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W zakresie gospodarki nieruchomo ściami i działalno ści gospodarczej:  
 

1. przyjęto 126 zgłoszeń do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 
2. wydano 3 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu  

i poza miejscem sprzedaży; 
3. wydano 5 zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych; 
4. wydano 2 decyzje o wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych; 
5. wydano   5 decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości; 
6. wydano 7 zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego dla nieruchomości, 

położonych na terenie Miasta i Gminy Gryfino; 
7. zawarto 3 umowy notarialne o ustanowieniu służebności przesyłu w związku  

 z lokalizacją na gruntach gminnych urządzeń infrastruktury technicznego  uzbrojenia 
terenu – służebności odpłatne – 11.887,00 zł netto; 

8. wydano 227 umów obejmujących dzierżawę nieruchomości gminnych; 
9. przyjęto 33 oświadczenia o wartości sprzedanych napojów alkoholowych  

w punktach sprzedaży na terenie miasta i gminy Gryfino; 
10. wydano decyzję w sprawie stwierdzenia nabycia prawa użytkowania wieczystego 

nieruchomości przez Polski Związek Działkowców. 
 

W zakresie gospodarki nieruchomo ściami wydano 1 zarz ądzenie w zakresie 
gospodarowania mieniem gminnym w sprawie: 
 
- ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy  
ul. Łużyckiej nr 29/4, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy – Zarządzenie  
Nr 0050.21.2016 z dnia 16.02.2016 r. 

W zakresie planowania przestrzennego, strategii, ro zwoju i inwestycji:  

Realizuj ąc zadania z zakresu planowania przestrzennego (BMP- PP): 
1. Wydałem: 

− 9 decyzji o warunkach zabudowy, 
− 2 decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego, 
− 1 postanowienie opiniujące wstępny projekt podziału nieruchomości, 
− 15 wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 
− 26 zaświadczeń z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

2. W dniu 9 lutego 2016 r. podpisałem umowę na sporządzanie projektów decyzji 
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, projektów decyzji o warunkach 
zabudowy oraz zmian ww. decyzji. 

3. Zleciłem opracowanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta i gminy 
Gryfino oraz wieloletniego programu sporządzania planów miejscowych. 

4. W dniu 19 lutego 2016 r. podpisałem umowę na sporządzanie projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w rejonie wsi Stare Brynki na 
podstawie uchwały Nr XL/350/13 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 19 grudnia 2013 r. 

5. W dniu 19 lutego 2016 r. podpisałem umowę na sporządzanie projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino – miejscowość Gardno na 
podstawie uchwały Nr XI/89/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 6 sierpnia 2015r. 

6. W dniu 19 lutego 2016 r. podpisałem umowę na sporządzanie projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Wełtyń – obejście 
drogowe na podstawie uchwały Nr V/37/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 lutego 
2015 r. 

7. W dniu 19 lutego 2016 r. podpisałem umowę na sporządzanie projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w obrębie Gardno i obrębie 
Drzenin – tereny produkcyjno – usługowe Gryfino, dla obszaru objętego Uchwałą Nr 
XIV/110//15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 października 2015 r.  



Realizuj ąc zadania z zakresu inwestycji (BMP-PI): 
1. Zleciłem założenie monitoringu zewnętrznego placu wokół świetlicy wiejskiej 

w miejscowości Czepino, gmina Gryfino. 
2. Wykonałem zadanie pn. „Przebudowa kominów w lokalach komunalnych przy: ul. Wojska 

Polskiego 10/2 w Gryfinie oraz ul. Gryfińskiej 50/2 w Czepinie”. 
3. Wykonałem zadanie pn. „Skucie odparzonych, luźnych odspojonych elementów elewacji 

(pod gzymsami w okolicach okien i balkonu) wraz z zagruntowaniem powstałych plam 
w elewacji na budynku Urzędu Miasta i Gminy Gryfino przy ul. 1 Maja 16. 

4. Zleciłem wymianę instalacji elektrycznej w lokalu komunalnym przy ul. Piastów 23/8 
w Gryfinie. 

5. Zleciłem wykonanie robót zduńskich, polegających na przestawieniu 3 pieców kaflowych 
o łącznej kubaturze 2,52 m3 w lokalach komunalnych przy: ul. Łużyckiej 23/4, ul. Piastów 
23/5 oraz ul. Targowej 11/2 w Gryfinie. 

6. Zleciłem sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę budynku 
świetlicy wiejskiej w m. Czepino na działce nr 428/6. 

7. Zleciłem sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego na zadanie pn.: Budowa 
żłobka miejskiego w Gryfinie przy ul. Władysława Łokietka 10. 

8. Zleciłem sporządzenie opinii geotechnicznej określającej warunki posadowienia do celów 
projektowych na zadanie pn.: Budowa żłobka miejskiego w Gryfinie przy ul. Władysława 
Łokietka 10. 

9. Wykonałem zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa pożarowego w budynku Szkoły 
Podstawowej nr 1 przy ul. Łużyckiej 22 w Gryfinie poprzez wyposażenie budynku 
w przeciwpożarowy wyłącznik prądu”. 

10. Zleciłem modernizację systemów grzewczych, związaną z wymianą kotła grzewczego 
c.o. na opał stały w lokalu komunalnym przy ul. Gryfińskiej 19/4 w Daleszewie oraz kotła 
gazowego grzewczego dwufunkcyjnego c.o. i c.w.u. w lokalu komunalnym przy ul. 
Targowej 11/1 w Gryfinie. 

11. Zleciłem opracowanie dokumentacji powykonawczej hydrogeologicznej ujęcia, związanej 
z budową studni głębinowej na działce nr: 52/104 w miejscowości Gardno, celem poboru 
wody. 

12. Zleciłem zakup, dostawę oraz montaż altanki i ławeczki zgodnie z zadaniem funduszu 
sołeckiego, związanego z doposażeniem placu zabaw w m. Borzym, gmina Gryfino. 

13. Trwają prace, związane z bieżącymi remontami na drogach, stanowiących własność 
Gminy Gryfino, realizowane na mocy porozumienia przez Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych w Gryfinie. 

14. Zleciłem program funkcjonalno-użytkowy na budowę ulic: Akacjowa, Podgórna, 
Świerkowa i Topolowa w m. Czepino. 

15. Podpisałem umowę i przekazałem plac budowy, związany z realizacją inwestycji 
„Budowa drogi łączącej drogę krajową nr 31 (ul. Pomorska) ze strefą przemysłową”. 

 
Realizuj ąc zadania z zakresu strategii i rozwoju (BMP-PS): 
1. Przekazałem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Szczecinie dokumenty potwierdzające wykonanie rzeczowe Projektu pn. „Budowa 
i przebudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Gryfino”, współfinansowanego przez 
Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura 
i Środowisko. 

2. Przekazałem do Związku Gmin Oder-Welse dokumenty związane z rozliczeniem projektu 
„Polsko – Niemieckie Centrum ds. Młodzieży, Edukacji i Komunikacji w związku gmin 
Oder-Welse – gminie Passow i gminie Pinnow oraz w gminach Chojna, Gryfino, 
Kołbaskowo, Stare Czarnowo i Wałcz”, współfinansowanego przez Unię Europejską 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego 
INTERREG IV A. 

3. Powołałem Komisję Konkursową do zaopiniowania złożonych ofert na realizację zadań 
publicznych z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości. 



4. Przeprowadziłem Konkurs na realizację zadań publicznych, z zakresu działalności 
wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, w ramach którego 
wyłoniono wykonawcę zadań publicznych pn.: Wspieranie działalności gospodarczej 
poprzez prowadzenie działalności informacyjnej i oświatowej, w tym organizowanie 
szkoleń z zakresu przedsiębiorczości dla osób rozpoczynających i prowadzących 
działalność gospodarczą oraz Wspieranie działalności gospodarczej poprzez 
prowadzenie Regionalnego Funduszu Pożyczkowego POMERANUS. 

5. Zaktualizowałem treści merytoryczne i graficzne serwisu internetowego 
www.parkregionalny.gryfino.pl  

6. Przygotowałem oferty inwestycyjne na sprzedaż działek inwestycyjnych zlokalizowanych 
na terenie Parku Regionalnego w Gardnie.  

7. Przygotowałem oferty inwestycyjne na sprzedaż działek zlokalizowanych na terenie 
Gminy Gryfino.  

8. Zorganizowałem spotkania z potencjalnymi inwestorami na terenie: Parku Regionalnego, 
gminy Gryfino i Urzędu Miasta.  

9. Zaktualizowałem oferty Parku Regionalnego w internetowych serwisach branżowych. 
10. Zleciłem tłumaczenie treści inwestycyjnego serwisu internetowego na język niemiecki. 
11. Opracowałem szablon ofertowy poszczególnych działek Parku Regionalnego w Gardnie. 
 

W zakresie gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i o chrony środowiska:  
 

w zakresie ochrony przyrody:  
1. Wydałem 30 decyzji zezwalających na usunięcie drzew, 
2. Przesłałem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska do zaopiniowania 2 projekty 

decyzji zezwalających na usunięcie drzew z pasów drogowych, 
3. Wystąpiłem do Starosty Gryfińskiego z 1 wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie 

drzew z nieruchomości gminnej, 
4. Wystąpiłem do Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

w Szczecinie z 1 wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z nieruchomości 
gminnej wpisanej do rejestru zabytków, 

5. Wydałem 2 postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego w zakresie 
wydania zezwolenia na usunięcie drzew; 

6. Dokonałem zakupu materiałów w ramach środków finansowych funduszu sołeckiego 
(nożyce elektryczne do cięcia żywopłotu). 

 
w zakresie gospodarki mieszkaniowej:  
1. Wydałem 5 skierowań do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego; 
2. Wydałem 2 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego; 
3. Rozpatrzyłem 7 wniosków o przydział lokalu komunalnego; 
4. Rozpatrzyłem 1 wniosek o zamianę lokalu z urzędu; 
5. Rozpatrzyłem 3 wnioski o przyspieszenie przydziału lokalu; 
6. Rozpatrzyłem 1 wniosek o przyspieszenie przydziału lokalu z urzędu; 
 
w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami:  
1. Wydałem 3 decyzje określające środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację 

przedsięwzięć; 
2. Wszcząłem 1 postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia; 
 
w zakresie gospodarki komunalnej:  
Przyjąłem 3 zgłoszenie oddania do eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków; 
 
w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierz ętami:  
1. Zawarłem umowę na świadczenie usług weterynaryjnych wykonywanych na bezdomnych 

zwierzętach oraz zwierzętach dzikich z terenu Gminy Gryfino; 



2. Zawarłem umowę na przetrzymywanie i opiekę nad bezdomnymi kotami z terenu Gminy 
Gryfino; 

3. Zawarłem umowę na udzielanie pomocy zwierzętom dzikim na terenie miasta i gminy 
Gryfino; 

4. Zawarłem umowę na wyłapywanie, przetrzymywanie i transport bezdomnych psów z 
terenu Gminy Gryfino; 

5. Zawarłem umowę na zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt 
lub ich części z terenu Gminy Gryfino; 

 
w zakresie transportu zbiorowego:  
1. Wydałem 1 postanowienie uzgadniające zmianę zezwolenia na wykonywanie 

regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na liniach 
komunikacyjnych na obszarze Powiatu Gryfińskiego; 

2. Przedłożyłem Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego informację dotyczącą 
publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Gryfino w 2015 r.; 

3. Zakończyłem proces konsultacji społecznych w zakresie procedury opracowania „Planu 
zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Gryfino”; 

4. Wystąpiłem do Prezydenta Miasta Szczecin z wnioskiem o uzgodnienie projektu „Planu 
zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Gryfino” 
w zakresie linii komunikacyjnych przebiegających na obszarach jego właściwości; 

5. Podpisałem aneks do umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 
zbiorowego, wprowadzający nowy rozkład jazdy w komunikacji organizowanej przez 
Gminę Gryfino. 

 
W zakresie edukacji i spraw społecznych:  

1. Rozliczyłem wykorzystanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa przez 
Gminę Gryfino w roku 2015 na dofinansowanie zakupu książek niebędących 
podręcznikami w ramach Rządowego programu wspierania w 2015 roku organów 
prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne 
w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocje czytelnictwa wśród dzieci i 
młodzieży „Ksiązki naszych marzeń”. – 9.110,00 zł . 

2. Przekazałem dotację z budżetu Gminy Gryfino za miesiąc luty w ramach prowadzenia na 
terenie gminy Gryfino przedszkola niepublicznego i innych form wychowania 
przedszkolnego na: 
1) prowadzenie Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Iskierka” z Oddziałami 

Ogólnodostępnymi i Specjalnymi w Gryfinie w wysokości 97 522,80 zł, 
2) prowadzenia pięciu punktów przedszkolnych w miejscowościach wiejskich gminy 

Gryfino - w wysokości 40 975,38 zł . 
3. W dniu 29 lutego 2016 r. wydałem zarządzenie Nr 0050.26.2016 Burmistrza Miasta 

i Gminy Gryfino w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu 
rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do 
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół 
podstawowych prowadzonych przez Gminę Gryfino. 

4. Wydałem Zarządzenia  Nr 0050.16.2016 z dnia 1 lutego 2016 r. oraz Nr 0050.20.2016 
z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie częściowego wyboru ofert na realizację zadań 
publicznych w drodze zlecenia, w zakresie kultury fizycznej. Podpisano łącznie 21 umów  
z klubami sportowymi na łączną kwotę 791.000,00 złotych. 

5. W dniu 11 lutego 2016 roku złożyłem wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki na 
dofinansowanie programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” na łączną kwotę 
75.600,00 zł, z czego wnioskowana kwota dofinansowania to 25.500,00 zł.  

6. Wydałem Zarządzenie Nr 0050.17.2016 z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie wyboru oferty 
na realizację zadania publicznego w drodze zlecenia, z zakresu edukacji: 
przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. W wyniku przeprowadzonego 
konkursu podpisano umowę na zadanie pn. „Prowadzenie świetlic środowiskowych 



(placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego) dla dzieci i młodzieży 
zagrożonej wykluczeniem społecznym. Kwota przeznaczona na realizację zadania – 
80.000 zł (Towarzystwo Przyjaciół Dzieci). 

7. Wsparłem działania Centrum Aktywności Lokalnej w Gryfinie. 
8. Prowadziłem bieżące działania informacyjne gminy. 
9. Prowadziłem działania informacyjne w ramach działalności Dziennego Domu Senior-

WIGOR. 
10. Współorganizowałem wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej akcję przeciwdziałania 

przemocy wobec kobiet pn. „Nazywam się Miliard”. 
11. W okresie od 25.01.2016 r. do 29.02.2016 r. zostało złożonych 13 wniosków 

o przyznanie karty dużej rodziny, z czego dwa wnioski o przedłużenie terminu ważności 
karty dla członka rodziny. Łącznie wydałem 46 kart dla członków rodziny wielodzietnej. 

12. Złożyłem wniosek do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z zakresu rozwoju 
instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „Maluch” edycja 2016 i otrzymałem dotację 
w wysokości 2.326.541,00 zł w celu utworzenia żłobka w Gryfinie. 

 
W zakresie spraw organizacyjnych:  

 
1. Wydałem zarządzenie Nr 120.7.2016 z dnia 1 lutego 2016 r. zmieniające zarządzenie  

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie. Zmiana 
zarządzenia podyktowana była utworzeniem nowej jednostki organizacyjnej Gminy 
Gryfino -  Dziennego Domu „Senior-WIGOR”, stąd zasadnym było dokonanie zmian 
w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie. 

2. Wydałem zarządzenie Nr 120.8.2016 z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia 
maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów/kierowników i zastępców 
dyrektorów/kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino. 
Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych burmistrz w drodze 
zarządzenia określa maksymalne miesięczne wynagrodzenie dyrektorów/kierowników 
oraz zastępców dyrektorów/kierowników jednostek budżetowych i zakładów budżetowych 
jednostek gminy. W związku z podjęciem uchwały w sprawie utworzenia Dziennego 
Domu „Senior – WIGOR” w Gryfinie – jednostki budżetowej Gminy Gryfino - należało  
w zarządzeniu określić maksymalne wynagrodzenie kierownika nowo utworzonej 
jednostki budżetowej. 

3. Wydałem zarządzenie Nr 0050.23.2016 z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie 
przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wprowadzenia „Gminnego 
programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez 
mieszkańców Gminy Gryfino”. Celem programu jest pomoc finansowa adresowana do 
mieszkańców Gminy Gryfino - osób niepełnosprawnych lub przewlekle chorych - 
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i ponoszących wydatki na zakup leków 
zleconych przez lekarza.  Przeprowadzenie konsultacji społecznych w ww. sprawie ma 
na celu zapoznanie się z opinią i uwagami mieszkańców gminy Gryfino. Uzyskane 
informacje i opinie będą pomocne przy realizacji programu. 

4. Wydałem Nr 120.16.2016 z dnia 25 lutego 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie 
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta  i Gminy w Gryfinie. W związku z 
utworzeniem Referatu Informatyki zasadnym było dokonanie zmian w Regulaminie 
Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie. 

5. Wydałem zarządzenie Nr 120.15.2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie powołania 
komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu i zakończenia służby 
przygotowawczej dla pracownika UMiG. Ustawa o pracownikach samorządowych 
nakłada obowiązek zorganizowania służby przygotowawczej dla osób podejmujących po 
raz pierwszy pracę w jednostkach samorządu terytorialnego. Biorąc pod uwagę 
powyższe, należało powołać komisję egzaminacyjną, która przeprowadzi egzamin i 
zakończy wymaganą procedurę. 



6. W wyniku przeprowadzonego naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze  
– główny księgowy Dziennego Domu „Senior- WIGOR” informuję, że wyłonioną osobą  
do zatrudnienia została Pani Aneta Kłopotek zamieszkała w Gryfinie. 

7. W wyniku przeprowadzonego naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – 
kierownik Dziennego Domu „Senior- WIGOR” informuję, że wyłonioną osobą  
do zatrudnienia został Pan Tadeusz Wasilewski zamieszkały w Gryfinie. 

8.   W wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze  
w Wydziale Zamówień Publicznych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie informuję, że 
wyłonioną osobą do zatrudnienia została Pani Alicja  Buczkowska - Jóśkowiak 
zamieszkała w Gryfinie. 

9.  Ogłosiłem nabór na wolne stanowisko urzędnicze stanowisko ds. pozyskiwania środków 
zewnętrznych w Wydziale Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji - 
umowa na zastępstwo do 30.06.2016. Termin składania ofert upłynie w dniu 7 marca br.    
O wynikach naboru poinformuję Państwa w kolejnym sprawozdaniu. 

10. Zawarłem umowę z firmą R-DATA Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w zakresie asysty 
technicznej oraz aktualizacji oprogramowania e-SOD – elektronicznego obieg 
dokumentów - funkcjonującego w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie. 

 
W zakresie spraw obywatelskich:  

 
Realizacja zada ń z zakresu dowodów osobistych:   
Przyjąłem 482  wnioski o wydanie dowodu osobistego.  
Wydałem 507 dowodów osobistych 
Przyjąłem 27 zgłoszeń o utracie dowodu osobistego.  
 
Realizacja zada ń z zakresu ewidencji ludno ści:     
Udzieliłem odpowiedzi na  145 wniosków o udostępnienie danych z ewidencji ludności,  
Udzieliłem odpowiedzi na 18  wniosków o udostępnienie danych z dowodów osobistych, 
wydałem 93 zaświadczeń o  zameldowaniu mieszkańców naszej gminy. 
 
Po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego wydałem: 
-3 decyzje o umorzeniu postępowania 
-2 decyzje o wymeldowaniu z pobytu stałego 
 
Sporządziłem i przekazałem do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Szczecinie sprawozdanie z wykonania czynności z zakresu spraw obywatelskich za 
miesiąc styczeń 2016 roku. 
 

W zakresie podatków i opłat lokalnych:  
 

Ustaliłem  8541 zobowiązań podatkowych poprzez wydanie decyzji podatkowych na 2016 
rok. W 93 przypadkach dokonałem wymiaru podatku od nieruchomości od osób prawnych.  
Przyjąłem i zweryfikowałem 131 deklaracji w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 
Wystosowałem: 
- 67 upomnień w związku z zaległościami w opłacie za gospodarowanie odpadami 
   komunalnymi, 
- 31 upomnień w związku z zaległościami w zapłacie kar grzywny nałożonych w drodze 
   mandatów karnych  
-  929 upomnień w związku z zaległościami w podatkach lokalnych.  
 
Wydałem 12 zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach oraz 11 zaświadczeń o wielkości 
gospodarstw rolnych, wyrażonej w hektarach fizycznych i przeliczeniowych. 
W związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi wystawałem 12 pism do 
różnych instytucji i organów egzekucyjnych. 



W 19 przypadkach wystosowałem zawiadomienia o nadaniu numeru indywidualnego numeru 
rachunku w  systemie płatności masowych (przy opłacie za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

 
W zakresie obsługi Rady Miejskiej:  

 
1. Wydałem Zarządzenie nr 120.10.201 z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie określenia  

  odpowiedzialnych za realizację uchwał podjętych na sesji w dniu 28 stycznia 2016 r. 
2. Na ostatniej sesji radni zgłosili 20 interpelacji. Pismem z dnia 2 lutego 2016 r. określiłem 

odpowiedzialnych za przygotowanie odpowiedzi na te interpelacje.  
 

W zakresie zamówie ń publicznych:  
 

1. Przeprowadziłem i rozstrzygnąłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  
o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 30 000 euro na zadania: 
1) Dostawa paliw płynnych; 
2) Świadczenie usług pocztowych; 
3) Druk książki – „Portret Miasta 1945-2015 Gryfino”; 
4) Remont w budynku Szkoły Podstawowej w Żabnicy. 
5) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej nr 412523Z. 

2. Ogłosiłem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości 
zamówienia poniżej 30 000 euro na zadania:  

1) Unieszkodliwienie azbestu z terenu Gminy Gryfino; 
2) Poprawa bezpieczeństwa pożarowego w budynku Zespołu Szkół w Gardnie; 
3) Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Stare Brynki; 
4) Przebudowa lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w Gryfinie przy ul. Szczecińskiej 

2/1; 
5) Zakup i dostawa dwóch dożywotnich licencji programu Autodesk AutoCAD LT 2016 

PL wraz z nośnikiem dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie; 
6) Remont łazienki w Przedszkolu Nr 5 w Gryfinie; 
7) Wykonanie dokumentacji projektowej terenu wokół budynku Gryfińskiego Domu 

Kultury „Pałacyk Pod Lwami”; 
8) Wymiana i montaż rozdzielnic 0,4kV, instalacji systemów alarmowych oraz złączy 

kablowych w stacjach transformatorowych na terenie strefy przemysłowej w Gardnie; 
9) Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 w Urzędzie Miasta i Gminy  

w Gryfinie; 
10) Wykonanie, dostawa i montaż siłowni zewnętrznej w miejscowości Gryfino. 

3. Rozstrzygnąłem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej 
wartości zamówienia poniżej 30 000 euro na zadania: 

1) Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa drogi 
gminnej łączącej drogę krajową nr 31 (ul. Pomorska) ze strefą przemysłową”; 

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

4. Unieważniłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej 
wartości zamówienia poniżej 30 000 euro na: Poprawę bezpieczeństwa pożarowego  
w budynku Zespołu Szkół w Gardnie. 

 
W zakresie działalno ści Gryfi ńskiego Domu Kultury:  

 
termin nazwa imprezy miejsce 

1-12 lutego Ferie 2016 z Gryfińskim Domem Kultury w 
mieście 
(dwutygodniowy cykl bezpłatnych 
artystycznych warsztatów: plastycznych, 
muzycznych, tanecznych, teatralnych, 

Gryfiński Dom Kultury, 
Pałacyk pod Lwami 



filmowych oraz turystycznych) 
1-13 lutego Ferie 2016 z Gryfińskim Domem Kultury w 

świetlicach wiejskich 
(cykle codziennych zajęć organizowanych 
dla podgryfińskich miejscowości) 

świetlice wiejskie 

1-12 lutego półkolonia w Gryfińskim Domu Kultury Pałacyk pod Lwami, 
Zespół Szkół w Gardnie 

5-6 i 12-13 
lutego 

akcja charytatywna świetlic wiejskich w 
Borzymiu, Czepinie, Krzypnicy i Nowym 
Czarnowie Napełnij moją miskę na rzecz 
Gryfińskiego Kojca 

Borzym, Czepino, 
Krzypnica, Nowe Czarnowo, 
sklepy Intermarche w 
Gryfinie 

6,7 lutego prezentacja spektakli Teatru Tańca Ego Vu i 
Teatru 6 i PÓŁ (premiera) podczas IV 
Kingdom of Art Festival w Goleniowie 

Goleniowski Dom Kultury 

10 lutego obsługa techniczna uroczystości rocznicy 
pierwszej zsyłki na Sybir 

Cmentarz Komunalny w 
Gryfinie 

12 lutego dodatkowy seans filmowy dla 
szkół/przedszkoli 

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

14 lutego obsługa techniczna imprezy Nazywam sie 
miliard 

nabrzeże w Gryfinie 

17 lutego obsługa techniczna wykładu Gryfińskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

19 lutego obsługa techniczna i merytoryczna Koncertu 
charytatywnego dla Piotrusia Wróbla 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

20 lutego Grand Prix Gryfina w Szachach - turniej 
drugi 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

22 lutego premiera monodramu "Bez próby" w 
wykonaniu Kacpra Mykietyna / opieka 
artystyczna: Dorota Krutelewicz-Sobieralska 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

24 lutego gminne eliminacje Małego Konkursu 
Recytatorskiego 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

25 lutego -  
6 marca 

10. Festiwal Miejsc i Podróży Włóczykij 
(prelekcje podróżników, spotkania 
autorskie, koncerty, degustacja kuchni 
świata, kino świata, Bal Włóczykija, 
wystawy, wycieczki, Włóczykij Trip Extreme 
- rajd pieszy na 50 i 100 km) 

Gryfiński Dom Kultury, 
budynek byłej piekarni, 
Pub Wrota do Sławy 
okolice Gryfina 

27 lutego powiatowe eliminacje Małego Konkursu 
Recytatorskiego i 61. Ogólnopolskiego 
Konkursu Recytatorskiego, Poezji 
Śpiewanej i Teatru Jednego Aktora 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

 
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 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 



W zakresie Biblioteki Publicznej:  
 

Data Opis działalności Uczestnicy 

25.01. 

 

Virginia Woolf i jej twórczość to temat przewodni spotkania, 
jakie odbyło się pod koniec stycznia w bibliotece. Tego dnia 
przypadała 134 rocznica urodzin pisarki, więc był 
symboliczny tort z jej podobizną. W pomieszczeniu 
Oddziału Dziecięcego oglądać można było wystawę 
zatytułowaną „Podróże z Virginią”. Rozłożona była ona na 
sztalugach, pośród których odbyła się degustacja 
urodzinowego tortu. Następnie uczestnicy przenieśli się do 
sali konferencyjnej, w której swoją ciekawą opowieść 
przeplataną filmami snuł Marek Brzeziński. Spotkanie było 
pierwszym z cyklu tegorocznych wydarzeń, odbywających 
się pod hasłem „Kto się nie boi Virginii Woolf”. 

Mieszkańcy miasta i 
okolic 

02.02. ,,Zachodniopomorskie tajemnice” prelekcja Michała 
Rembasa, szczecińskiego dziennikarza, historyka oraz 
podróżnika. Spotkanie w ramach „Biblioferiady 2016”. 

Dzieci od 7 do 12 lat 

03.02. „Kroniki Saltamontes. Tajemnicze bractwo”- spotkanie 
autorskie z Moniką Marin, pisarką dla dzieci i młodzieży w 
Oddziale Dziecięcym. Spotkanie w ramach „Biblioferiady 
2016”.   

Dzieci od 7 do 12 lat  

04.02. Spotkanie z Gryfusiem – Rozstrzygnięcie plebiscytu na 
Najaktywniejszego Czytelnika 2015 roku w Oddziale 
Dziecięcym. 

Dzieci od 3 lat do 11 
lat z rodzicami 

05.02. Wycieczka "Poznajemy tajemnice Jeziora Szmaragdowego    
i zaginionej kopalni, Książęcy Dąb… Uczestnicy ferii w 
bibliotece wybrali się wraz z opiekunami na spacer wokół 
Jeziora Szmaragdowego. Atrakcją wycieczki było przejście 
do Groty, a także pomniki związane z kopalnią. 
Przewodnikiem wycieczki był szczeciński regionalista 
i autor legend szczecińskich dla dzieci Mirosław Wacewicz. 
Kierownik Centrum Informacji Turystycznej "Szmaragd" 
Karolina Ignaczak opowiadała o faktach i mitach 
związanych z nietoperzami.  

Dzieci od 6 do 13 lat 
wraz z opiekunami 

10.02. 

 

Z życia wilka... 
W Oddziale Dziecięcym odbyło się spotkanie z Panią 
Urszulą Czapiewską, pracownikiem Nadleśnictwa Gryfino, 
która niezwykle ciekawie opowiadała dzieciom                      
o zachowaniu i zwyczajach wilków. Spotkanie w ramach 
„Biblioferiady 2016”. 

Dzieci od lat 6 do 13 
lat  

11.02. „W potrzasku” – krótka rozmowa o stresie, asertywności 
i depresji dzieci – wykład w formie spektaklu o stresie, 
prostych sposobach walki z nim w wykonaniu aktorów 
z Fundacji Pogotowie Teatralne ze Szczecina. 
Przedstawienie w ramach „Biblioferiady 2016”. 
Spektakl sfinansowany został ze środków Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gryfinie. 

Dzieci od lat 7 do 12 
lat 

11.02. W Oddziale Dziecięcym odbyło się wznowione spotkanie 
Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci. W trakcie spotkania 
głośno czytano książkę Marty Tomaszewskiej "Potworek" 
oraz dyskutowano o niej. 

Dzieci od 7 lat do 12 
lat 

22.02. 3. spotkanie DKK dla dorosłych  
Przybyłe osoby dyskutowały o książce Jacka Hugo-Badera 

Mieszkańcy miasta i 



pt.: Biała gorączka – wspaniałej opowieści o współczesnej 
Syberii widzianej oczami reportera-podróżnika. 

okolic 

24.02. „Pysiowy sposób na złość” - zajęcia bajkoterapeutyczne dla 
5-latków w Oddziale Dziecięcym. W trakcie warsztatów 
Małe Pszczółki dowiedziały się w jaki sposób radzić sobie 
ze złości. 

Grupa „Pszczółki” z 
Przedszkola Nr 2 w 
Gryfinie 

26.02. Wieczór literacki pt.: „Biało-Czarne Róże - polskie 
Bloomsbury w Rzędzinach". Drugie spotkanie w ramach 
trwającego festiwalu "Kto się nie boi Virginii Woolf", tym 
razem motywem przewodnim wieczoru były Rzędziny, czyli 
polskie Bloomsbury. Podczas spotkania przybliżone zostały 
sylwetki Morgana Forstera i Elizabeth von Arnim. Gościem 
specjalnym była Elżbieta Bruska, która przetłumaczyła dwie 
pierwsze książki E. von Arnim. Autorka pierwszych 
przekładów opowiedziała o swojej książce zatytułowanej 
"Samotne lato". Książkę tę można wypożyczyć w naszej 
bibliotece. 

Mieszkańcy miasta i 
okolic 

 
W takcie tegorocznych ferii w okresie 01-12.02.br. w Oddziale Dziecięcym, jak i również 
w filiach bibliotecznych, chętne dzieci mogły skorzystać z różnych form zajęć, które były 
przygotowane z myślą o nich. Poniżej przedstawiamy sprawozdania z ferii.     
 
FILIA GÓRNY TARAS  
Dla 110 dzieci biblioteka okazała się super miejscem w czasie tegorocznych ferii. Po 
zajęciach w mieście „nasze” dzieci tłumnie „wędrowały” do biblioteki na Górnym Tarasie. Pod 
bacznym i czułym okiem bibliotekarek dzieci same „były sobie sterem i okrętem” co sprawiło 
im niezwykłą frajdę. Wyobraźnia dzieci działała. Hitem okazały się gry planszowe „Głodne 
hipcie” czy „Wściekły pies”, kolorowanki, czytanki, zabawy „w dom” czy zabawy wzorowane 
na programach telewizyjnych oraz intymne rozmowy z … bibliotekarkami. Codziennie dzieci 
chwaliły się swoimi komputerowymi umiejętnościami. Jedno z feryjnych przedpołudni 
zdominował Teatr Maska z Krakowa. Aktorzy opowiedzieli najmłodszym czytelnikom historię 
„Ostatniej książki świata”.   
 
ODDZIAŁ DZIECIĘCY 
Codziennie, przez parę godzin, ponad 20. dzieci w wieku od 7 do 12 lat uczestniczyło 
w  ciekawych i nieszablonowych zajęciach w Oddziale Dziecięcym. Brali czynny udział 
w rozmaitych konkursach, warsztatach, spotkaniach, wycieczkach i zabawach ruchowych 
typu  KLANZA. Szczególnie popularne były: dziecięce karaoke, koło fortuny i  bajkowe 
kalambury. W pierwszym dniu ferii dzieci wysłuchały pogadanki nt. bezpiecznych ferii od 
pań: Joanny Chojniak z Komendy Powiatowej Policji i Alicji Kubiak ze Straży Miejskiej. 
Bezpieczne zachowania nie tylko podczas ferii, mogły wykazać w grze planszowej – „Zagraj 
ze mną w bezpieczeństwo”. Kolejny dzień to poranek filmowy z Mikołajkiem, czytanie jego 
najśmieszniejszych opowiadań oraz szkolne zabawy i łamigłówki. 
W południe poznaliśmy zachodniopomorskie tajemnice odnalezione i spisane przez historyka 
i dziennikarza – Michała Rembasa. Innego dnia odwiedziła nas szczecińska pisarka Monika 
Marin, która wprowadziła nas w świat fantasy i przygody swoich Kronik Saltamontes. 
W czwartek mieliśmy japoński teatrzyk KAMISHIBAI – „Mój przyjaciel Kemushi”, a potem do 
znanej „Lokomotywy” Tuwima dzieci same stworzyły japońskie karty. Pierwszy tydzień ferii 
zakończył się wycieczką wokół Jeziora Szmaragdowego z Mirosławem Wacewiczem – 
przewodnikiem regionalnym i autorem legend Pomorza Zachodniego dla dzieci. Oprócz 
legend dzieci poznały fakty i mity o nietoperzach oraz wysłuchały kilka legend Ziemi Polickiej 
w interpretacji samego autora. Drugi tydzień BIBLIOFERIADY rozpoczął się od spotkania z 
gryfińskim lekarzem weterynarii -  Maciejem Racinowskim, który opowiedział 
o swojej pracy oraz od spotkania z Urszulą Czapiewską z Nadleśnictwa Gryfino, która 
zajmująco przedstawiła życie i zwyczaje wilków. 9 lutego obchodzimy Dzień Bezpiecznego 



Internetu, dlatego dzieci obejrzały prezentację multimedialną – „3…2…1…INTERNET” ze 
specjalnym udziałem Krzysztofa Hołowczyca, który mówił o dobrych 
i złych stronach surfowania po Internecie. Potem były zajęcia bajkoterapeutyczne – „Jędruś-
Internauta” do opowiadania Lidii Ippoldt uświadamiające dzieciom jakie zagrożenia może 
nieść Internet oraz jakich informacji warto szukać w sieci. Następnego dnia aktorzy 
z Fundacji Pogotowie Teatralne ze Szczecina przedstawili spektakl teatralny 
pt. "W potrzasku" - krótka rozmowa o stresie i asertywności - wykład w formie spektaklu 
o stresie, prostych sposobach walki z nim. Wprowadzenie do nauki asertywności w życiu 
codziennym dzieci. Został on w całości sfinansowany ze środków Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gryfinie. W ostatnim dniu ferii uczestnicy ferii 
byli z wizytą w Muzeum Ziemi Gryfińskiej i Filii Naukowej, a potem odbyły się Literackie 
Walentynki. Ogółem z oferty Oddziału Dziecięcego w czasie ferii zimowych skorzystało 255 
Dzieci.  
 
FILIA BIBLIOTECZNA GARDNO 
Jednym z celów pracy na rok szkolny 2015/2016 w Zespole Szkół w Garnie jest podnoszenie 
poziomu czytelnictwa wśród uczniów. Włączając się do pracy nad tym projektem, w okresie 
ferii zimowych 2016 podjęliśmy następujące działania pod hasłami:  
- popytaj babcie, dziadka, rodziców o ulubioną książkę z dzieciństwa; 
- czas wolny, radość i problem;  
- poznajemy tradycje obchodów Dnia Zakochanych;  
- elementy wiedzy o Europie (legendy związane z powstawaniem Europy, symbole Unii) 
Zajęcia odbywały się w dniach pracy biblioteki, tj. poniedziałek, wtorek, czwartek 
w godzinach 12-14.  
 
FILIA BIBLIOTECZNA WEŁTYŃ 
W trakcie organizowanych ferii, odbyła się m.in. krótka pogadanka edukacyjna 
o bezpieczeństwie na podstawie książki Liliany Fabisińskiej „Bądź bezpieczny na drodze”; 
powstały piękne prace manualne i plastyczne o zimie, wycinano walentynkowe serduszka 
z życzeniami. Nowością w czasie tegorocznych ferii były godziny spędzone w świetlicowej 
kuchni, gdzie dzieci uczyły się gotować, w której też odbyła się degustacja pączków i 
faworków w Tłusty Czwartek. Wspólne zabawy m.in. w kalambury, pakowanie do walizki, 
Eurobiznes i inne gry wywoływały wiele emocji i salwy śmiechu. 
Była też degustacja naturalnych musów owocowych z dyni, winogron i gruszek, które 
dostarczył pan Marek Kozanecki z Gryfina. Razem ze świeżymi bułeczkami smakowały 
wyśmienicie, a tematycznie związane były z ksiażką Małgorzaty Musierowicz „Łasuch 
literacki”, czyli ulubione potrawy moich bohaterów. Łącznie w zajęciach uczestniczyło 166 
osób. 
 
FILIA BIBLIOTECZNA ŻABNICA 
Biblioteka Publiczno – Szkolna w Żabnicy włączyła się w organizację zajęć dla dzieci 
i młodzieży w czasie ferii zimowych. Zorganizowano 20 godzin zajęć w których łącznie wzięło 
udział ponad  90 dzieci. Z zajęć skorzystali zarówno uczniowie Szkoły Podstawowej w 
Żabnicy jak i gimnazjaliści. W poszczególnych dniach uczestnicy zajęć przygotowywali m.in. 
grę planszową o Laponii oraz sportach zimowych, poznawali najpiękniejsze utwory literackie 
o zimie oraz w Dniu Bezpiecznego Internetu przypominali sobie o zasadach korzystania z 
sieci. Uczestnicy zajęć wykonywali także prace plastyczne związane z życiem ludzi na 
dalekiej północy, co związane było ze świętem narodowym Laponii przypadającym 5 lutego. 
Dzieci rozwiązywały też zagadki, rebusy i szarady, których przewodnim tematem była zima 
oraz obejrzały filmy w formacie 3d. W organizację ferii włączyli się też funkcjonariusze Straży 
Miejskiej oraz Powiatowej Komendy Policji w Gryfinie, którzy przywieźli specjalną grę 
planszową o bezpieczeństwie w życiu codziennym. Aby nie zabrakło w czasie zajęć 
akcentów rekreacyjno – ruchowych zorganizowano też rozgrywki w halową piłkę nożną oraz 
piłkę ręczną. Wszyscy przychodzący mogli również skorzystać z gier stolikowych oraz 
poczytać aktualną prasę dziecięcą i młodzieżową. Ponieważ w czasie ferii wypadł tradycyjny 



„tłusty czwartek” dla uczestników zajęć przygotowano pączki, których zakup sfinansowała 
Rada Sołecka wsi Żabnica. 
 

Spotkania, zaproszenia, konferencje Burmistrza Mias ta i Gminy Gryfino:  
 

Data Miejsce Wydarzenie 

28.01.2016 Kołbaskowo Spotkanie dotyczące dalszej współpracy w ramach 
Tansgranicznego Planu Działania 

29.01.2016 Senior – Wigor 
Gryfino Integracyjny Bal Karnawałowy 

29.01.2016 
Zespół Szkół 

Ogólnokształcących 
w Gryfinie 

Ślubowanie uczniów pierwszej klasy mundurowej 

29.01.2016 Pniewo Spotkanie Noworoczne Cechu Rzemiosł Różnych i 
Przedsiębiorców 

29.01.2016 Daleszewo Zebranie wiejskie 

06.02.2016 Restauracja 
Wodnik Gryfino 

Bal Charytatywny Polskiego Stowarzyszenia Osób z 
Upośledzeniem Umysłowym 

10.02.2016 Cmentarz Gryfino 76. rocznica pierwszej masowej deportacji Polaków z 
Kresów Wschodnich. 

16.02.2016 
Starostwo 

Powiatowe w 
Gryfinie  

Promocja książki „Rotmistrz Pilecki i jego oprawcy” oraz 
spotkanie z autorem Tadeuszem Płużańskim 

17.02.2016 
Parafia Narodzenia 
Najświętszej Marii 
Panny w Gryfinie 

Peregrynacja znaków Światowych Dni Młodzieży 

22.02.2016 PCK Rafinerie 
GmbH Przyjęcie Szefa Rafinerii pana Jos van Winsen 

23.02.2016 Żabnica Zebranie wiejskie 

24.02.2016 Przedszkole nr 5 w 
Gryfinie Kiermasz na rzecz Piotrusia 

24.02.2016 
Starostwo 

Powiatowe w 
Gryfinie 

Spotkanie na temat: 
1. Rekomendacja dla Gryfińskiego Stowarzyszenia 
Ratowniczego przy organizacji I Powiatowych Mistrzostw 
Pierwszej Pomocy 
2. Informacja o realizacji projektu dotyczącego klastra 
turystycznego 
3. Przedstawienie projektu porozumienia między jst a 
policją w sprawie dofinansowania zakupu samochodu 
służbowego 

25.02.2016 Gryfiński Dom 
Kultury 

Otwarcie 10. Gryfińskiego Festiwalu Miejsc i Podróży 
„Włóczykij” 

26.02.2016 
 Basen Floating 

Arena, ul. Wąska 
16, Szczecin 

Spotkanie nt. projektów edukacyjnych organizowane 
przez SSOM 

01.03.2016 
Starostwo 

Powiatowe w 
Gryfinie 

Odprawa Roczna Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie 

 
 

 
Gryfino, dnia 2 marca 2016 r.    
       Burmistrz Miasta i Gminy 
          Mieczysław Sawaryn 



 
 

 

 
 
 
 

 
 


