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W zakresie gospodarki nieruchomościami i działalności gospodarczej: 
 
1. przyjęto 141 zgłoszeń do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 
2. wydano 1  zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu i poza 

miejscem sprzedaży; 
3. wydano 1 zezwolenie na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych; 
4. wydano 8 decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości; 
5. ustalono dla 77 wnioskodawców jednorazową opłatę przekształceniową wraz  

z zastosowaniem 70% bonifikaty;   
6. ustalono dla 2 wnioskodawców jednorazową opłatę przekształceniową wraz  

z zastosowaniem 99% bonifikaty;   
7. wydano  68 zaświadczeń potwierdzających całkowitą spłatę opłaty przekształceniowej; 
8. wydano 4 zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego dla nieruchomości, 

położonych na terenie miasta i gminy Gryfino; 
9.  wydano 5  zaświadczeń dotyczących nieruchomości; 
10. zawarto 1 umowę notarialną o ustanowieniu służebności gruntowych i przesyłu  

w związku  z lokalizacją na gruntach gminnych, urządzeń infrastruktury technicznego  
uzbrojenia terenu – służebności odpłatne – 880,00 zł netto; 

11.  wyznaczono przetargi na sprzedaż nieruchomości gminnych: 
       -  na dzień 15 stycznia 2020 r. trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  

2 nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 m. Gryfino, 
przeznaczonych pod  zabudowę usługową z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej – 
łączna cena wywoławcza netto 163.000,00 zł 

      -  na dzień 15 lutego 2020 r. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  
nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Pniewo, przeznaczonej 
pod  zabudowę przemysłowo-składową i usługową – cena wywoławcza netto 50.000,00 
zł 

12. zawarto umowy sprzedaży nieruchomości gminnych - 3 działki przeznaczone pod 
zabudowę mieszkaniową - za łączną kwotę netto – 334.280,00 zł. 

 
W zakresie gospodarki nieruchomościami wydano 6 zarządzeń dotyczących 
gospodarowania mieniem gminnym: 
- w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, 
oznaczonej numerem działki 83/58, położonej w obrębie ewidencyjnym Steklno, 
przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej – Zarządzenie Nr 0050.145.2019 
z dnia 22.11.2019 r.; 
- w sprawie ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej położonej w Gryfinie przy  
ul. Tadeusza Kościuszki 11/2 - przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemców   – 
Zarządzenie Nr 0050.148.2019 z dnia 10.12.2019 r.; 
- w sprawie ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej położonej w Gryfinie przy  
ul. Flisaczej 41/8 - przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemców   – Zarządzenie  
Nr 0050.149.2019 z dnia 10.12.2019 r.; 
- w sprawie ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej położonej w Gryfinie przy  
ul. Szczecińskiej 1/1 - przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemców   – Zarządzenie  
Nr 0050.150.2019 z dnia 10.12.2019 r.; 
- w sprawie ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej położonej w Gryfinie przy  
ul. Grunwaldzkiej 26/13 - przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemców   – Zarządzenie  
Nr 0050.151.2019 z dnia 10.12.2019 r.; 
- w sprawie ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej położonej w Gryfinie przy  
ul. Adama Asnyka 1/14 - przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemców   – Zarządzenie  
Nr 0050.152.2019 z dnia 10.12.2019 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. Trwają prace przy realizacji zadania pn. „Budowa hali sportowo-widowiskowej 
w Gryfinie”. 

3. Odebrałem prace związane z budową sieci wodociągowej na działkach nr 917 i 935 
obręb 4 m. Gryfino  

4. Zakończyłem prace związane z poprawą efektywności energetycznej Szkoły 
Podstawowej nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie. 

5. Zakończyłem prace związane z poprawą efektywności energetycznej wielorodzinnego 
budynku mieszkalnego położonego przy ul. Piastów 23 w Gryfinie. 

6. Zakończyłem prace związane z przebudową ulicy Kolejowej w Gryfinie. 
7. Zakończyłem zadanie pn.: „Wykonanie oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego dla 

budynku Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie przy ul. 1 Maja 16”. 
8. Opracowałem audyty energetyczne dla budynków komunalnych, zlokalizowanych przy 

ul. Kościuszki 2, Targowej 11-12 i Łużyckiej 6 w Gryfinie. 
9. Opracowałem dokumentację projektową wewnętrznej instalacji grzewczej w lokalu 

komunalnym nr 2 zlokalizowanym przy ul. Flisaczej 37 w Gryfinie. 
10. Rozpocząłem odbiór zadania pn. „Budowa oświetlenia parkowego na terenie Górki 

Miłości w Gryfinie”. 
11. Rozpocząłem odbiór zadania, związanego z budową kanalizacji sanitarnej i sieci 

wodociągowej przy ulicy Artyleryjskiej w Gryfinie. 
12. Podpisałem umowy/ zlecenia na zadania realizowane w ramach funduszów sołeckich: 

Włodkowice, Żórawki, Pniewo, Stare Brynki. 
13. Zakończyłem zadania realizowane w ramach funduszów sołeckich Daleszewo i Wełtyń. 
 
Realizując zadania z zakresu rozwoju (BMI.RR): 
1. Trwają szkolenia w ramach realizacji projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych 

mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”, realizowanego 
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 

2. Trwają procedury odbiorowe związane z realizacją zadania pn. „Wykonanie, wdrożenie 
i uruchomienie nowego portalu gryfino.pl”. 

3. Podpisałem porozumienie z Województwem Zachodniopomorskim w sprawie realizacji 
zadania polegającego na budowie drogi rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120 
na odcinkach: Gryfino-Wełtyń i Wełtyń-Stefa Przemysłowa w Gardnie. 

4. Podpisałem umowy na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej, w tym studium 
wykonalności i wniosku o dofinansowanie dla zadań: „Budowa ścieżki rowerowej: 
Gryfino-Wełtyń” i "Wełtyń –Strefa Przemysłowa w Gardnie". 

5. Odebrałem zadanie, polegające na modernizacji istniejącego Skateparku przy 
ul. Sportowej w Gryfinie, realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2019 r. 

6. Wypowiedziałem umowę o dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 
410031Z łączącej miejscowość Steklinko z drogą wojewódzką nr 121” z Funduszu Dróg 
Samorządowych. 

7. Odebrałem prace realizowane w ramach przebudowy ul. Lipowej w m. Wysoka 
Gryfińska na działce nr 14/89, tj. w zakresie dofinansowanym ze środków Krajowego 
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.  

 
 
 
 



W zakresie planowania przestrzennego i ochrony środowiska: 
 

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

− 7 decyzji o warunkach zabudowy,  
− 2 postanowienia opiniujące wstępne projekty podziału nieruchomości, 
− 9 wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,  
− 14 zaświadczeń z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

2. Sporządziłem 8 opinii w zakresie zgodności planowanych inwestycji z ustaleniami 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

3. Podpisałem umowę na sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego, projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz zmian ww. 
decyzji. 

4. Wystąpiłem o uzgodnienia i o wyrażenie opinii o projekcie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino dla terenu obiektów sportowych 
przy ul. Sportowej w Gryfinie. 

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

− 6 decyzji zezwalających na usunięcie drzew, 
− 1 zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu zamiaru usunięcia 

drzewa z terenu nieruchomości osoby fizycznej, na cele niezwiązane 
z prowadzeniem działalności gospodarczej, 

− 2 obwieszczenia o wydanych decyzjach na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej 
"Regalica" w Gryfinie, 

− 1 postanowienie opiniujące zmianę rocznego planu łowieckiego na rok łowiecki 
2019/2020 zgłoszone przez Koło Łowieckie Żubr. 

2. Przyjąłem 4 zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew i krzewów z terenów nieruchomości 
stanowiących własność osób fizycznych. 

3. Przesłałem 1 wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, zgodnie 
z właściwością, do Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
w Szczecinie. 

4. Wszcząłem z urzędu 4 postępowania administracyjne w sprawie oceny zachowania 
żywotności nasadzonych drzew, po upływie 3 lat od ich nasadzenia, w celu umorzenia 
opłaty naliczonej za usunięcie drzew, 

5. Wszcząłem postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji do 
chowu kur niosek wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie zakładu 
zlokalizowanego na działkach ewid. nr 171/5, 171/22. 

6. Wydałem decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: 
„Budowa farmy fotowoltaicznej „DOLNA ODRA PV2” o mocy do 1MWp na terenie 
Elektrowni Dolna Odra  w Nowym Czarnowie”. 

7. Zaopiniowałem pozytywnie wniosek w sprawie zmiany zezwolenia Starosty 
Gryfińskiego na zbieranie odpadów na dz. nr 464 obręb 2 miasta Gryfino, ul. Pomorska 
57 a. 

8. Dokonałem wizji terenowej drzew rosnących na terenie lasu gminnego w Steklnie, 
w związku z pismem mieszkańców. W trakcie wizji Nadleśnictwo Gryfino wytypowało 
drzewa zagrażające, przeznaczone do usunięcia. 

9. Wydałem postanowienie powołujące biegłego geologa w postępowaniu w sprawie 
zmiany stanu wody na gruncie w wyniku podwyższenia poziomu terenu na działkach nr 
77/2 i 77/3 obręb Gryfino 5, ze szkodą dla działek nr 77/5 i 77/6 obręb Gryfino 5. 



10. Zawarłem umowę z biegłym geologiem na wykonanie opinii 
hydrogeologicznej dotyczącej stwierdzenia, czy doszło do naruszenia stosunków 
wodnych, zmiany stanu wody na gruncie dz. nr 77/2 i 77/3 obr. Gryfino 5, w wyniku 
podwyższenia poziomu terenu, ze szkodą dla gruntów sąsiednich dz. nr 77/5 i 77/6 obr. 
Gryfino 5, zlokalizowanych w mieście Gryfino. 

11. Rozliczyłem III kwartał 2019r. z tytułu realizacji usług wodnych - odprowadzania wód 
opadowych do wód płynących oraz wniosłem opłatę na rzecz Wód Polskich. 

12. Zakończyłem i rozliczyłem zadanie pn.: " Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest 
na terenie Gminy Gryfino" współfinansowane ze środków Ministerstwa 
Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie. 

13. Zweryfikowałem 10 wniosków o udzielenie dotacji celowej na zakup przydomowej 
biologicznej oczyszczalni ścieków oraz przeprowadziłem 4 kontrole wstępne 
nieruchomości objęte wnioskami o dotacje. 

 
W zakresie gospodarki komunalnej: 

 
w zakresie gospodarki mieszkaniowej: 
1. wydałem 2 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego, 
2. rozpatrzyłem 3 wnioski o najem lokalu komunalnego; 
3. rozpatrzyłem 1 wniosek o zamianę lokalu z urzędu; 
4. rozpatrzyłem 3 wnioski o przyspieszenie przydziału lokalu. 
 
w zakresie ochrony przyrody: 
1. udzieliłem 8 zamówień na zakup ze środków funduszu sołeckiego poszczególnych 

sołectw narzędzi i materiałów związanych z utrzymaniem gminnych terenów zieleni; 
2. wystąpiłem do Starosty Gryfińskiego z 5 wnioskami o zmianę decyzji zezwalających na 

usunięcie drzew z nieruchomości gminnych w zakresie zmian lokalizacji. 
 
w zakresie gospodarki komunalnej: 
1. udzieliłem 6 zamówień na wykonanie ze środków funduszu sołeckiego poszczególnych 

sołectw tablic informacyjnych; 
 

w zakresie gospodarki odpadami: 
1. zleciłem umieszczenie materiałów informacyjno-edukacyjnych w zakresie 

gospodarowania odpadami komunalnymi na pojazdach wykorzystywanych do odbioru 
odpadów; 

2. zleciłem publikację materiałów informacyjno-edukacyjnych określających zasady 
segregacji odpadów komunalnych; 

3. zleciłem odbiór odpadów komunalnych zebranych w trakcie przeprowadzenia akcji 
ekologicznej sprzątania gminnych terenów. 
 

w zakresie utrzymania cmentarzy: 
1. zawarłem umowę z Wojewodą Zachodniopomorskim, przyznającą Gminie dodatkowe 

środki finansowe na wykonanie prac związanych z konserwacją oświetlenia terenu 
cmentarza wojennego żołnierzy Armii Radzieckiej; 

2. podpisałem aneks do umowy w sprawie bieżącego utrzymania cmentarza żołnierzy 
Armii Radzieckiej w Gryfinie, na wykonanie prac związanych z konserwacją oświetlenia 
terenu cmentarza wojennego. 

 
 
 
 
 



W zakresie edukacji i spraw społecznych: 
 

1. Przekazano dotację z budżetu Gminy Gryfino za miesiąc grudzień dla Niepublicznego 
Przedszkola Integracyjnego „Iskierka” z oddziałami ogólnodostępnymi i specjalnymi  
w Gryfinie w wysokości 128.593,40 zł. 

2. Przekazano dotację z budżetu Gminy Gryfino za miesiąc grudzień dla 3 punktów 
przedszkolnych oraz 1 niepublicznego przedszkola funkcjonujących w miejscowościach 
wiejskich na terenie gminy Gryfino prowadzonych przez Towarzystwa Przyjaciół Dzieci  
w wysokości 31.287,56 zł. 

3. Przyznano dofinansowanie kosztów kształcenia 8 młodocianych pracowników dla  
7 pracodawców w kwocie 40.209,49 zł. Środki na wypłatę przedmiotowego 
dofinansowania są przekazywane przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty 
ze środków Funduszu Pracy. 

4. Wypłacono osobom uprawnionym pomoc finansową w ramach rządowego programu 
„Wyprawka szkolna” 2019 r. W roku 2019 z dofinansowania skorzystało 14 osób 
niepełnosprawnych w kwocie 2.802,81 zł.  

5.  Prowadziłem działania promocyjno-informacyjne gminy. 
6.  W ramach funduszu sołeckiego zleciłem:  

- Zakup wraz z transportem i montażem altany przy  świetlicy wiejskiej w miejscowości 
Wirów  
- Wykonanie oraz montaż elementów streetworkautu przy placu rekreacyjno-
sportowym w miejscowości Wirów 
- Zakup wraz z transportem piłkochwytu z przeznaczeniem na montaż na obiekcie 
sportowo-rekreacyjnym w miejscowości Żórawie 
na łączną kwotę w wysokości – 15439,48 złotych brutto 

7. W dniach od 05.12.2019 r. do 20.12.2019 r. na terenie Gminy Gryfino przy współpracy                
z Komendą Powiatową Policji w Gryfinie oraz Komendą Powiatową Straży Pożarnej 
przeprowadziłem zajęcia profilaktyczne pn. „ Zagrożenia zimowe”.  Zajęcia miały na 
celu ostrzeżenie dzieci przed samowolnym korzystaniem z artykułów pirotechnicznych 
oraz jak zachować się w przypadku pożaru. Na spotkaniach rozmawiano z dziećmi, aby 
nie wchodziły na zamarznięte jeziora, stawy, rzeki, ponieważ zabawa w tych miejscach 
jest niebezpieczna i może skończyć się tragicznie. Dzieciom przypomniano podstawowe 
zasady właściwego przechodzenia przez jezdnię oraz o konieczność noszenia 
elementów odblaskowych, które zwiększają widoczność a tym samym ratują nasze 
zdrowie a nawet i życie. Na zajęciach przeprowadzona została  akcja: „Czad i ogień 
obudź czujność”. Celem akcji jest uświadomienie niebezpieczeństw związanych  
tlenkiem węgla oraz pokazanie jak można zapobiec zatruciom. Uczniowie otrzymali 
broszurki informacyjne o ww. zagrożeniu, aby za ich pośrednictwem trafiły do 
szerszego grona odbiorców. 
Na zakończenie spotkania uczniowie otrzymali kalendarze zakupione przez KPPSP                       
w Gryfinie, elementy odblaskowe zakupione z budżetu Gminy Gryfino oraz broszurki                     
i plakaty o tematyce związanej z zakazem spalania śmieci, „Bezpieczna Zima”, 
„Zagrożenia Zimowe”, „Czad i ogień obudź  czujność”, „Rozświetl niebo zachowując 
zasady bezpieczeństwa”, „Czyste powietrze – wspólne dobro”. 

8. W dniu 07.12.2019 r. podczas Jarmarku Bożonarodzeniowym w miejscowości Wełtyń 
przeprowadziłem akcję profilaktyczną „Świeć przykładem”. Akcja ma na celu poprawę 
bezpieczeństwa poprzez zawieszanie elementów odblaskowych oraz zakładanie opasek 
odblaskowych, które zwiększają widoczność na drodze a tym samym poprawiają 
bezpieczeństwo. 

9. W dniu 09.12.2019 r. uczestniczyłem w warsztatach w ramach realizacji projektu 
"#donthejt", a głównymi prowadzącymi byli autorzy projektu - studenci Uniwersytetu 
Szczecińskiego. Spotkania zostało przeprowadzone w I Liceum Ogólnokształcącym w                             



Gryfinie. Zajęcia prowadzone były w formie warsztatów, uczniowie angażowani byli                      
w różnego rodzaju ćwiczenia w celu lepszego zrozumienia problemu jakim jest hejt. 

10. W dniu 12.12.2019 r. w godzinach porannych przy współpracy z Komendą Powiatową 
Policji w Gryfinie, Parafią rzymskokatolicką pw. Narodzenia NMP w Gryfinie 
przeprowadziłem kolejną akcję profilaktyczną pn. "Świeć przykładem" skierowaną do 
niechronionych uczestników ruchu drogowego. 

W trosce o dobro i bezpieczeństwo Naszych mieszkańców po zakończonym nabożeństwie 
roratowym dzieciom oraz osobom dorosłym wręczono opaski oraz elementy odblaskowe, 
by zwiększyć ich widoczność dla innych uczestników ruchu drogowego.  
 

W zakresie spraw organizacyjnych: 

1. Ogłosiłem nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Zamówień Publicznych. 
Termin składania ofert upłynął 13 grudnia br. Wpłynęła jedna oferta.  

2. Przygotowuję postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego o wartości  
do 30 000 euro na „Świadczenie usług pocztowych dla potrzeb Urzędu Miasta  
i Gminy w Gryfinie”.  

3. Wystąpiłem z wnioskiem o udzielenie zamówienia na „Dostawę materiałów biurowych” 
dla potrzeb jednostek organizacyjny gminy Gryfino. Termin składania ofert upłynął 18 
grudnia br.  

4. Wydałem zarządzenie nr 120.76.2019 z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie powołania 
Komisji Rekrutacyjnej w składzie Ewa Sznajder - przewodnicząca komisji, Angelika 
Szulc - członek komisji, Beata Ludwiczak - członek komisji, Agnieszka Wernikowska - 
członek komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 
w Wydziale Zamówień Publicznych.  

5. Wydałem zarządzenie  nr 120.77.2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie powołania 
komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu i zakończenia służby 
przygotowawczej w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie w Referacie Spraw Społecznych. 
Ustawa o pracownikach samorządowych nakłada obowiązek zorganizowania służby 
przygotowawczej dla osób podejmujących po raz pierwszy pracę w jednostkach 
samorządu terytorialnego. W związku z tym, że w Referacie Spraw Społecznych 
zatrudniono wyłonioną z naboru osobę, należało powołać komisję egzaminacyjną, 
która przeprowadzi egzamin i zakończy wymaganą procedurę służby przygotowawczej. 

6. Zorganizuję praktykę studencką dla jednej osoby w Urzędzie Miasta i Gminy  
w Gryfinie. 

7. Zorganizowałem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  
pn. „Prenumerata prasy krajowej (wersja papierowa) i inne czasopisma na  
2020 dla Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie”. Termin składania ofert upłynął  
10 grudnia 2019 r. Wpłynęły trzy oferty, a najkorzystniejszą złożyła firma 
GRARMONDPRESS S.A. Odział Szczecin. 

W zakresie działalności Urzędu Stanu Cywilnego i spraw obywatelskich: 
 
Urząd Stanu Cywilnego 
Sporządziłem: 
- 10 aktów urodzeń,  
-  5 aktów małżeństw,  
- 24 akty zgonu. 
Przyjąłem 5 uznań ojcostwa.  
Nadałem 9 numerów PESEL. 
Transkrybowałem 3 zagraniczne akty stanu cywilnego.  
Przyjąłem 2 zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.   
 



Wydałem: 
- 1 decyzję o zmianie nazwiska, 
- 342 odpisy z aktów stanu cywilnego, 
- 9 zaświadczeń o nadaniu numeru PESEL,  
- 1 zaświadczeń o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wyznaniowego, 
- 1 zaświadczenie o uznaniu ojcostwa. 
Dokonałem: 
- 25 zmian w aktach stanu cywilnego, w tym 6 o rozwiązaniu małżeństwa w wyniku 
rozwodu,  
- 112 przypisków w aktach stanu cywilnego,  
- 163 migracji aktów stanu cywilnego do Centralnego Rejestru Stanu Cywilnego. 
Udzieliłem 4 ślubów cywilnych, w tym 1 poza lokalem urzędem stanu cywilnego. 
 
Referat Spraw Obywatelskich 
Realizacja zadań z zakresu dowodów osobistych  
Przyjąłem 120 wniosków o wydanie dowodu osobistego.  
Wydałem 147 dowodów osobistych. 
Unieważniłem 142 dowody osobiste, w tym 33 na podstawie zgłoszeń o utracie lub 
uszkodzeniu dokumentu. 
Udzieliłem odpowiedzi na 4 wnioski o udostępnianie dokumentacji związanej                         
z dowodem osobistym.  
 
Realizacja zadań z zakresu ewidencji ludności    
Udzieliłem odpowiedzi na 23 wnioski o udostępnianie danych z rejestru mieszkańców lub 
rejestru PESEL. 
Wydałem na wniosek 26 zaświadczeń o zameldowaniu mieszkańców naszej gminy. 
Dokonałem 63 czynności z zakresu obowiązku meldunkowego. 
Wydałem 1 decyzję o umorzeniu postępowania  w sprawie wymeldowania z miejsca pobytu 
stałego. 
 

W zakresie obsługi Rady Miejskiej: 
 

1. Na sesji Rady zostało złożonych 11 interpelacji radnych. Przekazane przez 
Przewodniczącego Rady interpelacje skierowałem do wydziałów merytorycznych celem 
przygotowania odpowiedzi, a ich treść została opublikowana w Biuletynie Informacji 
Publicznej. 

2.  W dniu 3 grudnia 2019 r. wydałem zarządzenie nr 120.73.2019 w sprawie określenia 
odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej, podjętych na sesji w dniu 
28 listopada 2019 r.  

 
W zakresie zamówień publicznych: 

 
W zakresie zamówień publicznych: 
1. Wszcząłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej 

wartości zamówienia poniżej 30 000 euro na zadania:  
1) Dostawa paliw płynnych w 2020 r.; 
2) Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego; 
3) Zakup i dostawa materiałów biurowych dla potrzeb jednostek organizacyjnych 

Gminy Gryfino. 
2. Rozstrzygnąłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej 

wartości zamówienia poniżej 30 000 euro na zadania: 
1) Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych wraz z usługą kompleksowej obsługi 

serwisowej urządzeń kopiujących i drukujących marki RICOH;  



2) Sporządzenie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 
projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz zmian ww. decyzji; 

3) Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej, w tym studium wykonalności i wniosku  
o dofinansowanie zadań: „Budowa ścieżki rowerowej: Gryfino – Wełtyń”  
oraz „Budowa ścieżki rowerowej: Wełtyń – Strefa Przemysłowa w Gardnie”. 

3. Unieważniłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej 
wartości zamówienia powyżej 30 000 euro na zadanie: Budowa i przebudowa drogi 
gminnej nr 410031Z do miejscowości Steklinko, gmina Gryfino. 

4. Wszcząłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej 
wartości zamówienia powyżej 30 000 euro na zadania:  
1) Wykonanie autobusowych przewozów o charakterze użyteczności publicznej  

w komunikacji miejskiej na terenie Gminy Gryfino, na trasie Szczecin – Dolna Odra 
oraz Szczecin – Gryfino w 2020 r.; 

2) Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Gryfino i jej jednostek 
organizacyjnych. 

5. Wydałem: 
1) zarządzenie Nr 120.75.2019 w sprawie powołania komisji przetargowej 

do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
zadanie: „Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Gryfino i jej 
jednostek organizacyjnych”; 

2) zarządzenie Nr 120.74.2019 w sprawie powołania komisji przetargowej do 
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: 
„Wykonywanie autobusowych przewozów o charakterze użyteczności publicznej  
w komunikacji miejskiej na terenie Gminy Gryfino, na trasie Szczecin – Dolna Odra 
oraz Szczecin – Gryfino w 2020 r.”. 

 
W zakresie działalności Biblioteki Publicznej: 

 
Oddział dla Dzieci i Młodzieży: 

DATA TEMATY  I  FORMY PRACY 
30 listopada Spotkanie Klubu Gier Bez Prądu 
2 grudnia Mikołajki 
 4 grudnia Barbórka – Święto Górników 

 „Legenda o Skarbczyku” – teatrzyk Kamishibai 
9 grudnia Głośne czytanie z dyskusją książki – „Opowiadania wigilijne pod 

choinkę od polskich pisarzy” 
10 grudnia „Trzeba będzie…” – teatrzyk Kamishibai 

Łamigłówki i zabawy świąteczne 
 

Filia Biblioteczna w Pniewie: 
11 grudnia - „Czym jest empatia?” - zajęcia biblioterapii w Dziennym Domu Senior+ 
w Gryfinie. 
12 grudnia – „Czym jest empatia?” - zajęcia biblioterapii w Środowiskowym Domu 
Samopomocy w Gryfinie. 

Filia Biblioteczna w Wełtyniu: 
7 grudnia – Wełtyński Jarmark Bożonarodzeniowy. Filia biblioteczna w Wełtyniu była jego 
współorganizatorem. 

Filia Biblioteczna w Chwarstnicy: 
2 grudnia - "Mój przyjaciel Miś" - warsztaty plastyczne. Wykorzystano fragmenty książki 
m.in. U. Kozłowskiej "Wiosna niedźwiadka i innych wierszy gromadka" (kl.3) 



9-16 grudnia 2019 r. - "Biblioteka pachnąca czekoladą". Warsztaty z okazji Świąt Bożego 
Narodzenia (omawianie tradycji bożonarodzeniowych, wspólne kolędowanie, robienie 
kartek świątecznych, fontanna czekoladowa, wystawa książek związanych z Bożym 
Narodzeniem). W spotkaniach wzięły udział klasy 0, I, II, III, VII. 
13 grudnia – „Tradycje Świąt Bożego Narodzenia” - kl. VI. 

 
Filia Biblioteczna „Górny Taras” w Gryfinie 

6 grudnia - wystawa miniatur Urszuli Kwietniewskiej-Łacny umieszczonych w bibliotece. 
 

W zakresie działalności Gryfińskiego Domu Kultury: 
 

termin nazwa imprezy miejsce 
1 grudnia udział  Teatru Tańca EGO VU (instr. Eliza 

Hołubowska) w 13. polskich eliminacjach 
Międzynarodowego Festiwalu Solo Duo 
Dance w Bytomiu. Gryfińscy tancerze zostali 
zakwalifikowani do eliminacji finałowych 
Solo Duo Dance Festival - Budapeszt 
2019/2020 oraz  do udziału w festiwalach 
Mandala we Wrocławiu i Kalejdoskop w 
Białymstoku 

Teatr Rozbark w Bytomiu 

3 grudnia 7. spotkanie (dwie tury) w ramach 
Interdyscyplinarnego Programu Edukacji 
Medialnej i Społecznej KinoPrzedszkole  
(projekcje filmów połączone z prelekcją 
pedagogów) (org. Monika Drabik, obsługa 
techniczna Stanisław Fabjańczuk) 

Gryfiński Dom Kultury  
- sala widowiskowa 

5 grudnia przedpołudniowy spektakl teatralny dla 
szkół (org. Jakub Kasprzyk) 

Gryfiński Dom Kultury  
- sala widowiskowa 

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

Gryfiński Dom Kultury 
- Kino Gryf 

6 grudnia obsługa techniczna  (Stanisław Fabjańczuk, 
Tomasz Brzęczek) otwarcia skateparku w 
Gryfinie 

Stadion Miejski w 
Gryfinie 

6 grudnia Gryfińskie mikołajki „Nie do wiary. Mikołaj 
istnieje!” (org. Krzysztof Rudnicki) 

Gryfino, pl. Księcia 
Barnima I 

7 grudnia siódmy pokaz spektaklu "Szeherezada, czyli 
disco-polo live w Gryflisie!" Grupy 
Teatralnej Gliptykos (reż. Maria Piznal) 

Gryfiński Dom Kultury  
- sala widowiskowa 

14 grudnia obsługa techniczna  (Stanisław Fabjańczuk) 
spektaklu dla dzieci (org. Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Gryfinie) 

Gryfiński Dom Kultury  
- sala widowiskowa 

14 grudnia Mikołajkowe Marsze na Orientację 2019 (org. 
Kamilla Gadomska) 

Gryfino - Grajdołek 

15 grudnia ósmy pokaz spektaklu "Szeherezada, czyli 
disco-polo live w Gryflisie!" Grupy 
Teatralnej Gliptykos (reż. Maria Piznal) 

Gryfiński Dom Kultury  
- sala widowiskowa 

15 grudnia występ Teatru Tańca EGO VU (instr. Eliza 
Hołubowska) w Berlinie 

Kulturfabrik Moabit w 
Berlinie 

18 grudnia obsługa techniczna  (Stanisław Fabjańczuk) 
widowiska „W wigilijną noc” (org. Warsztaty 

Gryfiński Dom Kultury  
- sala widowiskowa 



Terapii Zajęciowej w Gryfinie) 
18 grudnia obsługa techniczna  (Stanisław Fabjańczuk) 

koncertu „Aniołkowe granie” (org. 
Przedszkole nr 2 w Gryfinie) 

Gryfiński Dom Kultury  
- sala widowiskowa 

19 grudnia obsługa techniczna  (Stanisław Fabjańczuk) 
spektaklu wigilijnego (org. Przedszkole nr 4 
w Gryfinie) 

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 (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, świetlice wiejskie oraz najważniejsze 
nasze imprezy organizowane przez Gryfiński Dom Kultury, posiadają swoje strony 
internetowe, w tym także na portalu społecznościowym Facebook 

 
Zaproszenia, spotkania, konferencje Burmistrza Miasta i Gminy: 

 
Dzień  Miejsce Wydarzenie Uczestniczył/a 
5 grudnia Gryfino Spotkanie świąteczne dla dzieci z 

Miasta i Gminy Gryfino z rodzin 
otrzymujących wsparcie Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Gryfinie 

Zastępca Burmistrza 
Paweł Nikitiński 

6 grudnia Gryfino Uroczyste przekazanie projektu 
wolontariackiego - Klubu 
terapeutycznego wykonanego dla 
podopiecznych PSONI przez Zespół 
wolontariacki ZEDO 

Sekretarz Ewa 
Sznajder 

6 grudnia Gryfino Uroczyste otwarcie projektu Budżetu 
Obywatelskiego - Skate Park w 
Gryfinie 

Burmistrz Mieczysław 
Sawaryn 
Zastępca Burmistrza 
Paweł Nikitiński 
Zastępca Burmistrza 
Tomasz Miler 

6 grudnia Gryfino Mikołajki na Placu Barnima Burmistrz Mieczysław 
Sawaryn 
Zastępca Burmistrza 
Paweł Nikitiński 

7 grudnia Wełtyń Jarmark Świąteczny Burmistrz Mieczysław 
Sawaryn 
Zastępca Burmistrza 
Paweł Nikitiński 

10 grudnia Gryfino Spotkanie Wigilijne Stowarzyszenia 
Amazonek "Ewa" w Gryfinie 

Sekretarz Ewa 
Sznajder 

12 grudnia Gryfino Spotkanie opłatkowe Zarządu Koła 
Polskiego Związku Niewidomych w 

Sekretarz Ewa 
Sznajder 



Gryfinie 
12 grudnia Szczecin Spotkanie świąteczne Inwestorów i 

Eksporterów z Pomorza Zachodniego 
Zastępca Burmistrza 
Tomasz Miler 

12 grudnia Gryfino Jubileusz Złotych i Diamentowych 
Godów pożycia małżeńskiego 

Burmistrz Mieczysław 
Sawaryn 

13 grudnia Gryfino Spotkanie wigilijne zorganizowane 
dla osób bezdomnych i zagrożonych 
bezdomnością 

Zastępca Burmistrza 
Paweł Nikitiński 

13 grudnia Urząd 
Miasta i 
Gminy w 
Gryfinie 

Posiedzenie Gminnego Zespołu 
Zarządzania Kryzysowego - 
przygotowania do sezonu zimowego 

Zastępca Burmistrza 
Paweł Nikitiński 

14 grudnia Gryfino Spotkanie opłatkowe Zarządu 
Związku Sybiraków Powiatu 
Gryfińskiego 

Sekretarz Ewa 
Sznajder 

14 grudnia Czepino Wigilia Sołecka Zastępca Burmistrza 
Paweł Nikitiński 

16 grudnia Gryfino Wigilia MNZZ Pracowników Zespołu 
Elektrowni  Dolna Odra 

Burmistrz Mieczysław 
Sawaryn 
 

16 grudnia Szczecin Promocja publikacji Książnicy 
Pomorskiej "Zakotwiczony nad wielką 
rzeką" poświęconej profesorowi 
Bogdanowi Matławskiemu 

Burmistrz Mieczysław 
Sawaryn 
 

17 grudnia Gryfino Spotkanie Wigilijne pracowników 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie 

Sekretarz Ewa 
Sznajder 

17 grudnia Daleszewo Wigilia Sołectw Daleszewa i 
Radziszewa 

Sekretarz Ewa 
Sznajder 

18 grudnia Gryfino Widowisko bożonarodzeniowe pt.: "W 
wigilijną noc" - zaprasza Polskie 
Stowarzyszenie na rzecz Osób z 
Niepełnosprawnością Intelektualną 
Koło w Gryfinie 

Sekretarz Ewa 
Sznajder  

18 grudnia Gryfino Spotkanie świąteczno-noworoczne 
Stowarzyszenia Emerytów i 
Rencistów Policyjnych przy KPP w 
Gryfinie 

Burmistrz Mieczysław 
Sawaryn 
 

18 grudnia Gryfino Spotkanie opłatkowe Polskiego 
Związku Emerytów Rencistów i 
Inwalidów Wojennych O/ Gryfino 

Sekretarz Ewa 
Sznajder 

18 grudnia Gryfino Koncert Charytatywny Aniołkowe 
Granie na rzecz dzieci z Domu 
Dziecka w Chojnie - Przedszkole nr 2 
im. Misia Uszatka 

Burmistrz Mieczysław 
Sawaryn 
 

18 grudnia Gryfino Zarząd Międzyzakładowego Związku 
Zawodowego Pracowników Ruchu 
Ciągłego w ZEDO S.A 

Burmistrz Mieczysław 
Sawaryn 
 

18 grudnia Gryfino Koncert Kolęd Szkoły Muzycznej I 
stopnia w Gryfinie 

Zastępca Naczelnika 
Swietłana Sochaj 

 
Gryfino, dnia 18 grudnia 2019 r.   Burmistrz Miasta i Gminy 
           Mieczysław Sawaryn 



 
 


