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WRZESIEŃ 2018 
 



W zakresie gospodarki nieruchomościami i działalności gospodarczej: 
 

1. przyjęto 155  zgłoszeń do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 
2. wydano 5 zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych; 
3. wydano 3 decyzje w sprawie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości; 
4. wydano 3 decyzje w sprawie wygaśnięcia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych; 
5. wydano 9 zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego dla nieruchomości, 

położonych na terenie Miasta i Gminy Gryfino; 
6. zawarto 2 umowy notarialne o ustanowieniu służebności gruntowych i przesyłu  

w związku  z lokalizacją na gruntach gminnych, urządzeń infrastruktury technicznego  
uzbrojenia terenu – służebności odpłatne – 424,00 zł netto; 

7. wydano 19  umów obejmujących dzierżawę nieruchomości gminnych; 
8. wyznaczono przetargi na sprzedaż mienia gminnego: 

- na dzień 2 października 2018 r. pierwszy przetarg ustny  nieograniczony na sprzedaż 
nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami działek 299/3 o pow. 0,1140 ha i 
299/22 o pow. 0,1171 ha, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 1 m. Gryfino, 
przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną – łączna cena wywoławcza netto 
169.000,00 zł. 
- na dzień 15 listopada 2018 r. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 
nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 4/14 o pow. 0,6436 ha, położonej 
w obrębie ewidencyjnym nr 1 m. Gryfino, przeznaczonej pod zabudowę usługową –  cena 
wywoławcza  netto 1.000.000,00 zł. 
- na dzień 23 listopada 2018 r. czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 
nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 235/4  o pow. 1,2026 ha, położonej w obrębie 
ewidencyjnym nr 1 m. Gryfino, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową 
wielorodzinną – cena wywoławcza  netto 680.000,00 zł. 

9. sprzedano:  
- 5 działek w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków posiadanych 
nieruchomości za kwotę netto 77.690,00 zł 
- 1 działkę w drodze przetargu pod zabudowę jednorodzinną za kwotę netto – 
115.000,00 zł 

10.  wydano 16  zaświadczeń dotyczących nieruchomości; 
11. przyjęto 2 wnioski o oszacowanie szkód powstałych w związku z niekorzystnym 

zjawiskiem atmosferycznym – susza; 
12. wydano 1 decyzję w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo 

własności oraz udzielenia bonifikaty w opłacie za to przekształcenie – opłata płatna  
w 10 ratach rocznych po 1.461,60 zł; 

13.  sprzedano na rzecz najemcy lokal mieszkalny za kwotę netto 13.139,49 zł. 
 

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

 
- ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy  
ul., Krzywoustego 1/10 – Zarządzenie Nr 0050.98.2018 z dnia 21 sierpnia 2018 r., 
- ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy  
ul. Grunwaldzkiej 18/3 – Zarządzenie Nr 0050.99.2018 z dnia 23 sierpnia 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 wykonanie kompleksowej usługi nadzoru inwestorskiego nad 
robotami budowlanymi, których celem jest budowa i oddanie do użytkowania hali 
sportowo-widowiskowej w Gryfinie. 

3. Podpisałem umowę z Wykonawcą na zadanie pn. „Budowa lekkiego garażu na działce      
nr 12/1 w m. Stare Brynki”. 

4. Zleciłem opracowanie pomiarów natężenia ruchu i widoczności dla przejazdów 
kolejowych na terenie gminy Gryfino. 

5. Zleciłem wykonanie nowego podłączenia zasilania przepompowni P2 Gryfino                                
z przeniesieniem układu pomiarowego. 

6. Zleciłem wymianę rozdzielni głównej na nową z zabezpieczeniami przedlicznikowymi 
budynku mieszkalnego ul. Gryfińska 2 Wełtyń. 

7. Podpisałem umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wykonania instalacji 
grzewczej oraz gazowej w lokalach komunalnych przy ul. Wojska Polskiego 10/1                            
i Łużyckiej 6/10 w Gryfinie. 

8. Podpisałem umowę z Wykonawcą robót budowlanych oraz Inspektorem Nadzoru 
Inwestorskiego dla zadania pn. "Budowa hali sportowo-widowiskowej z łącznikiem przy 
ul. Niepodległości w Gryfinie". 

9. Zleciłem montaż wysięgnika wraz z oprawą oraz linią kablową na dz. 374, przy ul. Polnej 
w Pniewie. 

10. Podpisałem umowę z wykonawcą na remont świetlicy wiejskiej w Chwarstnicy. 
11. Podpisałem umowę z wykonawcą na wykonanie badań archeologicznych terenu rynku 

na Placu Barnima I w Gryfinie. 
12. Podpisałem umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej remontu 

kaplicy cmentarnej, położonej na Cmentarzu Komunalnym w Gryfinie. 
13. Zleciłem montaż słupa wraz z oprawą, wysięgnikiem i linią kablową na dz. 46/5,                    

przy ul. Okrężnej w Wirowie - zadanie realizowane z funduszu sołeckiego 
14. Odebrałem dokumentację projektową dla zdania pn. Poprawa efektywności 

energetycznej wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Piastów 23         
w Gryfinie poprzez jego głęboką, kompleksową termomodernizację. 

15. Odebrałem koncepcję przebudowy istniejącej kanalizacji sanitarnej w rejonie osiedla 
Taras Północny w Gryfinie w celu eliminacji wydobywających się odorów. 

16. Odebrałem dokumentację projektową dotyczącą zadania pn. Budowa i przebudowa                   
ul. Energetyków i remont ul. Kościuszki w Gryfinie wraz z przebudową kolidującego 
uzbrojenia. 

 
Realizując zadania z zakresu rozwoju (BMI.RR): 
1. Dokonano odbioru robót wykonanych dla zadania pn. „Szkoła bez barier - wymiana 

posadzki podłogowej na parterze w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy                 
ul. Niepodległości 16 w Gryfinie” zrealizowanego w ramach Programu wyrównywania 
różnic między regionami. 

2. Zakończono proces konsultacji dotyczących Strategii Rozwoju Gminy Gryfino do 2030 r.  
3.   Podpisałem umowę z wykonawcą robót budowlanych na zadanie                                
      pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Szkoły Podstawowej nr 3        
      im. Noblistów Polskich w Gryfinie przy ul. Iwaszkiewicza 70, w ramach Regionalnego       
      Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. 
4.  Podpisałem umowę na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru na zadanie 
     Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Szkoły Podstawowej nr 3                       
     im. Noblistów Polskich w Gryfinie przy ul. Iwaszkiewicza 70, w ramach Regionalnego 
     Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. 
 

 
 
 



W zakresie planowania przestrzennego i ochrony środowiska: 
 

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

− 10 decyzji o warunkach zabudowy, 
− 1 decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego,  
− 4 decyzje w sprawie zmiany decyzji o warunkach zabudowy, 
− 18 wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego,  
− 20 zaświadczeń z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 
− 4 postanowienia opiniujące wstępne projekty podziału nieruchomości. 

2. Wyłożyłem do publicznego wglądu projekty następujących miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko: 

− projekt mpzp miasta Gryfino w obrębach 1, 2 i 3 miasta Gryfino – przy ul. 
Flisaczej, 

− projekt mpzp miasta Gryfino w obrębie 5 miasta Gryfino, 
− projekt mpzp terenu położonego w rejonie ul. Łużyckiej w Gryfinie - działki nr 

125/3, 125/4 i 125/5 w obrębie 5 miasta Gryfino 
Jednocześnie poinformowałem o terminie, w którym zainteresowani mogą wnosić 
uwagi dotyczące ww. opracowań. 

3. Zorganizowałem dyskusje publiczne nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach ww. 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

− w dniu 24 września 2018r. dyskusję nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie 
mpzp miasta Gryfino w obrębie 5 miasta Gryfino oraz projekcie mpzp terenu 
położonego w rejonie ul. Łużyckiej w Gryfinie - działki nr 125/3, 125/4 i 125/5 w 
obrębie 5 miasta Gryfino, 

− w dniu 25 września 2018r. dyskusję nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie 
mpzp miasta Gryfino w obrębach 1, 2 i 3 miasta Gryfino – przy ul. Flisaczej 

 
Realizując zadania z zakresu ochrony środowiska (BMP.ROŚ): 
1. Wydałem 2 decyzje dotyczące zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów. 
2. Przyjąłem 9 zgłoszeń zamiaru wycinki drzew z terenów nieruchomości stanowiących 

własność osób fizycznych. 
3. Przyjąłem dwa zgłoszenia rozpoczęcia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków 

na potrzeby własne gospodarstwa domowego. 
4. Przyjąłem do realizacji kolejne trzy wnioski o demontaż, odbiór, transport i 

unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest. 
5. Zleciłem realizację kolejnej części wniosków dotyczących demontażu, odbioru, 

transportu i unieszkodliwienia materiałów izolacyjnych i budowlanych zawierających 
azbest. 

6. Zleciłem udrożnienie przepustów pod drogami gminnymi w Mielenku Gryfińskim (dz. nr 
141/3 obr. Mielenko) oraz w Radziszewie - Łubnicy (dz. nr 289 obr. Daleszewo), a także 
odmulenie rowów melioracyjnych na wlocie i wylocie z przepustów. 

7. Na bieżąco przyjmuję sprawozdania z realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i 
gospodarki wodnej, objętych umowami dotacji celowej. Następnie po kontroli 
potwierdzającej poprawność realizacji zadania - refunduję część poniesionych 
kosztów, zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Rady Miejskiej w Gryfinie. 

 
W zakresie gospodarki komunalnej: 

 
w zakresie gospodarki mieszkaniowej: 
1. wydałem 3 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego; 



2. wydałem 3 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego; 
3. wydałem 1 skierowanie do zawarcia umowy najmu lokalu zamiennego; 
4. rozpatrzyłem 2 wnioski o przydział lokalu komunalnego; 
5. rozpatrzyłem 4 wnioski o zamianę lokalu z urzędu; 
6. rozpatrzyłem 1 wniosek o przyspieszenie przydziału lokalu socjalnego; 
7. rozpatrzyłem 1 wniosek o przyspieszenie przydziału lokalu mieszkalnego. 
 
w zakresie ochrony przyrody: 
1. wystąpiłem do Starosty Gryfińskiego z 3 wnioskami o wydanie zezwolenia na usunięcie 

drzew lub krzewów z nieruchomości gminnej; 
2. wydałem 2 zgody na usunięcie drzew z nieruchomości gminnych; 
3. dokonywałem na bieżąco zakupów paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek 

ze środków funduszu sołeckiego. 
 
w zakresie gospodarki odpadami: 
dokonałem na wniosek przedsiębiorcy wykreślenia podmiotu odbierającego odpady 
komunalne od właścicieli nieruchomości z prowadzonego rejestru działalności 
regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych. 
 
w zakresie ochrony zwierząt: 
nadałem 2 statusy opiekuna społecznego w zakresie opieki nad wolnożyjącymi kotami; 
 

W zakresie edukacji i spraw społecznych: 
 

1. Przekazano dotację z budżetu Gminy Gryfino za miesiąc sierpień dla Niepublicznego 
Przedszkola Integracyjnego „Iskierka” z oddziałami ogólnodostępnymi i specjalnymi 
w Gryfinie w wysokości 127.965,92 zł. 

2. Przekazano dotację z budżetu Gminy Gryfino za miesiąc sierpień dla 4 punktów 
przedszkolnych TPD funkcjonujących w miejscowościach wiejskich na terenie gminy 
Gryfino prowadzonych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w wysokości 31.357,27 zł. 

3. Złożono aktualizację wniosku o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa 
na wyposażenie szkół w podręczniki lub materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. 

4. Sporządzono bazę danych oświatowych szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę 
Gryfino według stanu na 10 września 2018 r.: ogólna liczba uczniów szkół  
– 3034 osoby; liczba nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze – 455 osób, 
zatrudnionych w niepełnym wymiarze – 106 osób. 

5. Przyznano dofinansowanie kosztów kształcenia 4 młodocianych pracowników dla 
4 pracodawców w kwocie 32.324,00 zł. Środki na wypłatę przedmiotowego 
dofinansowania są przekazywane przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty 
ze środków Funduszu Pracy. 

6. Współorganizowałem w dniu 8 września 2018 r. Dożynki Archidiecezjalne.  
7. Zorganizowałem w dniu 22 września 2018 r. widowisko historyczne „Orły nad Driel”. 

W jego ramach przeprowadzone zostały warsztaty edukacyjne w dniu 21.09.2018 r. 
w placówkach oświatowych na terenie gminy Gryfino.  

8. W dniu 19 września 2018 roku wydałem Zarządzenie Nr 0050.106.2018 w sprawie zmiany 
zarządzenia Nr 0050.66.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 8 czerwca 2018 r. 
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu realizowania budżetu obywatelskiego 
gminy Gryfino na rok 2019. 

9. W ramach realizacji funduszu sołeckiego zleciłem zakup i montaż piłkochwytów 
na boiskach piłkarskich w miejscowościach Steklno, Sobiemyśl, Drzenin. Zleciłem także 
zakup impregnatów do miejscowości Steklno, zakup  wraz z  montażem domku 
narzędziowego w miejscowości Parsówek, montaż elementu siłowni zewnętrznej  
w miejscowościach Krzypnica i Stare Brynki, zakupiłem ogrodzenie na plac zabaw 



w miejscowości Stare Brynki oraz doposażyłem place zabaw  w miejscowościach 
Drzenin, Chlebowo, Krzypnica  na łączną kwotę  41.800,00 zł. 

10. Podpisałem umowę na doposażenie placu rekreacyjno-sportowego w miejscowości 
Borzym w nowe urządzenia siłowni zewnętrznej na łączną kwotę 13.761,24 zł. 

11. Prowadzę prace społecznie użyteczne dla osób bezrobotnych. Sześć osób pracuje 
w szkołach, przedszkolach i sołectwach. 

12. Wydałem 77 Zachodniopomorskich Kart Seniora. Karta seniora przysługuje osobom, 
które ukończyły 60 rok życia. 

13. Rozpocząłem „Przebudowę układu wewnętrznego części pomieszczeń w piwnicy 
w budynku zlokalizowanym w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 8B” na potrzeby 
Towarzystwa Miłośników Ziemi Gryfińskiej w Gryfinie. 

14. W wyniku prac Zespołu do spraw budżetu obywatelskiego zweryfikowano projekty  
w ramach budżetu obywatelskiego gminy Gryfino na 2019 rok. Głosowanie na wybrane 
zadania trwać będzie od 21.09.2018 r. do 21.10.2018 r. 
  

W zakresie spraw organizacyjnych: 
 

1. Wydałem Zarządzenie  nr 120.72.2018 z dnia 6 września 2018 r. zmieniające zarządzenie 
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.  Zmiana 
Regulaminu podyktowana została wyznaczeniem z dniem 1 września 2018 r. Inspektora 
Ochrony Danych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie. 

2. Wydałem Zarządzenie nr 120.71.2018 z dnia 4 września 2018 r. w sprawie powołania 
Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 
w Biurze Obsługi Rady. W wyniku przeprowadzonego najlepszą kandydatką okazała się 
Pani Edyta Matyszczyk.  

3.   Podpisałem umowę na sprzedaż ciepła oraz świadczenie usług przesyłowych 
do budynku Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie z firmą PGE Górnictwo  
i Energetyka Konwencjonalna S.A w Bełchatowie – Oddział w Nowym Czarnowie.  

4.   Realizuję umowę w sprawie odbycia praktyki przez uczennicę Technikum 
      Ekonomicznego w Szczecinie.  
5.   Wydałem decyzję w sprawie przeprowadzenia służby przygotowawczej dla pracownika 

Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.  
6.   Trwają prace związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, 

rad powiatów, sejmiku województwa oraz wyborów wójtów, burmistrzów  
i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.   

 
W zakresie działalności Urzędu Stanu Cywilnego i spraw obywatelskich: 

 
Urząd Stanu Cywilnego: 
Sporządziłem: 
- 31 aktów urodzeń,  
- 31 aktów małżeństwa,  
- 35 aktów zgonu. 
Przyjąłem 11 uznań ojcostwa.  
Nadałem  27 numerów PESEL. 
Transkrybowałem 10 zagranicznych aktów stanu cywilnego.  
Przyjąłem  9 zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.   
 
Wydałem: 
- 6 decyzji o zmianie nazwiska, 
- 7 zaświadczeń o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wyznaniowego, 
- 5 zaświadczeń o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego, 
- 580 odpisów z aktów stanu cywilnego. 



Dokonałem: 
- 39 zmian w aktach stanu cywilnego, w tym  5 o rozwiązaniu małżeństwa w wyniku 
rozwodu,  
- 247 przypisków w aktach stanu cywilnego,  
- 348 migracji aktów stanu cywilnego do Centralnego Rejestru Stanu Cywilnego. 
Udzieliłem 15 ślubów cywilnych, w tym 6 poza urzędem stanu cywilnego. 
 
Referat Spraw Obywatelskich: 
Realizacja zadań z zakresu dowodów osobistych:  
Przyjąłem 321 wniosków o wydanie dowodu osobistego.  
Wydałem 311 dowodów osobistych. 
Unieważniłem 286 dowodów osobistych, w tym 64 na podstawie zgłoszeń o utracie 
dokumentu. 
Udzieliłem odpowiedzi na 11 wniosków o udostępnienie dokumentacji związanej                           
z dowodem osobistym.  
 
Realizacja zadań z zakresu ewidencji ludności:   
Udzieliłem odpowiedzi na 62 wnioski o udostępnieniu danych z rejestru mieszkańców. 
Wydałem na wniosek 100 zaświadczeń o zameldowaniu mieszkańców naszej gminy. 

     Dokonałem 241 czynności z zakresu obowiązku meldunkowego. 
Wydałem 1 decyzję orzekającą wymeldowanie z miejsca pobytu stałego. 
 
Realizacja zadań z zakresu spraw wyborczych: 
Przygotowałem projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na 
obszarze Gminy Gryfino, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji 
wyborczych i poddałem do głosowania Radzie Miejskiej w Gryfinie w dniu 10 września 
2018r. 
 

W zakresie obsługi Rady Miejskiej: 
 

1.  Wydałem Zarządzenie nr 120.69.2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia   
    odpowiedzialnych za realizację uchwał podjętych na sesji w dniu 23 sierpnia 2018 r. oraz 
    Zarządzenie nr 120.74.2018 z dnia 14 września w sprawie określenia odpowiedzialnego 
    za  realizację uchwały podjętej na sesji nadzwyczajnej w dniu 10 września 2018 r.  
2. Na ostatniej sesji radni zgłosili 12 interpelacji, pismem z dnia 3 września 2018 r. 

 określiłem odpowiedzialnych  za przygotowanie odpowiedzi.   
 

W zakresie zamówień publicznych: 
 

1. Ogłosiłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości 
zamówienia poniżej 30 000 euro na zadanie: Transport około 5 000 m3 ziemi  
z miejscowości Wełtyń do miejscowości Gryfino. 

2. Ogłosiłem i rozstrzygnąłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  
o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 30 000 euro na zadania:  
1) Zakup i dostawa defibrylatorów i toreb ratowniczych; 
2) Dostawa i montaż elementów zabawowych w miejscowości Gryfino; 
3) Zakup i dostawa płyt drogowych betonowych z przeznaczeniem na remont/ 

przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Gryfino; 
4) Zakup i dostawa ogrodzeń panelowych wraz z rozładunkiem w miejscowości Gryfino 

i Daleszewo, gmina Gryfino. 
3. Rozstrzygnąłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej 

wartości zamówienia poniżej 30 000 euro na zadania:  
1) Dostawa i montaż elementów zabawowych na placach zabaw; 



2) Dostawa i montaż siłowni zewnętrznych. 
4. Unieważniłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej 

wartości zamówienia poniżej 30 000 euro na zadanie: Świadczenie usługi wynajmu 
miejsc noclegowych, sali szkoleniowej, usługi żywieniowej z cateringiem w ramach 
realizacji projektu „Ucząc się z przeszłości, przygotowujemy się na przyszłość – 
inteligenta wioska”, dofinansowanego w ramach Planu Działania Krajowej Sieci 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

5. Ogłosiłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości 
zamówienia powyżej 30 000 euro na zadanie: Przebudowa drogi gminnej nr 410005Z  
w Daleszewie, tj. ulic Sportowej i Akacjowej.   

6. Rozstrzygnąłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej 
wartości zamówienia powyżej 30 000 euro na zadania:  
1) Budowa hali sportowo - widowiskowej w Gryfinie; 
2) Wykonanie kompleksowej usługi nadzoru inwestorskiego związanego z budową hali 

sportowo – widowiskowej w Gryfinie; 
3) Budowa ogródka sensorycznego w Gryfinie; 
4) Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Gryfinie  

w części I - Modernizacja boiska sportowego. 
7. Unieważniłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej 

wartości zamówienia powyżej 30 000 euro na zadania:  
1) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do posesji 

przy ul. Artyleryjskiej w Gryfinie; 
2) Przebudowa drogi gminnej nr 410005Z w Daleszewie, tj. ulic Sportowej i Akacjowej; 
3) Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Gryfinie  

w części II - Remont bieżni i skoczni do skoków w dal. 
8. Wydałem Zarządzenie Nr 120.73.2018 z dnia 13 września 2018 r. w sprawie powołania 

komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej nr 410005Z w Daleszewie, tj. ulic 
Sportowej i Akacjowej”. 

 
W zakresie działalności Biblioteki Publicznej: 

 
W okresie sprawozdawczym Biblioteka Publiczna w Gryfinie zorganizowała 
lub współorganizowała następujące wydarzenia: 
- 8 września podczas Dożynek Archidiecezjalnych w Gryfinie odbyło się Narodowe Czytanie 
"Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego. Fragmenty utworu odtworzyli: Mieczysław Sawaryn - 
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino, Ewa Sznajder - Sekretarz Miasta i Gminy Gryfino oraz 
Grzegorz Jastrowicz - Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych,  
- 15 września w Czytelni dla Dzieci i Młodzieży odbyły się warsztaty rodzinne z papierowym 
teatrem - Co to jest Polska? Patriotyczne Kamishibai. Po krótkim wprowadzeniu o historii 
japońskiego teatrzyku i prezentacji książek o tematyce niepodległościowej dwie drużyny: 
Ida z mamą i Miłosz z tatą stworzyli karty z ilustracjami do wiersza "OJCZYZNA" - 
Włodzimierza Domeradzkiego, 
- 16 września w kościele Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, po mszy św. wieczornej 
odbył się XVII Gryfiński Koncert Organowy. Wystąpili: Sandra Klara Januszewska - 
mezzosopran oraz Julian Gołosz – organy, 
- 21 września odbyło się spotkanie autorskie z Mariuszem Czubajem, profesorem 
antropologii i autorem powieści kryminalnych, 
- 22 września na placu Barnima stanęła wystawa pt.: "Moda okupacyjna". Na kilku 
planszach obejrzeć można było m.in.: przedwojenne zdjęcia z afiszami Domu Mód 
Bogusława Hersego z Warszawy, fotografie przedstawiające czasy wczesnej okupacji, kiedy 
niemieckie zakazy w dystrybucji skóry i jedwabiu odbiły się mocno na kondycji ubiorów, 
zwłaszcza kobiecych oraz modę z okresu  Powstania Warszawskiego - gdzie do 5 lat wojny 



dołożyły się trudy walk w mieście. Szczególnie wymowne zdjęcie przedstawiało powstańczy 
ślub, gdzie panna młoda zamiast białej sukni ma szykowną bluzkę w kratkę, zaś pan młody 
pożyczony pewnie od kolegi mundur oraz rękę na temblaku, 
- w okresie od 8 – 21 września prezentowano wystawę prac p. Danuty Bednarz, gryfinianki  
od wielu lat tworzącej obrazy malowane nitką – wyszywanki. Prace, przedstawiające 
najczęściej kompozycje kwiatowe i zwierzęta, spotkały się z dużym zainteresowaniem  
i licznymi słowami uznania ze strony zwiedzających. 
 

W zakresie działalności Gryfińskiego Domu Kultury: 
 

termin nazwa imprezy miejsce 
25 sierpnia Dożynki Gminne w Wełtyniu, występ kapel 

ludowych Borzymianka i Gardnianki (instr. 
Zygmunt Rosiński) oraz Wełtynianka (instr. 
Katarzyna Papiernik), konkurs na najładniejszy 
wieniec dożynkowy 

plac przy Świetlicy 
Wiejskiej w Wełtyniu 

27-31 lipca Twórcze wakacje 2018 w świetlicach wiejskich - 
cykl dziewiąty: warsztaty „Zdrowa żywność” 
prowadzone przez Joannę Żmudę 

Gryfiński Dom Kultury 
filia w Świetlicy Wiejskiej 
w Daleszewie 

27-31 lipca Twórcze wakacje 2018 w świetlicach wiejskich - 
cykl dziewiąty: warsztaty „Wirowskie wędrówki 
oraz gry i zabawy” prowadzone przez Magdalenę 
Włodarczak 

Gryfiński Dom Kultury 
filia w Świetlicy Wiejskiej  
w Wirowie 

1 września Rajd Pieszy PoWsiNoga, organizacja: świetlice 
wiejskie (Dominika Bojko, Barbara Kłonowska) 

Krajnik, Krzypnica, Nowe 
Czarnowo 

1 września Gryfińskie Prezentacje Gospodarcze: występ 
kapel ludowych Borzymianka i Gardnianki (instr. 
Zygmunt Rosiński), obsługa techniczna 
(Stanisław Fabjańczuk) 

Nabrzeże Miejskie 
w Gryfinie 

1 września prowadzenie (Krzysztof Rudnicki) i obsługa 
techniczna (Piotr Ostrowski) gminnych 
uroczystości upamiętniających 79. rocznicę 
wybuchu II wojny światowej 

Cmentarz Komunalny 
w Gryfinie 

1 września obsługa techniczna pikniku dla dzieci (Krzysztof 
Rudnicki) 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

7 września obsługa techniczna spotkania integracyjnego 
(Stanisław Fabjańczuk) 

Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Gryfinie 

7 września występ zespołu wokalnego Ad Hoc (instr. 
Jolanta Romanowska) podczas uroczystości 
Złotych Godów 

aula Szkoły 
Podstawowej nr 3 
w Gryfinie 

8 września występ kapel ludowych Borzymianka 
i Gardnianki (instr. Zygmunt Rosiński) oraz 
Wełtynianka (instr. Katarzyna Papiernik) 
podczas Dozynek Archidiecezjalnych / obsługa 
techniczna (Stanisław Fabjańczuk) 

pl. Księcia Barnima I 
w Gryfinie 

10 września obsługa techniczna promocji książki (Stanisław 
Fabjańczuk) 

Gryfino, tawerna 

10-15 
września 

inauguracja zajęć zespołów i pracowni 
artystycznych Gryfińskiego Domu Kultury 
w sezonie 2018/2019 

Gryfiński Dom Kultury, 
Pałacyk pod Lwami, 
świetlice wiejskie 

14-16 
września 

Sztukowanie Miasta 2018: projekt Niewidzialne 
Miasta (cykl trzydniowych warsztatów 

Gryfino 



zakończonych pokazem w przestrzeni miejskiej) 
(koordynator Krzysztof Gmiter) 

14-15 
września 

Sztukowanie Miasta 2018: projekt Gminna Mapa 
Kultury cz. 1 (cykl artystycznych warsztatów dla 
dzieci i ich rodziców) (koordynator Krzysztof 
Gmiter) 

świetlice wiejskie 
w Sobieradzu, Wełtyniu 
i Wirowie 

15-16 
września 

Sztukowanie Miasta 2018: projekt Miasto Mówi 
Mi (artystyczne prezentacje młodych 
animatorów nawiązujące do miejsc i ich historii, 
poprzedzone warsztatami twórczymi) 
(koordynator Krzysztof Gmiter) 

Gryfino 

15 września Inauguracja szachowego roku szkolnego - 
Szachy w pałacyku (org. Krzysztof Rudnicki) 

 

15 września koncert zespołu Dubska (org. Monika Drabik) Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

15 września pokaz monodramu Artiego Grabowskiego 
„Raport panika” (org. Krzysztof Gmiter) 

Gryfiński Dom Kultury 
sala Pobocze 

17 września gminne uroczystości upamiętniające 79. 
rocznicę agresji ZSRR na Polskę oraz Dzień 
Sybiraka, prowadzenie (Krzysztof Rudnicki), 
część artystyczna (instr. Dorota Krutelewicz-
Sobieralska), obsługa techniczna (Stanisław 
Fabjańczuk) 

Cmentarz Komunalny 
w Gryfinie 

18 września dwa dodatkowe seanse filmowe dla 
szkół/przedszkoli (org. Krzysztof Wawrzyniak) 

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

18 września obsługa techniczna cyklu spotkań z Anną Marią 
Wesołowską (Stanisław Fabjańczuk) 

Szkoła Podstawowa nr 2 
w Gryfinie 

21 września dodatkowy seans filmowy dla szkół/przedszkoli 
(org. Krzysztof Wawrzyniak) 

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

22 września rajd rowerowy Gryfino - Borzym - Gryfino (org. 
Kamilla Gadomska) 

ścieżka rowerowa 
Gryfino- Borzym 

22 września organizacja imprez towarzyszących widowisku 
historycznemu „Orły nad Driel”, koncert zespołu 
Chłopcy w Placu Broni (org. Monika Drabik, 
Krzysztof Kozak, prowadzenie: Kuba Kasprzyk) 

Nabrzeże Miejskie 
w Gryfinie 

25 września obsługa techniczna pikniku ekologicznego 
organizowanego przez Środowiskowy Dom 
Samopomocy 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; 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: 
 
 
 
 
 

Gryfino, dnia 26 września 2018 r.    Burmistrz Miasta i Gminy  
            Mieczysław Sawaryn  

 
 


