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STYCZEŃ  2015 



W zakresie gospodarki nieruchomościami i działalności gospodarczej: 
 

1. przyjęto 160 zgłoszeń do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 
2. wydano 6 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia  

w miejscu i poza miejscem sprzedaży; 
3. wydano 3 decyzje o wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych; 
4. wydano 4  decyzje w sprawie zatwierdzenia projektów podziału nieruchomości; 
5. wydano 6 zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego dla nieruchomości, 

położonych na terenie Miasta i Gminy Gryfino; 
6.  wydano 18 umów obejmujących dzierżawę nieruchomości gminnych, 
7. na dzień 17 lutego 2015 r. wyznaczono termin II przetargu ustnego nieograniczonego 

na sprzedaż nieruchomości gminnych: 
- 2 działki niezabudowane położone w obrębie ewidencyjnym nr 2 m. Gryfino, 
przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną– łączna cena wywoławcza 
wynosi 102.600,00 zł;  
- 4 działki niezabudowane, położone w obrębie ewidencyjnym nr 4 m. Gryfino, 
przeznaczone pod zabudowę:  

- mieszkaniową jednorodzinną 2 działki – łączna cena wywoławcza 128.700,00 zł   
- pod zabudowę usługową 2 działki – łączna cena wywoławcza 358.200,00 zł  

 
W zakresie gospodarki nieruchomościami wydano 2 zarządzenia w zakresie 
gospodarowania mieniem gminnym, w sprawie: 
 
- niewykonania pierwokupu nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym 
Gardno, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 52/134  
o powierzchni 540 m2 - Zarządzenie Nr 0050.02.2015 z dnia 8.01.2015 r.; 
 
- ustalenia minimalnej stawki czynszu za dzierżawę gruntów przeznaczonych pod 
ustawienie pojemników na zbiórkę odzieży używanej i innych tekstyliów gospodarczych  
– Zarządzenie Nr 0050.06.2015 z dnia 22.01.2015 r. 

W zakresie planowania przestrzennego, strategii, rozwoju i inwestycji: 

Realizując zadania z zakresu planowania przestrzennego: 
1. W dniu 19 stycznia zawarłem umowę (nr 1 SGG/14) na sporządzenie projektu Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta  
i Gminy Gryfino, dla obszaru objętego Uchwałą Nr XVI/151/12 Rady Miejskiej  
w Gryfinie z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta  
i Gminy Gryfinie z Leszkiem Jastrzębskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod 
firmą Usługi projektowe mgr inż. arch. Leszek Jastrzębski, ul. Swarożyca 3/11, 71-601 
Szczecin.  

 
Realizując zadania z zakresu inwestycji: 
1. Zaprosiłem wykonawców do złożenia oferty cenowej na "Opracowanie projektu 

zamiennego budowy drogi dojazdowej w Gryfinie przy ul. Pomorskiej, zatwierdzonego 
decyzją Starosty Gryfińskiego o pozwoleniu na budowę nr 388/2014 
(AB.6740.4.91.2014.BS) z dnia 21.07.2014 r." 

2. Zleciłem wykonanie robót zduńskich polegających na przestawieniu 3 pieców kaflowych 
w lokalach komunalnych przy ul. 1 Maja 3A/2 w miejscowości Drzenin  
i ul. Pomorskiej 11/2 w Gryfinie. 

 

 



W zakresie gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i ochrony środowiska: 
 

1. Powołałem zarządzeniem skład Społecznej Komisji Mieszkaniowej na nową kadencję 
Rady Miejskiej w Gryfinie. 

2. Wszcząłem postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. 

3. Przyjąłem zgłoszenia eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków. 
4. Zawarłem umowę z Hotelem dla Zwierząt „Psitułek” na zapewnienie czasowej opieki 

chorym i poszkodowanym bezdomnym kotom. 
5. Zawarłem umowę z Przychodnią dla Zwierząt przy ul. Łużyckiej w Gryfinie na 

świadczenie usług weterynaryjnych na bezdomnych zwierzętach z terenu gminy Gryfino. 
6. Zawarłem umowę z PUK Sp. z o.o. w Gryfinie na wyłapywanie i czasowe 

przetrzymywanie bezdomnych psów z terenu gminy Gryfino. 
7. Zawarłem umowę z PUK Sp. z o.o. w Gryfinie na zbieranie padłych zwierząt w wyniku 

zdarzeń losowych z miejsc publicznych na terenie gminy Gryfino.  
8. Wydałem 8 decyzji zezwalających na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości. 
9. Sporządziłem sprawozdanie półroczne dla Ministra Rozwoju i Infrastruktury w sprawie 

wykazu zezwoleń i koncesji na prowadzenie usług w zakresie transportu zbiorowego. 
10. Otrzymałem raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla gminy Gryfino za lata 

2012-2013. 
 

W zakresie edukacji i spraw społecznych: 

1. Przeznaczyłem kwotę w wysokości 50.000,00 zł, otrzymaną w ramach zwiększenia 
części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Gryfino na 2014 rok, na doposażenie 
w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich 
w szkołach podstawowych Gminy Gryfino. 

2. Podpisałem trzy umowy na prowadzenie zajęć wychowania fizycznego w ramach 
Ogólnopolskiego Projektu „Mały Mistrz” w szkołach podstawowych nr 1, nr 2 oraz nr 3 
(Zespół Szkół w Gryfinie) na łączną kwotę 3.750,00 zł . Umowy zostały podpisane na 
okres od dnia 7 stycznia 2015 r. do dnia 26 czerwca 2015 r. 

3. Wydałem w dniu 14 stycznia 2015 r. zarządzenie Nr 0050.4.2015 w sprawie ogłoszenia 
otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w drodze zlecenia, z zakresu 
edukacji: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym na zadanie pn. 
„Prowadzenie świetlic środowiskowych (placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia 
dziennego) dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Kwota 
przeznaczona z budżetu Gminy Gryfino: 80.000 zł. 

4. Wydałem w dniu 14 stycznia 2015 r. zarządzenie Nr 0050.4.2015 z dnia w sprawie 
podania do publicznej wiadomości wysokości opłat za pobyt dziecka w oddziale 
żłobkowym znajdującym się w przedszkolu. 

W zakresie spraw obywatelskich: 
 

Realizacja zadań z zakresu dowodów osobistych:  
Przyjąłem  420 wnioski o wydanie dowodu osobistego.  
Wydałem 432 dowody osobiste 
Przyjąłem 48 zgłoszeń o utracie dowodu osobistego.  
 
Realizacja zadań z zakresu ewidencji ludności:    
Udzieliłem odpowiedzi na 36 wniosków o udostępnienie danych z ewidencji ludności, 
wydałem 222 zaświadczeń o zameldowaniu mieszkańców naszej gminy. 
Po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego wydałem: 
- 4 decyzje o wymeldowaniu z pobytu stałego, 
- 4 decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie o wymeldowanie z pobytu stałego.  
 



Realizacja zadań z zakresu spraw wyborczych: 
Sporządziłem i przekazałem do Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Szczecinie 
meldunek o stanie rejestru wyborców miasta i gminy Gryfino w okręgach wyborczych                
i obwodach głosowania według stanu na dzień  31 grudnia 2014 roku.   
 

W zakresie spraw organizacyjnych: 

1. W związku z ogłoszonym naborem na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze   
- audytora wewnętrznego i złożeniem przez dwóch kandydatów dokumentów 
aplikacyjnych, wydałem zarządzenie Nr 120.4.2015 z dnia 21 stycznia 2015 r.  
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru.  
W najbliższym czasie odbędą się rozmowy kwalifikacyjne w celu wyłonienia kandydata 
na ww. stanowisko. 

2. W związku ze złożoną przez Panią Lidię Paczkowską rezygnacją z pełnienia funkcji 
sołtysa sołectwa Włodkowice, podjąłem czynności w celu przeprowadzenia wyboru 
nowego sołtysa i rady sołeckiej. W tym celu wydałem zarządzenie Nr 0050.01.2015  
z dnia 7 stycznia 2015r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej  
w sołectwie Włodkowice na kadencję 2015 – 2019. W dniu 19 stycznia br. odbyło się 
zebranie wiejskie, na którym wybrano sołtysa i radę.   

3. Gmina Gryfino ogłosiła zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na: 
„Świadczenie usług pocztowych”. Termin składania ofert upływa w dniu 3 lutego 2015 r.  

4. Gmina Gryfino ogłosiła zamówienie publiczne o wartości do 30 000 euro na „Dostawę 
materiałów biurowych dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie”. Termin składania 
ofert upływa w dniu 30 stycznia 2015 r.  

5. Rozstrzygnąłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości  
do 30 000 euro na publikowanie ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta i Gminy  
w Gryfinie. W dniu 15 stycznia br. zostały zawarte umowy pomiędzy gminą Gryfino,  
a spółką akcyjną „AGORA” Oddział w Szczecinie ul. Ks. Barmina X 2/3,  
70-740 Szczecin na publikowanie ogłoszeń prasowych na łamach dziennika „Gazeta 
Wyborcza” oraz ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością „DOM JUDY”  
ul. Bohaterów Warszawy 7A, 72-200 Nowogard na publikowanie ogłoszeń prasowych na 
łamach tygodnika „Nowe 7 Dni Gryfina”.  

6. W dniu 9 grudnia 2014 r. rozpoczęła się kontrola funkcjonowania archiwum zakładowego 
w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie. W dniu 21 stycznia br. wpłynął do Urzędu protokół 
kontroli, w którym Archiwum Państwowe w Szczecinie pozytywnie oceniło 
funkcjonowanie archiwum zakładowego w Urzędzie.  

W zakresie obsługi Rady Miejskiej: 

1. Wydałem Zarządzenie Nr 120.47.2014 z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie określenia 
odpowiedzialnych za realizację uchwał podjętych na sesji w dniu 29 grudnia 2014 r. 

2. Na ostatniej sesji radni zgłosili 35 interpelacji, pismem z dnia 7 stycznia 2015 r. określiłem 
odpowiedzialnych za przygotowanie odpowiedzi. 

 
W zakresie informacji i promocji: 

 
1.  Współorganizowano uroczystości okolicznościowe (druk zaproszeń, plakatów, obsługa 

medialna, relacje www).  
2.   Administracja strony miasta www.gryfino.pl.  
3. Współpracowano ze stowarzyszeniami w ramach realizacji zadań statutowych  

(zaproszenia, materiały graficzne).  
4. Tworzenie własnych artykułów prasowych dot. tematyki turystycznej, inwestycyjnej, 
      bieżącej pracy wydziałów. 
5.   Wsparcie akcji lokalnych twórców. 



6.   Wsparcie informacyjne uczniów, studentów w ramach zbierania materiałów 
      informacyjnych o gminie i regionie w oparciu o materiały własne biura. 
7. Tworzenie bazy dokumentacji fotograficznej gminy (walory turystyczne, działania 
      placówek, jednostek, postęp inwestycji). 
8.   Wsparto działania Stowarzyszenia Amazonek „Ewa”. 
9.   Organizacja 70. rocznicy osadnictwa polskiego na ziemi gryfińskiej. 
10. Tworzenie kalendarium wydarzeń na 2015 rok na podstawie materiałów przesyłanych 
     przez jednostki oraz materiałów własnych. 

 
W zakresie działalności Gryfińskiego Domu Kultury: 

 
Termin Nazwa imprezy Miejsce 

9-13 stycznia T-Mobile Nowe Horyzonty Tournee – 
projekcje festiwalowych filmów 

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

10 stycznia występ zespołu wokalnego Ad Hoc  
podczas spotkania noworocznego 
Chojeńsko-Gryfińskiego Stowarzyszenia 
Wspólna Europa 

Chojna 

11 stycznia organizacja 23. finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy (aukcja, prezentacje 
sceniczne, nagłośnienie, organizacja 
sztabu) 

Gryfino 
Pl. ks. Barnima I 

12 stycznia otwarcie wystawy plastycznej „Spotkanie 
nie tylko ze sztuką użytkową” 

Gryfiński Dom Kultury 
Centrum Informacji 
Turystycznej 

17 stycznia Kolędowanie w Sobieradzu Świetlica Wiejska  
w Sobieradzu 

18 stycznia koncert zespołu Gruff! Gryfino, 
Pub u Suszka 

19-30 
stycznia 

Ferie w mieście 2015 (zajęcia artystyczne, 
turystyczne, spektakl teatralny, specjalne 
projekcje Kina Gryf) 

Gryfiński Dom Kultury, 
Pałacyk pod Lwami 

19-31 
stycznia 

Ferie w świetlicach wiejskich 2015  wszystkie świetlice wiejskie 

19-30 
stycznie 

Półkolonie zimowe w Pałacyku pod Lwami 
oraz Zespole Szkół w Gardnie 
współorganizowane z TPD 

Pałacyk pod Lwami, 
Zespół Szkół w Gardnie 

 
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, 
taneczne i turystyczne), któremu nieodpłatnie udostępnialiśmy sale 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 

 



Zaproszenia, spotkania, konferencje Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino: 
 

Termin Wydarzenie Miejsce 
08.01. Spotkanie noworoczne Sybiraków  lokal Wrota do Sławy  

w Gryfinie  
09.01. Wykłady ze Szkoły Cukrzycy  sala konferencyjna Urzędu 

Miasta i Gminy  
11.01. 23 Finał Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy  
Plac Barnima w Gryfinie  

14.01. Spotkanie z gośćmi ze Stralsundu  
w sprawie koncepcji modernizacji 
Pałacyku pod Lwami  

Gabinet Burmistrza Miasta  
i Gminy  

15.01. Wizyta w Rafinerii w Schwedt  Schwedt- Niemcy  
15.01. Spotkanie konsultacyjne SSOM w 

ramach prac nad studium 
wykonalności Szczecińskich Kolei 
Metropolitarnych  

sala konferencyjna Urzędu 
Miasta i Gminy w Gryfinie  

16.01. Spotkanie noworoczne pracowników 
CW Laguna  

siedziba CW Laguna  

17.01. Spotkanie noworoczne sołectwa 
Wełtyń 

Świetlica w Wełtyniu  

19.01. Wyborcze zebranie wiejskie sołectwa 
Włodkowice  

Włodkowice  

21.01. Spotkanie nt. Transgranicznego  
Planu Działania  

Urząd Związku Gmin Oder 
Welse w Gross Pinnow  

21.01. Spotkanie noworoczne – Rodzinne 
Ogrody Działkowe im. A. 
Zawadzkiego  

świetlica, ul. Armii Krajowej  

22.01. Uroczystość inaugurująca 
przygotowania do 11 targów 
INKONTAKT 

restauracja „Theaterklause” w 
Teatrze UBS Uckermark w 

Schwedt 
22.01. Spotkanie noworoczne – zaproszenie 

od Burmistrza Schwedt/O 
Schwedt/O – Teatr  

 
 
 
 
 

     Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 
 

                   Mieczysław Sawaryn 
 
 

Gryfino, dnia 28 stycznia 2015 r.    
     
 
     


