby; liczba nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze – 433 osoby,
zatrudnionych w niepełnym wymiarze – 99 osób, przeciętna liczba pracowników
administracji i obsługi – 266 osób.
3. W dniu 12 października 2016 r. odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino przyznał nagrody za osiągnięcia w pracy dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej w roku szkolnym 2015/2016 14 dyrektorom oraz
22 nauczycielom szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Gryfino. Podczas

uroczystości Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino przyjął ślubowanie 9 nauczycieli, którzy
w lipcu 2016 r. uzyskali stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
4. Wsparłem działania Centrum Aktywności Lokalnej w Gryfinie.
5. Prowadziłem bieżące działania informacyjne gminy.
6. Zgłosiłem kandydatury do nagrody Starosty Gryfińskiego za promocję powiatu:
a) kategoria sport - Daniel Pietras,
b) kategoria inicjatywa społeczna - Klub Gryfińskich Mam,
c) kategoria kultura - Kapela Ludowa Wełtynianka
7. Zorganizowałem wydarzenie „Orły Nad Nijmegen” w dniach 23.09.2016 – 25.09.2016 r.
Wydarzenie składało się z: warsztatów edukacyjnych dla dzieci ze szkół na terenie gminy
Gryfino, spotkania z artystką Katy Carr z mieszkańcami w Centrum Aktywności Lokalnej,
warsztatów muzycznych w Szkole Muzycznej I stopnia w Gryfinie, pokazu sprzętu oraz
umundurowania grup rekonstrukcyjnych na Placu Ks. Barnima I, rekonstrukcji
historycznej, koncertu Katy Carry oraz zespołu Rusty Chain.
8. Zleciłem zadanie pn.: „Zajęcia nauki pływania dla uczniów z klas I-III ze Szkoły
Podstawowej w Radziszewie”. Zajęcia obejmują grupę 15 uczniów. Łączny koszt
obejmujący prowadzących zajęcia, transport oraz wstęp na basen – 7.600,00 zł.
9. W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano zakup sprzętu na boiska sportowe
w miejscowościach: Pniewo, Daleszewo i Nowe Czarnowo na łączną kwotę 3.000,00 zł.
10. Trwają prace nad stworzeniem Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gryfinie.
W zakresie spraw organizacyjnych:
1. Wydałem zarządzenie nr 120.72.2016 z dnia 12 października 2016 r. w sprawie
odwołania Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miasta
i Gminy w Gryfinie.
2. Wydałem zarządzenie nr 120.73.2016 z dnia 13 października 2016 r. w sprawie
powołania w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji
Niejawnych. W związku z odwołaniem dotychczasowego Pełnomocnika ds. Ochrony
Informacji Niejawnych należy powołać nowego Pełnomocnika w celu realizacji zadań z
zakresu ochrony informacji niejawnych.
3. Wydałem zarządzenie nr 120.71.2016 z dnia 12 października 2016 r. w sprawie
powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze
stanowisko
urzędnicze
–
Dyrektora
Żłobka
Miejskiego
w
Gryfinie
z siedzibą przy ul. Władysława Łokietka 10, 74-100 Gryfino.
W wyniku
przeprowadzonego naboru najlepszą kandydatką na stanowisko dyrektora okazała się
Ilona Jackowska – Bara.
4. Wydałem zarządzenie nr 120.69.2016 z dnia 3 października 2016 r. w sprawie powołania
Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko
urzędnicze – kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego. W wyniku
przeprowadzonego
naboru
najlepszym
kandydatem
na stanowisko kierownika okazał się Andrzej Wiśniewski.
5. Wydałem zarządzenie Nr 120.68.2016 z dnia 27 września 2016 r. zmieniające
zarządzenie w sprawie Regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz
kształcenia się pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie. Celem
wprowadzenia
zarządzenia
było
ujednolicenie
zasad
dofinansowania
do kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta i Gminy
w Gryfinie.
6. Podpisałem umowę z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą
w Bełchatowie w zakresie sprzedaży ciepła oraz świadczenia usług przesyłowych
dla obiektu użytkowego - Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.
7. Podpisałem umowę z firmą DJ MEBLE Jerzy Kaźmierczak z siedzibą w Bezrzeczu
na dostawę i montaż mebli biurowych dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

8. Podjąłem
czynności
związane
z
przygotowaniem
i
przeprowadzeniem
wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Gryfinie zarządzonych na dzień
18 grudnia 2016 r.
W zakresie spraw obywatelskich:
Realizacja zadań z zakresu dowodów osobistych
Przyjąłem 731 wniosków o wydanie dowodu osobistego.
Wydałem 760 dowodów osobistych.
Przyjąłem 78 zgłoszeń o utracie dowodu osobistego.
Realizacja zadań z zakresu ewidencji ludności
Udzieliłem odpowiedzi na 157 wniosków o udostępnienie danych z ewidencji ludności.
Udzieliłem odpowiedzi na 22 wnioski o udostępnienie danych z dowodów osobistych.
Na wniosek wydałem 158 zaświadczeń o zameldowaniu mieszkańców naszej gminy.
Dokonałem 323 czynności z zakresu obowiązku meldunkowego.
Po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego wydałam:
- 5 decyzjei o wymeldowaniu z miejsca pobytu stałego,
- 4 decyzje o umorzeniu postępowania administracyjnego.
W zakresie obsługi Rady Miejskiej:
1. Wydałem Zarządzenie nr 120.70.2016 z dnia 4 października 2016 r. w sprawie określenia
odpowiedzialnych za realizację uchwał, podjętych na sesji w dniu 29 września 2016 r.
2. Na ostatniej sesji radni zgłosili 21 interpelacji. W okresie międzysesyjnym zostało
zgłoszonych 6 interpelacji. Pismami z dnia 4 i 12 października 2016 r. określiłem
odpowiedzialnego za przygotowanie odpowiedzi na interpelacje.
W zakresie zamówień publicznych:
W zakresie zamówień publicznych:
1. Ogłosiłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości
zamówienia poniżej 30 000 euro na zadania:
1) Dostawa i montaż mebli do nowotworzonego Żłobka Miejskiego w Gryfinie;
2) Zakup i dostawa wyposażenia kuchni, łazienek, sal oraz naczyń dla dzieci do
nowotworzonego Żłobka Miejskiego w Gryfinie;
3) Modernizacja wejścia rekreacyjnego do budynku Przedszkola Nr 3 w Gryfinie;
4) Zakup i dostawa zabawek i pomocy dydaktycznych do nowotworzonego Żłobka
Miejskiego w Gryfinie.
2. Rozstrzygnąłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej
wartości zamówienia poniżej 30 000 euro na zadania:
1) Przebudowa zatoki autobusowej w miejscowości Wirów, gmina Gryfino;
2) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dojazdowej w rejonie
ul. Jana Pawła II w Gryfinie;
3) Przebudowa lokalu mieszkalnego wraz z budową podjazdu dla osoby
niepełnosprawnej, zlokalizowanego przy ul. Łużyckiej 4/3 w Gryfinie;
4) Dostawa i montaż mebli biurowych dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie;
5) Sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej i studium wykonalności wraz z niezbędnymi
załącznikami dla działania 2.5.2 Rozwój terenów zieleni w miastach i obszarach
funkcjonalnych, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014-2020;
6) Opracowanie Strategii Marki Miasta i Gminy Gryfino na podstawie badań
jakościowych i ilościowych.

3. Ogłosiłem i rozstrzygnąłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 30 000 euro na zadanie: Zakup i dostawa
sprzętu komputerowego, RTV i AGD do nowotworzonego Żłobka Miejskiego w Gryfinie
(grupa I – Sprzęt komputerowy i multimedialny, grupa III – Sprzęt AGD).
4. Unieważniłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej
wartości zamówienia poniżej 30 000 euro na zadania:
1) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynków komunalnych
z lokalami socjalnymi na terenie byłego sanatorium w Nowym Czarnowie;
2) Zakup i dostawa zabawek i pomocy dydaktycznych do nowotworzonego Żłobka
Miejskiego w Gryfinie;
3) Budowa podjazdu dla osoby niepełnosprawnej do lokalu komunalnego położonego
w Gryfinie przy ul. 1 Maja 11/3,
4) Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, RTV i AGD do nowotworzonego Żłobka
Miejskiego w Gryfinie (grupa II – Sprzęt RTV).
5. Ogłosiłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości
zamówienia powyżej 30 000 euro na zadania:
1) Rozbiórka istniejącego pustostanu wraz z budową parkingu przy ulicy 1 Maja 10
w Gryfinie;
2) Przebudowa ulicy Słonecznej w Gardnie.
6. Wydałem zarządzenia:
1) Nr 120.75.2016 z dnia 20 października 2016 r. w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na zadanie: „Rozbiórka istniejącego pustostanu wraz z budową
parkingu przy ulicy 1 Maja 10 w Gryfinie”.
2) Nr 120.74.2016 z dnia 18 października 2016 r. w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na zadanie: „Przebudowa ulicy Słonecznej w Gardnie”.
W zakresie działalności Biblioteki Publicznej:
Termin
29 września

29 września

5 października

5 października

Opis działalności
Głośne czytanie książki A. Osieckiej –
„Szczególnie małe sny” przez aktora i Kawalera
Orderu Uśmiechu p. Tomasza Jankiewicza z
Pogotowia Teatralnego ze Szczecina – Oddział
Dziecięcy
Głośne czytanie z Gryfusiem bajki Agnieszki
Osieckiej – „Pantoflisko” przez panie z
Gryfińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku:
Wiesławę Glińską, Marię Grygiel, Janinę
Radzimirska i Monikę Wiśniewską – Oddział
Dziecięcy
W Galerii Mansarda na II p. Biblioteki Publicznej
wystawiane są stare,
unikatowe aparaty
fotograficzne z kolekcji Pana Henryka Tabaki.
Również ściany galerii zostały ozdobione kopiami
prac jednego z najwybitniejszych i najbardziej
uznanych artystów w historii polskiej sztuki Jacka
Malczewskiego. Twórca żył w latach 1854 -1929.
Malarz i rysownik, czołowy reprezentant Młodej
Polski, zwany ojcem symbolizmu w polskim
malarstwie przełomu XIX i XX wieku.
Spotkanie autorskie z pisarką Małgorzatą
Kalicińską.
Wizyta
autorki
„Domu
nad
Rozlewiskiem” odbyła się w ramach Dyskusyjnego

Uczestnicy
kl. 3d z SP Nr 2
z nauczycielką

uczestnicy Warsztatu
Terapii Zajęciowej
i dzieci z mamami,
dziadkami

mieszkańcy Gryfina
i okolic

mieszkańcy Gryfina
i okolic

7 października

11
października
18
października

21
października

Klubu Książki działającego przy Bibliotece
Publicznej w Gryfinie.
Dyskusja o serii książek autorstwa Rene
Goscinnego – „Pierwsze przygody Mikołajka”.
Głośne czytanie opowiadania – „Mówiliśmy przez
radio” – Oddział Dziecięcy
Piórem czy mieczem. Opowieść o Henryku
Sienkiewiczu – spotkanie autorskie z Anną
Czerwińską-Rydel – Oddział Dziecięcy
Filia Biblioteki w Żabnicy z okazji Światowego Dnia
Muzyki
i
Roku
Feliksa
Nowowiejskiego
przygotowała apel. W jednej uroczystości
połączone zostały dwa ważne wydarzenia
muzyczne - Światowy Dzień Muzyki oraz obchody
Roku Feliksa Nowowiejskiego. Międzynarodowe
Święto Muzyki obchodzone jest zawsze w
październiku od 1975 r. Jego celem jest
uhonorowanie muzyki jako dobra nadrzędnego dla
ludzkości, a także promocja muzyków. Rok 2016
Sejm RP ogłosił Rokiem Feliksa Nowowiejskiego wybitnego polskiego muzyka, kompozytora,
dyrygenta, pedagoga, organisty i organizatora
życia muzycznego.
Dzień Pieczonego Ziemniaka – Filia Biblioteczna w
Wełtyniu ze Świetlicą wiejską przygotowała
ognisko dla dzieci.

kl. 2a z SP Nr 1
z nauczycielkami

kl. 3a, 3e, 4a z
SP Nr 2
z nauczycielkami
uczniowie Szkoły
Podstawowej
w Żabnicy

Dzieci z Wełtynia
z opiekunami

W zakresie działalności Gryfińskiego Domu Kultury:
termin
23 września 1 października

24 września
29 września

29 września

30 września

30 września

nazwa imprezy
akcja "Puszka dla głodnego brzuszka":
wolontariusze ze świetlic wiejskich w Borzymiu,
Czepinie, Dołgich, Krajniku i Krzypnicy w
sklepach Intermarche pomogli w zebraniu 650 kg
karmy dla Gryfińskiego Kojca i osób zajmujących
się opieką nad bezdomnymi zwierzętami
udział Kapeli Ludowej Borzymianka w 21.
Dożynkach u Marszałka w Pikieliszkach k/Wilna
dodatkowy seans filmowy dla szkół/przedszkoli

miejsce
sklepy Intermarche
w Gryfinie

Piekieliszki k/Wilna
(Litwa)
Gryfiński Dom
Kultury
Kino Gryf
rozstrzygnięcie 49. Międzynarodowego Konkursu Uckermärkische
Rysunkowego Brandenburgii / w kategorii od 4 Bühnen Schwedt
do 6 lat nagrody odebrali: Adam Mosiejczuk (Niemcy)
(pracownia Małgorzaty Ragan) oraz Marcelina
Czajka (pracownia Kariny Tyły), a w kategorii od
7 do 11 lat została nagrodzona Maja Cirocka
(pracownia Małgorzaty Ragan)
dodatkowy seans filmowy dla szkół/przedszkoli
Gryfiński Dom
Kultury
Kino Gryf
obsługa techniczna imprezy plenerowej w DPS w Dom Pomocy
Nowym Czarnowie
Społecznej
w Nowym Czarnowie

30 września

Dzień Chłopaka w Drzeninie

30 września

Dzień Chłopaka w Chwarstnicy

30 września

Dzień Chłopaka w Nowym Czarnowie

1 października

współorganizacja 8. turnieju Szachowego Grand
Prix Gryfina 2016

1 października

premiera spektaklu "Amore mio - Das
Figarokomplott" z udziałem tancerzy Teatru
Tańca EGO VU w Uckermärkische Bühnen
Schwedt
obsługa techniczna uroczystości 60-lecia
istnienia szkoły w Gardnie
warsztaty plastyczne dla dzieci w Starych
Brynkach prowadzone przez plastyczkę GDK
Anetę Kopystyńską
współorganizacja przeglądu twórczości Domów
Pomocy Społecznej

7-8 października
11 października

13 października

14-16
października

15 października

15 października

17 października

17 października

18 października

18 października

19 października

20 października

21-27
października

22 października

kolejne pokazy spektaklu "Amore mio - Das
Figarokomplott" z udziałem tancerzy Teatru
Tańca EGO VU w Uckermärkische Bühnen
Schwedt
współorganizacja 9. turnieju Szachowego Grand
Prix Gryfina 2016
otwarte warsztaty malowania i stylizacji mebli
prowadzone przez Beatę Szmigiel z pracowni
Old White w Szczecinie
dodatkowy seans filmowy dla szkół/przedszkoli

Dzień Seniora: współorganizacja przez Świetlicę
Wiejską w Krzypnicy, występ Zespołu
Śpiewaczego Gardnianki z GDK
obsługa techniczna Obiadu Czwartkowego we
Wtorek org. przez Gryfiński Uniwersytet
Trzeciego Wieku
warsztaty plastyczne dla dzieci w Nowym
Czarnowie prowadzone przez plastyczkę GDK
Anetę Kopystyńską
obsługa techniczna wykładu Gryfińskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku
obsługa techniczna debaty społecznej
organizowanej przez Komendę Powiatową Policji
w Gryfinie
udział tancerzy Teatru Tańca EGO VU w
niemiecko-polskim projekcie teatralno-tanecznowokalnym, którego efektem tradycyjnie było
stworzenie wspólnego spektaklu
41. Rajd Parasolowy

Świetlica Wiejska
w Drzeninie
Świetlica Wiejska
w Chwarstnicy
Świetlica Wiejska
w Nowym Czarnowie
Gryfiński Dom
Kultury
Pałacyk pod Lwami
Uckermärkische
Bühnen Schwedt
(Niemcy)
Zespół Szkół
w Gardnie
Świetlica Wiejska
w Starych Brynkach
Gryfiński Dom
Kultury
sala widowiskowa
Uckermärkische
Bühnen Schwedt
(Niemcy)
Gryfiński Dom
Kultury
Pałacyk pod Lwami
Gryfiński Dom
Kultury
pracownia plastyczna
Gryfiński Dom
Kultury
Kino Gryf
Motel Saga
w Pniewie
Centrum
Konferencyjne
Wodnik w Gryfinie
Świetlica Wiejska
w Nowym Czarnowie
Gryfiński Dom
Kultury
sala widowiskowa
Gryfiński Dom
Kultury
sala widowiskowa
Schloss Bröllin
(Niemcy)

Puszcza Bukowa,

25-26
października

obsługa techniczna wykładów i warsztatów
GUTW

Ogród
Dendrologiczny
w Glinnej
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
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
29 września

30 września

Miejsce
Gryfino

Radziszewo

30 września

Nowe Czarnowo

1 października

Kliniska Wielkie

5 października

Gryfino

Wydarzenie
Przedszkole Nr 5 im.
„Calineczki” – Ogólnopolski
Dzień Głośnego Czytania
Obchody 10. rocznicy nadania
SP w Radziszewie imienia
„Małych Zesłańców Sybiru”
Przekazanie projektu
wolontariackiego
zrealizowanego na rzecz
ZPOP w Nowym Czarnowie
przez Zespół Wolontariacki
działający w Oddziale Zespołu
Elektrowni Dolna Odra
70-lecie Koła Łowieckiego
NADODRZAŃSKIE w
Szczecinie
Święto Pieczonego Ziemniaka
w Przedszkolu Nr 5 im.
„Calineczki”

5 października

Gryfino

Jesienny Integracyjny Piknik
Rodzinny w Przedszkolu Nr 2
im. „Misia Uszatka”

5 października

Urząd Miasta i
Gminy w
Gryfinie

Uroczyste wręczenie nagród
zwycięzcom Mini Mundialu
2016

6 października

Urząd miasta i
Gminy w

Spotkanie z młodzieżą z ZSP
Nr 2 w Gryfinie

Uczestniczył/a
Burmistrz
Mieczysław Sawaryn
Naczelnik
Grzegorz Jastrowicz
Dyrektor CUW
Olga Woś

Sekretarz
Ewa Sznajder

Burmistrz
Mieczysław Sawaryn
Burmistrz
Mieczysław Sawaryn
Burmistrz
Mieczysław Sawaryn
Wiceprzewodniczący RM
Zdzisław Kmieciak
Burmistrz
Mieczysław Sawaryn
Zastępca Burmistrza
Paweł Nikitiński
Burmistrz
Mieczysław Sawaryn

Gryfinie
Kongres Kobiet z obszarów
wiejskich i małych miasteczek

8 października

Janów k/Barlinka

8 października

Gardno

Uroczystość 60-lecia ZS w
Gardnie

8 października

Gryfino

Zakończenie 22. cyklu
Gryfińskich Rajdów
Rowerowych

8 października

Gryfino

81. Masowe Biegi Przełajowe

12
października

Gryfino

Obchody Międzynarodowego
Dnia Białej Laski

12
października

Urząd Miasta i
Gminy w
Gryfinie

13
października

SP1 w Gryfinie

13
października

Gryfino

13
października
13
października
15
października

ZSO w Gryfinie
SP2 w Gryfinie

Czepino

15
października

Gryfino

17
października

Pniewo

Spotkanie z okazji Dnia
Edukacji Narodowej
Uroczystość z okazji Dnia
Edukacji Narodowej –
wręczenie Odznaki Honorowej
Gryfa Zachodniopomorskiego
XVI Powiatowa Prezentacja
Życia Twórczego Osób
Niepełnosprawnych i Przyjaciół
Uroczysta akademia z okazji
Dnia Edukacji Narodowej
Uroczysta akademia z okazji
Dnia Edukacji Narodowej
Dzień Seniora obchodzony
przez mieszkańców Czepina
20-lecie zaprzysiężenia koła
Katolickiego Stowarzyszenia
Kolejarzy Polskich i
wyświęcenie sztandaru
Dzień Seniora obchodzony
przez mieszkańców Pniewa,
Krzypnicy i Żórawek

18
października

Gryfino

Obiad czwartkowy we wtorek "Baśń i historia"

19
października

Gryfino

Dzień Edukacji Narodowej
obchodzony przez ZNP Sekcja Emerytów i Rencistów

19
października

Urząd Miasta i
Gminy w
Gryfinie

Patriotyczne spotkanie
zorganizowane przez
Stowarzyszenie „Wspólnota

Zastępca Burmistrza
Paweł Nikitiński
Przewodnicząca RM
Elżbieta Kasprzyk
Burmistrz
Mieczysław Sawaryn
Naczelnik
Grzegorz Jastrowicz
Wiceprzewodniczący
Tomasz Namieciński
Zastępca Burmistrza
Paweł Nikitiński
Zastępca Burmistrza
Paweł Nikitiński
Zastępca Burmistrza
Paweł Nikitiński
Burmistrz
Mieczysław Sawaryn
Zastępca Burmistrza
Paweł Nikitiński
Burmistrz
Mieczysław Sawaryn
Naczelnik
Grzegorz Jastrowicz
Zastępca Burmistrza
Paweł Nikitiński
Burmistrz
Mieczysław Sawaryn
Burmistrz
Mieczysław Sawaryn
Burmistrz
Mieczysław Sawaryn
Wiceprzewodniczący
Zdzisław Kmieciak
Burmistrz
Mieczysław Sawaryn
Wiceprzewodniczący RM
Zdzisław Kmieciak
Zastępca Burmistrza
Tomasz Miler
Zastępca Burmistrza
Tomasz Miler
Sekretarz
Ewa Sznajder
Sekretarz
Ewa Sznajder
Naczelnik
Grzegorz Jastrowicz
Zastępca Burmistrza
Paweł Nikitiński

Polska”
19-20
października

Kazimierz Dolny

20
października

Gryfino

20
października

Gryfino

20
października

Gryfino

20
października
21
października
21
października
21
października
21
października
21
października
24
października
26
października

Szczecin

Sobiemyśl
Chwarstnica
Gryfino
Daleszewo
Łozice
Urząd Miasta i
Gminy Gryfino

Gryfino

Jubileuszowe spotkanie z
okazji 25-lecia utworzenia Unii
Miasteczek Polskich
Dzień Seniora w DD Senior Wigor
Debata społeczna „Mediacja
jako narzędzie do
rozwiązywania konfliktów”
Dzień Seniora obchodzony
przez Gryfiński Klub Seniora
Konferencja „Pogromcy mitów”
dotycząca rozwoju specjalnych
stref ekonomicznych w
województwie
zachodniopomorskim
Pasowanie na przedszkolaka
w Punkcie Przedszkolnym
Pasowanie na przedszkolaka
w Punkcie Przedszkolnym
Dzień Seniora obchodzony
przez Klub „Jesień Życia”
Dzień Seniora
Dożynki
Spotkanie z posłem
Sylwestrem Chruszczem
Przedszkole Nr 5 im.
„Calineczki” – Ogólnopolski
Dzień Głośnego Czytania

Gryfino, dnia 26 października 2016 r.

Burmistrz
Mieczysław Sawaryn
Przewodnicząca RM
Elżbieta Kasprzyk
Sekretarz
Ewa Sznajder
Zastępca Naczelnika
Swietłana Sochaj
Dyrektor
Aleksandra Szymanowicz
Zastępca Burmistrz
Tomasz Miler
Inspektor
Justyna Siwek-Matura
Burmistrz
Mieczysław Sawaryn
Burmistrz
Mieczysław Sawaryn
Sekretarz
Ewa Sznajder
Naczelnik
Grzegorz Jastrowicz
Burmistrz
Mieczysław Sawaryn
Burmistrz
Mieczysław Sawaryn
Zastępca Burmistrza
Paweł Nikitiński
Zastępca Burmistrza
Paweł Nikitiński

Burmistrz Miasta i Gminy
Mieczysław Sawaryn

