
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
                                                                                             
 
 

 
 
 

INFORMACJA  
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO  

Z REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE  
OD 31 PAŹDZIERNIKA 2019 DO 27 LISTOPADA 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LISTOPAD  2019 
 
 



W zakresie gospodarki nieruchomościami i działalności gospodarczej: 
 
1. przyjęto 156 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 decyzję o wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych; 
4. wydano 226 zaświadczeń potwierdzających przekształcenie z mocy prawa z dniem  

1 stycznia 2019 r. użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych w prawo 
własności;  

5. ustalono dla 65 wnioskodawców jednorazową opłatę przekształceniową wraz  
z zastosowaniem 70% bonifikaty;   

6. wydano 40 zaświadczeń potwierdzających całkowitą spłatę opłaty przekształceniowej; 
7. wydano 6 zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego dla nieruchomości, 

położonych na terenie miasta i gminy Gryfino; 
8.  wydano 6  zaświadczeń dotyczących nieruchomości; 
9.  wydano 5 umów dzierżawy  obejmujących  nieruchomości gminne; 
10. zawarto 8 umów notarialnych o ustanowieniu służebności gruntowych i przesyłu  

w związku  z lokalizacją na gruntach gminnych, urządzeń infrastruktury technicznego  
uzbrojenia terenu – służebności odpłatne – 9.220,00 zł netto; 

11.  wyznaczono przetargi na sprzedaż nieruchomości gminnych: 
       -  na dzień 4 grudnia  2019 r.  drugi przetarg ustny  nieograniczony na sprzedaż  

5 nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń, 
przeznaczonych pod  zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – łączna cena 
wywoławcza netto 477.000,00 zł 

      -  na dzień 5 grudnia  2019 r.,  trzeci przetarg ustny  nieograniczony na sprzedaż  
3 nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 m. Gryfino, 
przeznaczonych pod  zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług – 
łączna cena wywoławcza netto 328.000,00 zł 

      -  na dzień 4 grudnia  2019 r.,  drugi przetarg ustny  nieograniczony na sprzedaż  
5 nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń, 
przeznaczonych pod  zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – łączna cena 
wywoławcza netto 477.000,00 zł 

12.  zawarto umowy sprzedaży nieruchomości gminnych - 4 działki przeznaczone pod 
zabudowę mieszkaniową - za łączną kwotę netto – 375.490,00 zł 

 
W zakresie gospodarki nieruchomościami wydano zarządzenia dotyczące gospodarowania 
mieniem gminnym: 
- w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 m. 
Gryfino – Zarządzenie Nr 0050.140.2019 z dnia 14.11.2019 r.; 
- w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Żórawie   
– Zarządzenie Nr 0050.141.2019 z dnia 14.11.2019 r.; 
- w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Wełtyń – 
Zarządzenie Nr 0050.142.2019 z dnia 14.11.2019 r.; 
- w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 
miasta Gryfino – Zarządzenie Nr 0050.143.2019 z dnia 19.11.2019 r.; 
- w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, 
oznaczonej numerem działki 83/57, położonej w obrębie ewidencyjnym Steklno, 
przeznaczonej  
do sprzedaży w drodze bezprzetargowej – Zarządzenie Nr 0050.144.2019 z dnia 22.11.2019 r.; 



- 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 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. Trwają prace przy realizacji zadania pn. „Przebudowa ulicy Kolejowej w Gryfinie”. 
4. Trwają prace związane z budową sieci wodociągowej na działkach nr 917 i 935 obręb 4 

m. Gryfino oraz budową kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej przy ulicy 
Artyleryjskiej w Gryfinie. 

5. Wykonawca zgłosił gotowość do odbioru zadania pn. „Poprawa efektywności 
energetycznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie”. 

6. Wykonawca zgłosił gotowość do odbioru zadania związanego z poprawą efektywności 
energetycznej wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Piastów 
23 w Gryfinie. 

7. Zakończyłem prace związane z rozbiórką mieszkalnego budynku wielorodzinnego, 
zlokalizowanego przy ul. 1 Maja 8 w Gryfinie. 

8. Zakończyłem prace związane z budową oświetlenia solarnego w miejscowości Steklno, 
gmina Gryfino, realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2019 r. 

9. Podpisałem umowę na zadanie pn.: „Zakup materiałów budowlanych, tj. krawężników 
betonowych i płyt ażurowych do m. Daleszewo, gmina Gryfino” w ramach funduszu 
sołeckiego m. Daleszewo”. 

10. Podpisałem umowę na zadanie pn. „Budowa oświetlenia parkowego na terenie Górki 
Miłości w Gryfinie”. 

 
Realizując zadania z zakresu rozwoju (BMI.RR): 
1. Podpisałem umowę na dostawę sprzętu i oprogramowania komputerowego 

na potrzeby realizacji projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców 
województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”, realizowanego w ramach 
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 

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

3. Trwają prace związane z modernizacją istniejącego Skateparku przy ul. Sportowej 
w Gryfinie. 

4. Trwają prace związane z realizacją działań promujących nowy System Identyfikacji 
Wizualnej Gminy Gryfino, m.in. wykonanie „wyprawki” dla nowo narodzonych 
mieszkańców Gminy Gryfino.  

5. Podpisałem umowę o dofinansowanie projektu pn. „Zintegrowane centrum 
przesiadkowe w Gryfinie”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (w ramach 
Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Szczecińskiego Obszaru 
Metropolitalnego). 

 
 
 

 



W zakresie planowania przestrzennego i ochrony środowiska: 
 

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

− 6 decyzji o warunkach zabudowy,  
− 1 decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego, 
− 1 decyzję w sprawie zmiany decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, 
− 10 wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,  
− 18 zaświadczeń z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

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

3. Udzieliłem informacji w zakresie obowiązujących dokumentów planistycznych oraz 
wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, na potrzeby 
zadania inwestycyjnego pn. "Przyłączenie do sieci przesyłowej Elektrowni Dolna Odra”. 

4. Udzieliłem odpowiedzi na 1 wniosek o udostępnienie informacji publicznej. 
 
Realizując zadania z zakresu ochrony środowiska (BMP.ROŚ): 
1. Wydałem: 

− 3 decyzje zezwalające na usunięcie drzew: 1 - z terenu ogrodów działkowych, 1 – 
z terenu PKP, 1 na rzecz Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego 
(z naliczeniem opłaty odroczonej na 3 lata), 

− 1 decyzję umarzającą opłatę za usunięcie drzewa, w ramach przyjęcia się nasadzeń 
zastępczych po 3 latach, wydanej na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej "Regalica" 
w Gryfinie, 

− 2 obwieszczenia o zebraniu materiałów dowodowych służących wydaniu decyzji 
w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew, na wniosek Spółdzielni 
Mieszkaniowej "Regalica" w Gryfinie  

− 2 postanowienia opiniujące zmiany harmonogramu polowań zbiorowych w okresie 
łowieckim 2019/2020 zgłoszone przez: Nadodrzańskie Koło Łowieckie i Koło 
Łowieckie Żubr. 

2. Przyjąłem 13 zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew i krzewów z terenów nieruchomości 
stanowiących własność osób fizycznych. 

3. Przekazałem 3 wnioski o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew według kompetencji 
do Zachodniopomorskiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie (parafia Chlebowo, 
parafia Chwarstnica, PSS SPOŁEM Gryfino). 

4. Wszcząłem postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kontenerowych 
stacji transformatorowych SN/nn oraz kontenerowych magazynów energii na działce nr 
46/1 obręb Krajnik wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym 
i przyłączem. 

5. Wydałem decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: 
„Modernizacja układu technologicznego oczyszczania ścieków z IOS w PGE GiEK S.A. 
Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra”. 

6. Przyjąłem jedno zgłoszenie do eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków. 
7. Wydałem 3 postanowienia opiniujące projekty robót geologicznych związanych 

z planowaną realizacją obwodnicy Gryfina oraz obwodnicy Czepina, Daleszewa 
i Radziszewa. 

8. Rozliczyłem 5 dotacji celowych ze środków finansowych gminy Gryfino na zadania 
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (zakup kotłów i przydomowych 
biologicznych oczyszczalni ścieków). 

 
 



W zakresie gospodarki komunalnej: 
 

W zakresie gospodarki mieszkaniowej: 
1. wydałem 1 skierowanie do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego w ramach 

zamiany z urzędu; 
2. rozpatrzyłem 5 wniosków o najem lokalu komunalnego; 
3. rozpatrzyłem 2 wnioski o zamianę lokalu z urzędu; 
4. rozpatrzyłem 2 wnioski o przyspieszenie przydziału lokalu. 
 
w zakresie ochrony przyrody: 
1. wystąpiłem do Starosty Gryfińskiego z 1 wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie 

drzew z nieruchomości gminnej; 
2. w ramach realizacji umowy na świadczenie usług komunalnych zleciłem usunięcie 22 

szt. drzew na terenie Gminy; 
3. udzieliłem zamówienia na zakup sadzonek drzew w ramach nasadzeń 

kompensacyjnych; 
4. udzieliłem 4 zamówień na realizację zakupów z funduszu sołeckiego poszczególnych 

sołectw na 2019 r. 
 

w zakresie transportu zbiorowego: 
1. wydałem 2 postanowienia uzgadniające wydanie zezwoleń na wykonywanie 

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

2. udzieliłem 1 licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie 
przewozu osób taksówką na terenie Gminy Gryfino. 

 
W zakresie edukacji i spraw społecznych: 

 
1. Przekazano dotację z budżetu Gminy Gryfino za miesiąc listopad dla Niepublicznego 

Przedszkola Integracyjnego „Iskierka” z oddziałami ogólnodostępnymi i specjalnymi  
w Gryfinie w wysokości 132.025,89 zł .  

2. Przekazano dotację z budżetu Gminy Gryfino za miesiąc listopad dla 3 punktów 
przedszkolnych oraz 1 niepublicznego przedszkola funkcjonujących w miejscowościach 
wiejskich na terenie gminy Gryfino prowadzonych przez Towarzystwa Przyjaciół Dzieci  
w wysokości 32.563,96 zł.  

3. Przyznano dofinansowanie kosztów kształcenia 13 młodocianych pracowników dla  
10 pracodawców w kwocie 92.200,39 zł. Środki na wypłatę przedmiotowego 
dofinansowania są przekazywane przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty 
ze środków Funduszu Pracy. 

4. W terminie 15-24 listopada 2019 r. przeprowadziłem konsultacje społeczne dotyczące 
projektu „Rocznego Programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami  
pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2020”.  

5. W dniach od 2 do 19 listopada przy współpracy z Komendą Powiatową Policji  
      w Gryfinie przeprowadziłem zajęcia profilaktyczne o tematyce: „Kontakt z osobą obcą”.  

Zajęcia zostały przeprowadzone:  
1. Szkoła Podstawowa nr 2 w Gryfinie, 
2. Szkoła Podstawowa nr 1 w Gryfinie, 
3. Szkoła Podstawowa nr 3 w Gryfinie, 
Celem spotkań było przedstawienie zagrożeń wynikających z kontaktów z osobą 
nieznajomą.  

6. W dniu 7 listopada uczestniczyłem w programie ekologiczno-zdrowotnym, gdzie 
przeprowadziłem spotkanie profilaktyczne w Szkole Podstawowej w Gardnie w klasach 



I-III. Zajęcia dotyczyły zasad bezpiecznego zachowania uczniów ruchu drogowym, nie 
tylko jako pieszych czy pasażerów, ale także jako użytkowników rowerów. 
Na zakończenie zajęć uczniowie zastosowali wiedzę w praktyce na przejściu 
dla pieszych w pobliżu szkoły. 

7.  W dniach od 7 do 19 listopada przy współpracy z Komendą Powiatową Policji w Gryfinie 
oraz Komendą Powiatową Straży Pożarnej w Gryfinie przeprowadziłem akcję 
profilaktyczną pn. „Kierowco bezpiecznie przewoź Janka i Olę w foteliku w zapiętych 
pasach”. Akcja została przeprowadzona przy Szkole Podstawowej w Żabnicy, Szkole 
Podstawowej nr 3, Szkole Podstawowej w Gardnie oraz Szkole Podstawowej 
w Chwarstnicy. Celem akcji było przypomnienie kierowcy jak ważne jest przewożenie 
dzieci w fotelikach samochodowych z zapiętymi pasami, które ratują życie. Kierowcy 
uczestniczący w akcji otrzymali zawieszkę do samochodu z wierszykiem 
profilaktycznym. Łącznie rozdano 550 zawieszek. 

8. W dniach od 14 do 27 listopada przy współpracy z Komendą Powiatową Policji  
w Gryfinie, Oddziałami Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, Komendą 
Powiatową Straży Pożarnej w Gryfinie 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 okresie sprawozdawczym wpłynęło do urzędu 13 wniosków o wydanie Karty Dużej 
Rodziny oraz 2 wnioski o wydanie Zachodniopomorskiej Karty Seniora. 

10. Zgodnie z Porozumieniem Powiatowym Urzędem Pracy Nr 1/PSU-GR/2019 z dniem 
31.10.2019 r. Gmina Gryfino zakończyła organizację prac społecznie użytecznych. 
Z tej formy zatrudnienia skorzystało siedem osób.  

11.  Prowadziłem działania promocyjno-informacyjne gminy. 
 

W zakresie spraw organizacyjnych: 
 

1. Wydałem zarządzenie nr 120.72.2019 z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia 
oceny ryzyka zawodowego w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.  
W związku ze zmianami organizacyjnymi w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie oraz 
zagrożeniami wcześniej niezidentyfikowanymi, a które mogłyby mieć wpływ  
na bezpieczeństwo i higienę pracy, opracowano aktualną ocenę ryzyka zawodowego. 

2. Wydałem zarządzenia nr 120.70.2019 z dnia 5 listopada 2019 r. zmieniające zarządzenie 
w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta  
i Gminy w Gryfinie. Wprowadzone zmiany w Regulaminie wynagradzania pracowników 
Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie podyktowane zostały koniecznością uaktualnienia 
zapisów. 

3. Przygotowuję dokumenty związane z zamówieniem publicznym na zakup i dostawę 
materiałów biurowych dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz jednostek 
organizacyjnych Gminy Gryfino. 

4. Rozliczyłem dotację otrzymaną na przeprowadzenie na terenie Gminy Gryfino wyborów 
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych 
na dzień 13 grudnia 2019 r. 

5. Trwają prace nad uaktualnieniem Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta  
i Gminy w Gryfinie.  

 
W zakresie działalności Urzędu Stanu Cywilnego i spraw obywatelskich: 

 
Urząd Stanu Cywilnego 
Sporządziłem: 
- 14 aktów urodzeń,  
- 6 aktów małżeństw,  



- 30 aktów zgonu. 
Przyjąłem 2 uznania ojcostwa.  
Nadałem 13 numerów PESEL. 
Transkrybowałem 8 zagranicznych akty stanu cywilnego.  
Przyjąłem 2 zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.   
 
Wydałem: 
- 1 decyzję o zmianie nazwiska, 
- 395 odpisów z aktów stanu cywilnego. 
 
Dokonałem: 
- 40 zmian w aktach stanu cywilnego, w tym 8 o rozwiązaniu małżeństwa w wyniku 
rozwodu,  
- 2 rejestracji przysposobienia dziecka,  
- 137 przypisków w aktach stanu cywilnego,  
- 217 migracji aktów stanu cywilnego do Centralnego Rejestru Stanu Cywilnego. 
Udzieliłem 5 ślubów cywilnych, w tym 1 poza lokalem urzędem stanu cywilnego. 
 
Referat Spraw Obywatelskich 
Realizacja zadań z zakresu dowodów osobistych  
Przyjąłem 163 wnioski o wydanie dowodu osobistego.  
Wydałem 183 dowody osobiste. 
Unieważniłem 159 dowodów osobistych, w tym 27 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 35 wniosków o udostępnianie danych z rejestru mieszkańców 
lub rejestru PESEL. 
Wydałem na wniosek 57 zaświadczeń o zameldowaniu mieszkańców naszej gminy. 
Dokonałem 115 czynności z zakresu obowiązku meldunkowego. 
Wydałem 2 decyzje o umorzeniu postępowania  w sprawie wymeldowania z miejsca pobytu 
stałego. 
 

W zakresie obsługi Rady Miejskiej: 
 

1. Na sesji Rady zostało złożonych 13 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 6 listopada 2019 r. wydałem zarządzenie nr 120.71.2019 w sprawie określenia 
odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej, podjętych na sesji w dniu 
26 września 2019 r., a w dniu 17 października 2019 r. – zarządzenie nr 120.67.2019 
w związku z podjętą uchwałą na nadzwyczajnej sesji w dniu 15 października 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) 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”. 

2. Wszcząłem i rozstrzygnąłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  
o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 30 000 euro na zadanie: Zakup płyt 
drogowych betonowych do miejscowości Żórawki, gmina Gryfino. 

3. Wszcząłem i unieważniłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  
o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 30 000 euro na zadanie: 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”. 

4. Rozstrzygnąłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej 
wartości zamówienia poniżej 30 000 euro na zadanie: Budowa oświetlenia parkowego 
na terenie Górki Miłości w Gryfinie. 

5. Wszcząłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej 
wartości zamówienia powyżej 30 000 euro na zadanie: Budowa budynków 
mieszkalnych w Nowym Czarnowie, gmina Gryfino. 

6. Wydałem zarządzenie Nr 120.69.2019 w sprawie powołania komisji przetargowej 
do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: 
„Budowa budynków mieszkalnych w Nowym Czarnowie, gmina Gryfino”. 

 
W zakresie działalności Biblioteki Publicznej: 

 
31 
października  

Filia Biblioteczna w Chwarstnicy brała udział w pracach porządkowych przy 
obelisku na cmentarzu w Chwarstnicy (kl.0) 

5 listopada  Spotkanie autorskie w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży z Izabelą Klebańską 
7 listopada  „Ruchome Wykłady Pomorzoznawcze” – wykład wygłosił Przemek Głowa 

szczeciński przewodnik miejski i felietonista 
8 listopada  Wernisaż wystawy pt. ,,Doświadczenie świata” Karola Pabicha. Wystawa 

trwa do końca listopada br. 
8 listopada  Lekcja biblioteczna o Moniuszce dla uczniów Zespołu Szkół z Nowego 

Czarnowa 
8 listopada  „Cechy idealnego człowieka” – zajęcia biblioterapeutyczne na podstawie 

książki B. Alemagna „Pięciu nieudanych” w Filii Bibliotecznej w Chwarstnicy  
(klasa 7) 

18 listopada  Filia Biblioteczna w Pniewie wzięła udział w konkursie „Kinder przerwa 
na wspólne czytanie” i zajęła 61 miejsce. W nagrodę otrzyma 300 zł 
na książki oraz dwie pomarańczowe pufy do wspólnego czytania  

21 listopada  Otwarcie wystawy „Gryfino powojenne” na placu Barnima. Wystawa potrwa 
do 3 grudnia br. 

23 listopada  „Melodia, która Kraków uratowała” koncert bajkowy w wykonaniu PRO 
MUSICA ze Szczecina dla najmłodszych czytelników 

23 listopada  Klub Gier Bez Prądu – rozpoczęcie cyklu spotkań z graczami  
25 listopada  Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia – zabawy muzyczno-ruchowe, 

zagadki, quizy, warsztaty plastyczne, ‘’misiowy poczęstunek” w Filii 
Bibliotecznej w Chwarstnicy (kl. O, 2)  

 
 
 
 



W zakresie działalności Gryfińskiego Domu Kultury: 
 

termin nazwa imprezy miejsce 
31 

października/ 
1 listopada 

27. Noc Grozy. Gryfińskie Spotkania z 
Horrorem (org. Krzysztof Wawrzyniak) 

Gryfiński Dom Kultury 
- Kino Gryf 

4 listopada obsługa techniczna  (Stanisław Fabjańczuk) 
projekcji filmu i prelekcji dla młodzieży 
(org. Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Gryfinie) 

Gryfiński Dom Kultury  
- sala widowiskowa 

5 listopada 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 

7 listopada obsługa techniczna  (Stanisław Fabjańczuk) 
dwóch projekcji filmu zrealizowanego przez 
fundację Złączyć się z narodem i prelekcji 

Gryfiński Dom Kultury  
- sala widowiskowa 

8 listopada Dzień Seniora w Krajniku (org. Dominka 
Bojko) 

Gryfiński Dom Kultury  
- Świetlica Wiejska w 
Krajniku 

9 listopada piąty pokaz spektaklu "Szeherezada, czyli 
disco-polo live w Gryflisie!" Grupy 
Teatralnej Gliptykos (reż. Maria Piznal) 

Gryfiński Dom Kultury  
- sala widowiskowa 

9 listopada Maria Piznal otrzymała srebrną Odznakę 
Gryfa Zachodniopomorskiego z rąk Olgierda 
Kustosza, wicemarszałka województwa 
zachodniopomorskiego 

Gryfiński Dom Kultury  
- sala widowiskowa 

11 listopada obsługa techniczna  (Stanisław Fabjańczuk) 
gminnych obchodów Święta Niepodległości 
(prowadzenie Krzysztof Rudnicki) 

Gryfino, pl. Sybiraków 

15 listopada udział młodych wokalistów z GDK (instr. 
Piotr Ostrowski) w uroczystości złotych i 
diamentowych godów 

aula Szkoły Podstawowej nr 
3 w Gryfinie 

16 listopada szósty pokaz spektaklu "Szeherezada, czyli 
disco-polo live w Gryflisie!" Grupy 
Teatralnej Gliptykos (reż. Maria Piznal) 

Gryfiński Dom Kultury  
- sala widowiskowa 

16 listopada 15. Jesienna Impreza na Orientację (org. 
Kamilla Gadomska) 

Grajdołek - Gryfino 

23 listopada XXI Szachowe Grand Prix Gryfina - turniej 9. Gryfiński Dom Kultury 
- filia w Pałacyku pod 
Lwami 

17 listopada koncert muzyki poważnej w wykonaniu 
kwintetu Con Casta ze Szczecina (org. Jakub 
Kasprzyk) 

Gryfiński Dom Kultury  
- sala widowiskowa 

20 listopada obsługa techniczna  (Stanisław Fabjańczuk) 
debaty dla seniorów (org. Komenda 
Powiatowa Policji w Gryfinie) 

Gryfiński Dom Kultury  
- sala widowiskowa 

20 listopada obsługa techniczna  (Stanisław Fabjańczuk) 
pokazu filmów powarsztatpwych (org. 
Gryfiński Uniwersytet Trzeciego Wieku) 

Gryfiński Dom Kultury  
- sala widowiskowa 



22-24 listopada 10 lat Jesiennej Sceny Tańca: 
- pokazy spektakli tanecznych, występ 
Teatru Tańca EGO VU (instr. Eliza 
Hołubowska), Zespołu Tańca 
Współczesnego Fajber Flex (inst.. Ewelina 
Tołyż), otwarte warsztaty taneczne, 
wirtualna wystawa podsumowująca 
dotychczasowe edycje festiwalu (org. Eliza 
Hołubowska, prowadzenie Jakub Kasprzyk) 

Gryfiński Dom Kultury  
- sala widowiskowa 
- sala Lech 
sala gimnastyczna Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących  
w Gryfinie 

23 listopada XXI Szachowe Grand Prix Gryfina - turniej 
10. 

Gryfiński Dom Kultury 
- filia w Pałacyku pod 
Lwami 

26 listopada dodatkowy przedpołudniowy seans filmowy 
dla szkół/przedszkoli (org. Krzysztof 
Wawrzyniak) 

Gryfiński Dom Kultury 
- Kino Gryf 

 
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 listopada Gryfino Uroczystość z okazji Światowego Dnia 

Seniora - Zarząd Rejonowy Polskiego 
Związku Emerytów i Rencistów  

Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn 

6 listopada Szczecin Walne Zebranie Członków SSOM Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn 

8 listopada Gryfino Uroczyste obchody Narodowego Święta 
Niepodległości w Przedszkolu nr 3 im. 
Kubusia Puchatka 

Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn 

8 listopada Gryfino Uroczystość z okazji Święta 
Niepodległości w Przedszkolu nr 5 im. 
Calineczki 

Zastępca Burmistrza 
Tomasz Miler 

10 
listopada 

Chlebowo Msza św. Hubertowska  Zastępca Burmistrza 
Paweł Nikitiński 

11 
listopada 

Gryfino Gminne uroczystości z okazji 
Narodowego Święta Niepodległości 2019 

Zastępca Burmistrza 
Paweł Nikitiński 

13 
listopada 

Gryfino Koncert Muzyki Polskiej z okazji Święta 
Niepodległości w wykonaniu uczniów 
Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie 

Sekretarz Ewa 
Sznajder 

14 
listopada 

Gryfino Spotkanie upamiętniające Dzień 
Odzyskania Niepodległości w Dziennym 

Zastępca Burmistrza 
Paweł Nikitiński 



Domu Senior + 
14 
listopada 

Gryfino Uroczysta Gala wręczenia nagród 
Starosty Gryfińskiego za promocję 
Powiatu 

Sekretarz Ewa 
Sznajder 

15 
listopada 

Szczecin Spotkanie ws. porozumienia 
dotyczącego realizacji inwestycji 
w Elektrowni Pomorzany 

Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn 

15 
listopada 

Gryfino Jubileusz Złotych i Diamentowych Godów 
pożycia małżeńskiego 

Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn 

16 
listopada 

Gryfino Obchody 60-lecia Międzyszkolnego 
Klubu Sportowego "Hermes" 

Zastępca Burmistrza 
Paweł Nikitiński 

18 
listopada 

Sobieradz Zebranie wiejskie Zastępca Burmistrza 
Paweł Nikitiński 

18 
listopada 

Szczecin Posiedzenie Wojewódzkiej Rady 
Programowej OHP 

Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn 

20 
listopada 

Gryfino Otwarcie wystawy „Gryfino powojenne” Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn  
Zastępca Burmistrza 
Paweł Nikitiński 

21-22 
listopada 

Świnoujście Jaka jest przyszłość energetyczna gmin? 
- konferencja energetyczna Baltic Energy 
Forum 

Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn  
 

23 
listopada 

Chwarstnica Turniej Piłki Siatkowej Strażaków 
Ochotników z Polski i Niemiec 

Zastępca Burmistrza 
Paweł Nikitiński 

24 
listopada 

Gryfino Jubileusz 25-lecia powstania 
Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy 
Polskich 

Sekretarz Ewa 
Sznajder 

26 
listopada 

Gryfino Jubileusz 60-lecia Szkoły Podstawowej nr 
2 w Gryfinie 

Zastępca Burmistrza 
Paweł Nikitiński 

 
 
 
Gryfino, dnia 27 listopada 2019 r.   Burmistrz Miasta i Gminy 
           Mieczysław Sawaryn 
 


