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W zakresie gospodarki nieruchomościami i działalności gospodarczej: 
 

1. przyjęto 115 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 3 zezwolenie na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych, 
4. wydano 4  decyzje w sprawie zatwierdzenia projektów podziału nieruchomości, 
5. wydano 6 zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego dla nieruchomości, 

położonych na terenie Miasta i Gminy Gryfino, 
6. wydano  53 umowy obejmujące dzierżawę nieruchomości gminnych, 
7. zawarto 3 umowy notarialne o ustanowieniu służebności przesyłu w związku  

z lokalizacją na gruntach gminnych, urządzeń infrastruktury technicznego uzbrojenia 
terenu – służebności odpłatne – 10.169 zł netto, 

8. wydano 1 decyzję w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 
obejmującego nieruchomość przeznaczoną na cele mieszkaniowe, w prawo własności 
z zastosowaniem bonifikaty w opłacie za to przekształcenie ustalonej na łączną kwotę 
– 4.500,00 zł. Opłatę rozłożono na 6 rat rocznych podlegających oprocentowaniu przy 
zastosowaniu stopy redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski, 
naliczanej od nieuiszczonej części opłaty, 

9. ustanowiono nieodpłatną służebność gruntową – dojazdu i dojścia w działce gminnej 
oznaczonej nr 28/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Stare Brynki, na rzecz 
każdoczesnego właściciela działek nr 32/25 oraz 32/4, 

10. wystąpiono do Wojewody Zachodniopomorskiego z wnioskiem o przekazanie prawa 
własności nieruchomości gruntowych po nieczynnych liniach kolejowych, będących 
obecnie w użytkowaniu wieczystym Gminy Gryfino. 

  
W zakresie planowania przestrzennego, strategii, rozwoju i inwestycji: 

 
Realizując zadania z zakresu planowania przestrzennego: 

1. Wydałem: 
- 8 decyzji o warunkach zabudowy, 
- 1 decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego, 
- 1 postanowienia opiniujące wstępny projekt podziału nieruchomości, 
- 5 wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 
- 31 zaświadczeń z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

2. W związku z przystąpieniem do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w poszczególnych sołectwach 
odbywają się spotkania informacyjne dotyczące procedury sporządzania dokumentu. 
Harmonogram spotkań został podany do publicznej wiadomości poprzez publikacje 
na stronie internetowej UMIG, w prasie lokalnej (Nowe 7 Dni Gryfina) oraz poprzez 
ogłoszenia na tablicach ogłoszeń w poszczególnych miejscowościach. W kwietniu 
2015 r. spotkania odbyły się w: Drzenin, Gardno, Parsówek, Sobieradz, Chwarstnica, 
Borzym, Sobiemyśl, Dołgie. 

3. Obwieściłem o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Gryfino w rejonie wsi Radziszewo. 

    
Realizując zadania z zakresu inwestycji: 

1. Na bieżąco trwają prace realizowane na podstawie porozumienia z Przedsiębiorstwem 
Usług Komunalnych Sp. z o.o. z Gryfina związane z remontami, przejezdnością, 
bieżącym utrzymaniem i konserwacją dróg gminnych wraz z oznakowaniem oraz 
kanalizacją deszczową.  

2. Odbyła się kontrola Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na 
zakończenie realizacji projektu pn. „Rozbudowa Infrastruktur Centrum turystyki wodnej 
w Schwedt nad Odrą i budowa śródmiejskiej części Nabrzeża w Gryfinie w celu 



zintensyfikowania rozwoju transgranicznej turystyki wodnej” dofinansowanego 
z programu Interreg IVA 

3. Zakupiłem materiały budowlane na remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Czepino. 
4. Zleciłem wykonanie przyłącza elektrycznego do boiska sportowego w m. Krzypnica, dz. 

nr 177/4 oraz zakup kostki brukowej dla Gminnej Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Radziszewie. 

5. Zleciłem montaż systemu monitoringu wideo placu rekreacyjnego w m. Żórawie. 
6. Zleciłem remont balkonu nad lokalem komunalnym w Gryfinie przy ul. Asnyka 13/4 

w Gryfinie. 
7. Uzyskałem zwrot z gwarancji należytego usunięcia wad lub usterek dotyczącej umowy 

na zadanie wykonane w latach 2009 – 2010 pn. Budowa kompleksu sportowego „Moje 
boisko Orlik 2012” w Gardnie w zakresie usunięcia usterek w budynku sanitarno-
szatniowym i naprawy sztucznej nawierzchni przy bramce na boisku do piłki nożnej. 

 
W zakresie gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i ochrony środowiska: 

 
W zakresie gospodarki mieszkaniowej: 

1.  rozpatrzyłem 4 wnioski o przydział lokalu komunalnego; 
2.  rozpatrzyłem 2 wnioski o przyspieszenie przydziału lokalu komunalnego; 
3.  wydałem 6 skierowań do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych; 
4.  rozpatrzyłem 2 wnioski o zamianę lokalu z urzędu. 

 
W zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami: 

1.    wydałem 1 postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania   
   przedsięwzięcia na środowisko; 

2. przyjąłem 1 zgłoszenie oddania do eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków; 
3. zleciłem odbiór odpadów odebranych z terenu Gminy Gryfino w ramach akcji 

         edukacyjnej „Dzień Ziemi”; 
4. zleciłem wykonanie pomiaru osiadania terenu zrekultywowanego składowiska 

         odpadów w ramach prowadzonego monitoringu poeksploatacyjnego; 
5. zleciłem wykonanie analiz wody podziemnej i gazu składowiskowego 

         zrekultywowanego składowiska odpadów w ramach prowadzonego monitoringu 
         poeksploatacyjnego; 

6.    zleciłem likwidację 2 „dzikich” wysypisk odpadów na terenie Gminy Gryfino. 
 
W zakresie gospodarki komunalnej: 

przyjąłem do realizacji 3 wnioski na demontaż, odbiór, transport i unieszkodliwienie 
wyrobów zawierających azbest, z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy 
Gryfino; 

 
W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę: 

dokonałem weryfikacji wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 
zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gryfino, złożonego na okres 1 lipca 
2015 r. – 30 czerwca 2016 r. 
 

W zakresie komunikacji zbiorowej: 
1. sporządziłem 2 opinie do uzgadnianych przez Starostę Gryfińskiego zezwoleń na 

wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na liniach 
komunikacyjnych wykraczających poza teren Powiatu Gryfińskiego, wydawanych przez 
Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego; 

2. wydałem 2 postanowienia uzgadniające wydanie zezwoleń na wykonywanie regularnych 
przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych na 
obszarze Powiatu Gryfińskiego. 

 
 



W zakresie edukacji i spraw społecznych: 
 
Realizując zadania zakresu edukacji: 
1. Zakończono nabór dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Gryfino. Wszystkie wnioski do przedszkoli 
oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rodziców, których dzieci na 
dzień 1 września 2015 r. będą miały ukończone 2,5 r.ż. zostały rozpatrzone pozytywnie. 
Do oddziałów żłobkowych w przedszkolach pozytywnie zostało rozpatrzonych 125 
wniosków. Negatywnie rozpatrzono 33 wnioski. 

2. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłosił konkursy na kandydatów na stanowiska 
dyrektorów: 
1) Szkoły Podstawowej Nr 2 im. kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza w Gryfinie, ul. 9 Maja 

4, 74-100 Gryfino; 
2) Szkoły Podstawowej im. Małych Zesłańców Sybiru w Radziszewie, Radziszewo, ul. 

Szczecińska 54, 74-100 Gryfino; 
3) Szkoły Podstawowej im. Księcia Barnima I w Żabnicy, 
 Żabnica, ul. Długa 20, 74-100 Gryfino; 
4) Przedszkola Nr 2 z oddziałami żłobkowymi im. Misia Uszatka w Gryfinie, 

ul. B. Krzywoustego 5, 74-100 Gryfino. 
 Termin składania ofert upływa w dniu 15 czerwca 2015 r. o godz. 15.30. 

 
3. Zgodnie z zarządzeniem Nr 0050.40.2015 z dnia 25 marca 2015 r. Burmistrza Miasta 

i Gminy Gryfino w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących 
utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia Gryfinie w okresie od dnia 27 marca 2015 r. do 
dnia 27 kwietnia 2015 r. przeprowadzono badanie ankietowe skierowane do 
rodziców/opiekunów prawnych wychowanków przedszkoli oraz uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Gryfino. Liczba złożonych formularzy 
ankietowych – 1175 szt., w tym niewypełnionych – 21 szt. Większość formularzy 
ankietowych złożono w jednostkach oświatowych Gminy Gryfino oraz w Biurze Obsługi 
Interesantów – 1164 szt., pocztą elektroniczną – 11 szt. 
1) Na pytanie: „Czy uważa Pan/Pani za zasadne utworzenie Szkoły Muzycznej I stopnia 

w Gryfinie”, - udzielono następujących odpowiedzi: 
„tak” – 889 osób, 
„nie” – 131 osób, 
„nie wiem” – 134 osób. 

2) Na pytanie: „Czy w przypadku utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie chce 
Pan/Pani zapisać dziecko do tej szkoły”, - udzielono następujących odpowiedzi: 
„tak” – 497 osób, 
„nie” - 297 osób, 
„jeszcze nie wiem” – 360 osób. 

3) Ankietowanym zaproponowano wskazanie trzech (z wymienionych w formularzu 
ankietowym) instrumentów muzycznych lub innego instrumentu, na których chcieliby 
nauczyć dziecko grać, oraz wpisanie odpowiednich punktów - od 1 (przy najmniej 
preferowanym instrumencie) do 3 (przy instrumencie najbardziej preferowanym). Przy 
wskazaniu instrumentów większość ankietowanych nie określiła swoich preferencji 
poprzez przypisywanie punktów. 
Zapotrzebowanie na naukę gry na wymienionych w ankiecie instrumentach 
muzycznych przedstawia się następująco: 
a) fortepian – 389 osób, w tym: 1 pkt – 53osoby, 2 pkt – 57 osoby, 3 pkt – 60 osób; 
b) akordeon – 69 osób, w tym: 1 pkt – 18 osób, 2 pkt – 16 osób, 3 pkt – 7 osób; 
c) skrzypce - 179osób, w tym: 1 pkt – 31 osoba, 2 pkt – 32 osoby, 3 pkt – 18 osób; 
d) altówka – 19 osób, w tym: 1 pkt – 8 osób, 2 pkt – 2 osoby, 3 pkt – 1 osoba; 
e) wiolonczela – 32 osoby, w tym: 1 pkt – 14 osób, 2 pkt – 7 osób, 3 pkt – 3 osoby; 
f) gitara - 491osób, w tym: 1 pkt – 42 osoby, 2 pkt – 48 osób, 3 pkt – 85 osób; 
g) flet – 97 osób, w tym: 1 pkt – 21 osób, 2 pkt – 11 osób, 3 pkt – 15 osób. 



Zapotrzebowanie na naukę gry na innych instrumentach muzycznych przedstawia się 
następująco: 
a) bębny – 2 osoby, w tym: 1 pkt – 1 osoba, 2 pkt – 1 osoba; 
b) czynele – 1 osoba; 
c) cymbałki – 1 osoba; 
d) harfa - 3 osoby, w tym: 1 pkt – 1 osoba, 2 pkt – 1 osoba, 4 pkt – 1 osoba; 
e) fagot – 1 osoba; 
f) keyboard – 23 osoby, w tym: 1 pkt – 1 osoba, 2 pkt – 1 osoba, 3 pkt – 3 osoby; 
g) klarnet – 2 osoby, w tym 3 pkt – 1 osoba; 
h) lutnia – 1 osoba; 
i) mandolina – 1 osoba; 
j) obój – 1 osoba; 
k) organy – 8 osób, w tym: 1 pkt – 1 osoba, 2 pkt – 2 osoby, 3 pkt – 4 osoby; 
l) perkusja – 37 osób, w tym: 1 pkt – 4 osoby, 2 pkt – 2 osoby, 3 pkt – 4 osoby; 
m) saksofon – 5 osób, w tym 1 pkt – 1 osoba, 3 pkt – 1 osoba; 
n) syntezator – 1 osoba – 3 pkt; 
o) tam tamy – 1 osoba; 
p) waltornia – 2 osoby. 

 Wyniki przeprowadzonego badania ankietowego wskazują na duże zainteresowanie 
w zakresie edukacji muzycznej wśród dzieci i młodzieży szkół i przedszkoli z terenu 
gminy Gryfino. 

Realizując zadania z zakresu spraw społecznych: 
1. W dniu 5 maja 2015 r. w auli Zespołu Szkół przy ul. Iwaszkiewicza 70 w Gryfinie 

zorganizowałem debatę na temat sytuacji i potrzeb osób niepełnosprawnych                      
w Gminie Gryfino. Celem debaty było stworzenie wspólnej strategii, która doprowadzi do 
zmiany funkcjonowania w przestrzeni publicznej osób niepełnosprawnych poprzez 
połączenie działań samorządów, instytucji, podmiotów i stowarzyszeń działających na 
tym polu. 

2. Wydałem w dniu 7 maja 2015 r. zarządzenie 0050.70.2015 w sprawie częściowego 
wyboru ofert na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia, w zakresie kultury 
fizycznej. Przyznane zostały dotacje na następujące zadania: 

 

NR 
ZADANIA  TYTUŁ ZADANIA  Wybrany oferent 

Kwota na 
realizację 
zadania  

Zadania na które przyznano dotacje  

KF/22/2015 Utrzymanie i konserwacja obiektów sportowo-
rekreacyjnych w miejscowości Pniewo. 

 
Gminny Klub 

Sportowy „Błękit” 
Pniewo 

10.000 

KF/23/2015 Utrzymanie i konserwacja obiektów sportowo-
rekreacyjnych w miejscowości Daleszewo. 

Klub Sportowy 
„Odrzanka” 
Radziszewo  

10.000 

KF/24/215 Utrzymanie i konserwacja obiektów sportowo-
rekreacyjnych w miejscowości Gardno. 

Ludowy Klub 
Sportowy 

„Grot” Gardno 
10.000 

KF/25/2015 Utrzymanie i konserwacja obiektów sportowo-
rekreacyjnych w miejscowości Steklno. 

Uczniowski Klub 
Sportowy 

„Wicher”Steklno 
10.000 

KF/26/2015 Utrzymanie i konserwacja obiektów sportowo-
rekreacyjnych w miejscowości Wełtyń. 

Klub Sportowy 
„Rybak” Wełtyń 10.000 



 
3. W zakresie realizacji funduszu sołeckiego zrealizowano między innymi: montaż 

ogrodzenia placu sportowo-rekreacyjnego w m. Pniewo, zakup namiotu szybkiego 
montażu w m. Sobiemyśl, doposażenia świetlicy wiejskiej w m. Nowe Czarnowo, zakup 
osprzętu nagłaśniającego w m. Gardno, zakup impregnatów z przeznaczeniem na 
konserwację placu zabaw w m. Sobiemyśl. Łączna kwota wydatkowanych środków 
finansowych – 10.540,00 złotych brutto. 

4. Zrealizowałem inwestycję pn.: budowa dwóch nowych placów zabaw z bezpiecznymi 
nawierzchniami przy Szkole Podstawowej Nr 1 oraz przy Zespole Szkół w Gryfinie. 
Łączny kosz ww. inwestycji – 55.596,00 złotych brutto.  

5. Dofinansowałem imprezy odbywające się podczas DNI GRYFINA 2015                        
tj.: „Międzynarodowe Turnieje Szachowe”, oraz „ Ogólnopolskich Regat Kajakowych” w 
postaci zakupu pucharów i statuetek dla uczestników ww. imprez. Łączny koszt 
ufundowanych nagród – 3.400,00 złotych brutto. 

6. W zakresie działań promocyjnych wsparłem działania Centrum Aktywności Lokalnej 
w Gryfinie, działania promocyjne stowarzyszeń w ramach Pikniku Organizacji 
Pozarządowych podczas Dni Gryfina 2015 oraz administrowano stronami promocyjnymi 
gminy. 

7. Wydałem w dniu 4 maja 2015 r. zarządzenie Nr 0050.65.2015 w sprawie otwartego 
konkursu ofert na realizację zadań publicznych, w ramach współpracy z organizacjami 
pozarządowymi. 
 

W zakresie spraw organizacyjnych: 
 

1. Zgodnie z Postanowieniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego  
2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zorganizowano 
i przeprowadzono na terenie miasta i gminy Gryfino wybory Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej zarządzone na dzień 10 maja 2015 r. W związku z powyższym wydałem m.in.:  

a) Zarządzenie nr 0050.57.2015 z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania 
obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta i gminy Gryfino dla przeprowadzenia 
głosowania  
i ustalenia wyników głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r., 

b) Zarządzenie Nr 120.27.2015 z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie powołania koordynatora 
gminnego oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych 
powołanych na terenie miasta i gminy Gryfino dla przeprowadzenia głosowania i 
ustalenia wyników głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
zarządzonych  
na dzień 10 maja 2015 r., 

c) Zarządzenie nr 0050.69.2015 z dnia 6 maja 2015 r. zmieniające zarządzenie Burmistrza 
Miasta i Gminy Gryfino w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie 
miasta i gminy Gryfino dla przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników głosowania  
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 
r., 

d) Zarządzenie nr 0050.71.2015 z dnia 8 maja  2015 r. zmieniające zarządzenie Burmistrza 
Miasta i Gminy Gryfino w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie 
miasta i gminy Gryfino dla przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników głosowania  
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 
r., 

e) Zarządzenie nr 0050.73.2015 z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie ochrony lokali 
obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej 
nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. w ponownym głosowaniu w dniu 24 maja 2015 r., 

f) Zarządzenie nr 0050.74.2015 z dnia 18 maja 2015 r. zmieniające zarządzenie Burmistrza 
Miasta i Gminy Gryfino w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie 



miasta i gminy Gryfino dla przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników głosowania  
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 
r., 

g) Zarządzenie nr 0050.66.2015 z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie ochrony lokali obwodowych 
komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi 
wydarzeniami w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień  
10 maja 2015 r. (II tura). 
Przygotowano inne niezbędne dokumenty oraz dokonano szeregu działań w celu 
prawidłowej realizacji zadania. 

2.  Ogłosiłem nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Gospodarki Komunalnej, 
Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska. Termin składania ofert upłynął w dniu 30 kwietnia 
br. Do naboru przystąpiło 18 kandydatów. Zarządzeniem Nr 120.26.2015 z dnia 30 
kwietnia 2015 r. powołałem Komisję Rekrutacyjną w celu przeprowadzenia naboru na 
wolne stanowisko urzędnicze. Najlepszą kandydatka okazała się Pani Weronika Małyska.  

3.  W wyniku braku rozstrzygnięcia dwóch naborów ogłoszonych do Wydziału Planowania 
Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji – Referatu Inwestycji i Funduszy 
Europejskich, ponownie zostały one rozpisane. Jeden dotyczy stanowiska ds. remontów  
i inwestycji, a drugi stanowiska ds. pozyskiwania środków zewnętrznych. Termin 
składania ofert upłynie 29 maja br.  

4.  W dniu 27 maja br. zorganizowałem szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych oraz 
stosowania w tym zakresie przepisów prawa dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy  
w Gryfinie oraz radnych Rady Miejskiej w Gryfinie. 

5.  Wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy w Gryfinie zorganizowałem w Urzędzie Miasta 
i Gminy w Gryfinie prace interwencyjne oraz staże dla osób bezrobotnych z terenu gminy 
Gryfino. 

W zakresie spraw obywatelskich: 
 

Realizacja zadań z zakresu dowodów osobistych  
Przyjąłem  526 wniosków o wydanie dowodu osobistego, wydałem 581 dowodów osobistych, 
przyjąłem 48 zgłoszeń o utracie dowodu osobistego.  
 
Realizacja zadań z zakresu ewidencji ludności    
Udzieliłem odpowiedzi na 97 wniosków o udostępnienie danych z ewidencji ludności,  
wydałem 128 zaświadczeń o zameldowaniu mieszkańców naszej gminy. 
Po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego wydałem 2  decyzje o wymeldowaniu 
z pobytu  stałego. 
 
Realizacja zadań z zakresu spraw wyborczych  
W związku z wyborami na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 
10 maja 2015r. przygotowałem spis 25239 wyborców oraz na ponowne wybory na dzień  
24 maja 2015r. spis -25325 wyborców. 
Po zakończeniu prac przedwyborczych w dniu 08 maja 2015 r. oraz 22 maja 2015 r.  
przygotowałem i przekazałem meldunki przedwyborcze do KBW Delegatury w Szczecinie. 
 

W zakresie podatków i opłat lokalnych: 
 
W okresie od 30 kwietnia 2015 roku do dnia 26 maja 2015 zakończyłem 124 postępowania 
w sprawie ustalenia lub zmiany zobowiązań podatkowych w odniesieniu do podatku od 
nieruchomości, rolnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego.  
Ponadto  rozpatrzyłem 9 spraw w zakresie ulg w spłacie zaległości, stanowiących należności 
budżetu Gminy Gryfino.  
Wystawiłem 22 upomnienia oraz 53 tytuły wykonawcze w sprawie zaległości wynikających 
z kar grzywien oraz zaległości podatkowych. 

 
 



W zakresie obsługi Rady Miejskiej: 
 
1. Wydałem Zarządzenie nr 120.6.2015 z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie określenia  

  odpowiedzialnych za realizację uchwał podjętych na sesji w dniu 30 kwietnia 2015 r. 
2.  Na ostatniej sesji radni zgłosili 52 interpelacje. Pismem z dnia 7 maja 2015 r. określiłem 

  odpowiedzialnych za przygotowanie odpowiedzi na te interpelacje. 
3.  W dniu 5 maja 2015 r. Rada Miejska w Gryfinie,  realizując zadania przewidziane w planie 

pracy Rady, współuczestniczyła w organizacji debaty poświęconej sprawom osób 
niepełnosprawnych  w gminie Gryfino, w której rolę gospodarza wspólnie z Burmistrzem 
Miasta i Gminy pełniła Przewodnicząca Rady Miejskiej. 

 
W zakresie działalności Gryfińskiego Domu Kultury: 

 
termin nazwa imprezy miejsce 

1 maja Dni Gryfina 2015: blok artystyczny 
Gryfińskiego Domu Kultury 

scena na nabrzeżu w 
Gryfinie 

1 maja obsługa wyścigu kolarskiego XCM Zęby 
Gryfa 

nabrzeże w Gryfinie 

1 maja współorganizacja Otwartych 
Międzynarodowych Turniejów Szachowych 

Centrum Wodne Laguna 
w Gryfinie 

2 maja współorganizacja Rajdu Wiejskiego Śladami 
Pionierów w Krzypnicy 

Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska w 
Krzypnicy 

2-3 maja Dni Gryfina 2015: warsztaty artystyczne Nabrzeże w Gryfinie 
5 maja Dzień Godności Osoby z 

Niepełnosprawnością Intelektualną 
Neptunalia 2015 organizowany przez 
gryfińskie koło Polskiego Stowarzyszenia na 
Recz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 
(obsługa techniczna imprezy) 

nabrzeże w Gryfinie 

6 maja obsługa techniczna wykładu Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

8 maja obsługa techniczna 5. Festiwalu Piosenki 
Dziecięcej TPD 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

8 maja uroczystości z okazji Dnia Zwycięstwa 
(obsługa techniczna) 

Cmentarz Komunalny w 
Gryfinie 

11 maja dodatkowy seans filmowy dla szkół i 
przedszkoli 

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

14 maja dodatkowy seans filmowy dla szkół i 
przedszkoli 

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

14 maja udział wychowanków pracowni plastycznej 
Małgorzaty Ragan w dwóch konkursach: 
- XX Ogólnopolskim Logopedycznym 
Konkursie Plastycznym „Moja ulubiona 
postać bajkowa” / wyróżnienie dla Hanny 
Walsh 
- Międzynarodowym Konkursie Plastyczno-
Literackim „Szafer 2015” / wyróżnienie dla 
Jana Dejewskiego 

 
 
 
 
Zespół Szkół w Mordarce 
 
 
Ełk 

14 maja wieczór poetycki „Szli na Zachód osadnicy” 
w wykonaniu Teatru Eliksir (reż. Janusz 
Janiszewski) 

Klub Nauczyciela w Gryfinie 

16 maja współorganizacja Festynu z Góralskim 
Humorem 

Krajnik 



18 maja dodatkowy seans filmowy dla szkół i 
przedszkoli 

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

20 maja Wieczór Cygański i spotkanie z poezją 
Papuszy w wykonaniu Teatru Eliksir (reż. 
Janusz Janiszewski) 

Centrum Aktywności 
Lokalnej 
w Gryfinie 

21 maja obsługa techniczna Pikniku Szkoły 
Podstawowej przy Domu Pomocy 
Społecznej w Nowym Czarnowie 

Dom Pomocy Społecznej 
W Nowym Czarnowie 

20 maja premiera spektaklu poetyckiego „Okna” w 
wykonaniu Teatru Eliksir (reż. Janusz 
Janiszewski) 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

22 maja Powiatowy Przegląd Amatorskich Zespołów 
Tanecznych / wyróżnienie z kwalifikacją 
do przeglądu wojewódzkiego dla zespołu 
tańca współczesnego Fajber-Flex (instr. 
Joanna Buśko) i Teatru tańca Ego Vu 
(instr. Eliza Hołubowska) z Gryfińskiego 
Domu Kultury 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

22-23 maja udział Teatru Tańca Ego Vu w III 
Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Tańca 
„Otwórz oczy” w Słupsku / nagroda 
specjalna dla tancerek zespołu Joanny 
Buśko i Julii Lewanowskiej za ich 
autorski spektakl „Drzwi” 

Słupsk, Teatr Rondo 

23 maja trzeci pokaz spektaklu „Małe zamieszanie, 
czyli bombowy dzień z życia pewnego biura 
matrymonialnego” w wykonaniu Grupy 
Teatralnej Gliptykos (reż. Maria Piznal) 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

23-27 maja gryfińska replika Festiwalu Filmowego 
Wiosna Filmów 

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

24 maja drugi pokaz spektaklu poetyckiego „Okna” w 
wykonaniu Teatru Eliksir (reż. Janusz 
Janiszewski) 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

27 maja obsługa techniczna wykładu Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

28 maja obsługa techniczna uroczystości z okazji 
Dnia Matki i Dnia Ojca organizowanej przez 
Przedszkole nr 2 w Gryfinie 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

 
We wskazanym okresie instruktorzy Gryfińskiego Domu Kultury oraz świetlic wiejskich 
prowadzili działalność artystyczną i edukacyjną z podopiecznymi, a także zajęcia w 
ramach współpracy z Gryfińskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku (teatralne, plastyczne, 
taneczne i turystyczne), któremu nieodpłatnie udostępnialiśmy sale w obu budynkach 
GDK oraz salę widowiskową z obsługą techniczną w celu przeprowadzenia wykładów; 
Kino Gryf realizowało zaplanowane wcześniej repertuarowe projekcje filmowe. 

 
 zachęcamy do odwiedzania strony internetowej: www.gdk.com.pl, gdzie można 

odnaleźć szczegółowe informacje dotyczące działalności Gryfińskiego Domu Kultury 
i świetlic wiejskich 
 

 informujemy, że zespoły artystyczne, Kino Gryf oraz najważniejsze nasze imprezy 
posiadają swoje strony internetowe, w tym także na portalu społecznościowym 
Facebook 

 



W zakresie Biblioteki Publicznej: 
 

Biblioteka Publiczna w Gryfinie włączyła się w organizację Dni Gryfina, tworząc wystawy 
tematyczne: „Konstytucja 3 maja” i wystawę z okazji 20-lecia biegu transgranicznego. 2 i 3 
maja zorganizowana została na gryfińskim nabrzeżu akcja „Książka za złotówkę”. 
W dniach 8-15 maja odbywał się XII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. Biblioteka Publiczna w 
Gryfinie zainaugurowała obchody Tygodnia Bibliotek akcją „DOBRY WIECZÓR W 
BIBLIOTECE”. Akcja odbyła się 8 maja. W tym dniu z naszej oferty skorzystać można było w 
godzinach 8.00 – 22.00. Od godziny 18.00 przed biblioteką prowadzony był kiermasz 
„Książka za złotówkę”, akcja „bookcrossing”, czyli wymień się książką. Oddział Dziecięcy 
przygotował zajęcia tematyczne dla dzieci i rodziców, podzielone na godzinne bloki.             
W Czytelni dla Dorosłych odbywał się bezpłatny kurs obsługi komputera oraz turniej gier 
planszowych. Introligatornia umożliwiła zapoznanie się z procesem naprawy zniszczonej 
książki oraz oprawy różnego rodzaju dokumentów. W Dziale Gromadzenia i Opracowania 
Zbiorów poznać można było zasady tworzenia katalogu elektronicznego, czyli co się dzieje z 
książką zanim trafi na półkę. Dział Zbiorów Specjalnych wyeksponował zbiór ponad 1500 płyt 
gramofonowych. Jednocześnie w całej bibliotece prowadzony był quiz wiedzy o bibliotece, a 
także ogłoszony został konkurs na exlibris. Akcje „Książka za złotówkę” oraz „bookcrossing” 
prowadzona była przez cały tydzień. 
22 maja zorganizowane zostało VI Gryfińskie Dyktando. Do konkursu przystąpiło w tym roku 
19 uczestników, w tym najmłodszy 10-letni uczestnik. Tekst tegorocznego dyktanda 
nawiązywał do 70-lecia osadnictwa polskiego na ziemiach zachodnich i został opracowany 
na bazie fragmentu "Dziejów Gryfina i okolic" autorstwa Przemysława Kołosowskiego. 
 

ODZIAŁ DZIECIĘCY 
5 maja „Biblioteka dobre miejsce dla przedszkolaka” Gr. „Jeżyki” z 

Przedszkola Nr 4 z 
nauczycielkami 

6 maja „Wybieram bibliotekę! – Tydzień Bibliotek 8-15 maja 2015”  
7 maja „Porządki w bibliotece”-zabawa ruchowa dzieci od 3 do 7 lat 

z rodzicami 
 „Dzień Bibliotekarza i Bibliotek” -,,- 
 Głośne czytanie z Gryfusiem książki J.Mercier – 

„Kamyczek w bibliotece” 
-,,- 

 Zagadki, krzyżówki i łamigłówki biblioteczne -,,- 
 „Biblioteka Pani Eli”-film animowany -,,- 
8-15 
maja 

TYDZIEŃ BIBLIOTEK „WYBIERAM BIBLIOTEKĘ”  

8 maja „Biblioteka pachnąca czekoladą i truskawkami”-warsztaty 
literacko-plastyczne z pisarką Joanną Krzyżanek 

uczniowie kl. I b z 
SP Nr 3, kl. I e z     

SP Nr 1 z 
nauczycielkami 

8 maja  DOBRY WIECZÓR W BIBLIOTECE  
 Szybki kurs korzystania z katalogu elektronicznego i konta 

bibliotecznego czytelnika 
dzieci od 2 do 8 lat 

z rodzicami 
 Rodzinne Koło Fortuny -,,- 
 Maxi Gry Planszowe -,,- 
 Krzyżówka czytelnicza -,,- 
 Bajki ze strychu-projekcja bajek z rzutnika: „Dzieci z 

Bullerbyn” i „Puc, Bursztyn i Goście” 
-,,- 

 Rodzinne Kalambury -,,- 
 „Magiczna skrzynko KAMISHIBAI otwórz się!” – teatrzyk 

pt. „Rower Walentynki” 
-,,- 



 Wieczorne czytanie na bajkowym dywanie książki Pawła 
Pawlaka -„Nocny Maciek” 

-,,- 

11 maja „Wybieram magiczną bibliotekę” – warsztaty 
biblioterapeutyczne na podstawie książki Josteina 
Gaardera „Magiczna biblioteka Bibbi Bokken” 

uczniowie kl. VI a z 
SP Nr 2 z 

nauczycielkami 
12 maja „Jesteśmy twórcami, czyli piszemy i wydajemy swoją 

pierwszą książkę” – warsztaty twórczego pisania z pisarką 
MONIKĄ  MARIN, autorką książki „Kroniki Saltamontes” 

uczniowie kl. II a z 
SP Nr 2 z 

nauczycielkami 
13 maja POZNAJMY SIĘ. MÓWIĄ NA MNIE BIBLIOTEKA – 

spotkanie ze skrzatem  Jagódką, zapoznanie dzieci z 
biblioteką 

Gr. Kotki z 
Przedszkola nr 2 z 

nauczycielkami 
 Głośne czytanie książki „Jak skrzat Jagódka zakładał 

bibliotekę” Ewy Stadtmuller 
-,,- 

 „Na dzień dobry”, „Adam”, „Taniec przyklejaniec” – zabawy 
integracyjne przy muzyce 

-‘’- 

 Zagadki skrzata Jagódki -,,- 
 JAK WPOIĆ DZIECKU SZACUNEK DLA WARTOŚĆI – 

BAJKI WYCHOWAWCZE – spotkanie z 
DOROTĄZAWADZKĄ, psychologiem rozwojowym, 
doradcą Rzecznika Praw Dziecka, popularną telewizyjną 
Supernianią 

rodzice, 
nauczyciele, 

dziadkowie, dzieci i 
młodzież 

14 maja MALUCH CHCE SIĘ BAWIĆ W BIBLIOTECE – zajęcia 
twórcze dla dzieci od 1 do 3 lat z ich opiekunami 

dzieci od 1,5 roku 
do 3 lat z rodzicami 

i opiekunami 
 BAJKI Z ZIELONEGO LASU U GRYFUSIA – spotkanie 

poprowadzily CIOCIE BAJKOKLOCIE  z GDK  
dzieci od 2 do 8 lat 

z rodzicami i 
opiekunami 

 Zagadki z Zielonego Lasu -,,- 
 „Skaczące małpki”-zabawa ruchowa -,,- 
 Głośne czytanie z Ciociami Bajkoklociami książki 

G.Kasdepke – „A ja nie chcę być księżniczką” 
-,,- 

15 maja W KRAINIE BAŚNI I LEGEND POMORZA 
ZACHODNIEGO – spotkanie autorskie z MIROSŁAWEM 
WACEWICZEM,legendziarzem Pomorza Zachodniego, 
autorem baśni „Młyn Prochowy” 

kl.IIIc z SP Nr 1 
kl. IIIc z SP Nr 2 
kl. IIIa z SP Nr 3 
z nauczycielami 

19 maja „Kasdepkiada II, czyli ponowne spotkanie z Grzegorzem 
Kasdepke” 

kl.Id z SP Nr 2 
kl.Ic z SP Nr 2 

kl. IId z SP Nr 1 
kl. IIId z SP Nr 1 
kl.If z SP Nr 3 z 
nauczycielami i 

mamami 
21 maja „26 maja – Dzień Mamy”  
 Najlepiej jest u mamy! dzieci od 3 do 8 lat 

z mamami 
 I my znamy swoje mamy-rozpoznawanie mam po 

wyglądzie z zakrytymi oczami 
-,,- 

 Głośne czytanie z Gryfusiem książki Gro Dahle i Sveina 
Nyhusa – „Włosy mamy” 

-,,- 

 Prezenty dla mamy-wykonanie bransoletek i serc z 
materiałów plastycznych 

-,,- 

 „Simama ka” – afrykańska zabawa muzyczno-ruchowa -,,- 
 

 



BIBLIOTEKA ORAZ FILIE: 
11 maja 
Godz. 17.00 - „Uczeń słabo słyszący i słabo widzący w szkole masowej” – Poradnia 
Psychologiczno – Pedagogiczna w Filii Naukowej. 
„Zakładkowe warsztaty książkowe” – kreatywne zajęcia plastyczne z wykorzystaniem 
ciekawych pomysłów na wykonanie zakładki do książki. (Filia w Wełtyniu). 
Brzechwa szydełkiem pisany oraz warsztaty teatralne – (Filia Górny Taras) 
12 maja 
Wycieczka do Zamku Książąt Pomorskich (Filia w Chwarstnicy). 
„Kto jest dobrze wychowany, wszędzie mile jest widziany” – spotkanie dla dzieci, pogadanka 
o zasadach dobrego wychowania i głośne czytanie (Filia w Wełtyniu). 
Godz. 17.00 – Spotkanie z poezją Zbigniewa Smoczka (Klub Nauczyciela, ul. T. Kościuszki 
17). 
Agnieszka Gadzińska spotkanie autorskie – (Filia Górny Taras) 
13 maja 
„Bajkowy świat w plenerze”, czyli rysowanie kredą na asfalcie postaci z bajek i zabawa na 
świeżym powietrzu (Filia w Wełtyniu). 
Wizyta Ogniska Przedszkolnego TPD w bibliotece (Filia w Chwarstnicy). 
Ekwador w miniaturze – (Filia Górny Taras) 
14 maja 
Spektakl Fundacji Pogotowie Teatralne oraz spotkanie uczestników konkursu plastycznego 
„Gryfino wczoraj i dziś” przy fontannie czekoladowej (Filia w Chwarstnicy). 
„Franklin i książka z biblioteki” – o zasadach korzystania z biblioteki i poszanowania 
wypożyczonych książek (Filia w Wełtyniu). 
15 maja 
Godz. 9.00 – „Gawędy o pisarzach – Witkacy” Cecylia Judek (Filia Naukowa). 
Teatrzyk Kamishibai (Filia w Chwarstnicy).    
Fundacja Pogotowia Teatralnego ze Szczecina zaprasza na spektakl teatralny                        
pt.: „Brzechwa szydełkiem pisany” (Filia w Wełtyniu). 
Niedosłowne spotkanie z literaturą – (Filia Górny Taras) 
16 maja 
Bajka rzucana na ścianę - (Filia Górny Taras) 
17 maja 
Spotkanie z przedszkolakami z Przedszkola nr 2 
 

FILIA W PNIEWIE 
Zajęcia odbywały się od 8 do15 maja w godzinach od 16.00-18.00:  
- Zajęcia jak powstaje książka – zaznajomienie czytelnika z tym, jak powstaje książka? Co 

powinna zawierać, z czego się składać zanim zostanie wydrukowana, oraz jaki etap 
przechodzi od momentu wydruku po wędrówkę na półkę w bibliotece. 

- Czym jest bajka, jaką rolę odgrywa w naszym życiu? Gdzie oprócz książki można znaleźć 
bajkę? Pogadanka. Zajęcia plastyczne „Moja ulubiona bajka”. 

- Piszemy własną książkę (pisanie opowiadania, nadanie tytułu, ilustracji, spisu treści, czyli 
wszystko to co posiada książka, oraz jej oprawa) wystawa prac . 

- ,,Zakładkowo” - czyli robienie zakładek do książek dowolną techniką . 
- Rajd rowerowy Doliną Dolnej Odry . 
 

Zaproszenia, spotkania, konferencje Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino:   
 

termin nazwa imprezy miejsce 
1-3 maja Obchody DNI GRYFINA  Nabrzeże  

        5 maja Obchody Dnia Godności Osoby 
 z Niepełnosprawnością Intelektualną – 

Neptunalia 2015  

 Nabrzeże  

6 maja Spotkanie konsultacyjne nt. ścieżek Sala konferencyjna Urzędu 



rowerowych  Miasta i Gminy  
8 maja Festiwal Piosenki Przedszkolnej TPD  Sala widowiskowa GDK 
8 maja Przegląd przedszkolny „ A ja kocham moje 

miasto” w ramach 70-lecia osadnictwa  
Aula Gimnazjum, 

 ul. Iwaszkiewicza 70  
8 maja  Uroczysty apel z okazji święta 5 Pułku 

Inżynieryjnego w Szczecinie  
Szczecin,  ul. Metalowa 39  

8 maja  Obchody Dnia Zwycięstwa  Cmentarz komunalny – 
Golgota Wschodu  

14 maja Uroczyste zakończenie inwestycji Grupy 
ENERGA  

Dźwirzyno  
/hotel Havet 

15 maja  Olimpiada klas VI  Stadion przy Zespole Szkół  
ul. Iwaszkiewicza 70  

16 maja Obchody Dnia Strażaka  Cedynia – Góra Czcibora  
16 maja  15-lecie Klubu Nestor Senior  Klub osiedlowy SM Regalica 

na GT 
18 maja  Niemiecko-polskie spotkanie informacyjne 

nt. stanu niemiecko-polskiej współpracy w 
regionie Doliny Dolnej Odry w Criewen 

Criewen, budynek Natura 
2000  

19 maja Uroczysty apel z okazji 69-rocznicy święta 
Szkoły Podstawowej Nr 1  

Sala gimnastyczna Szkoły 
Podstawowej Nr 1  

20 maja Zarząd i Walne Zgromadzenie członków 
Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru 

Metropolitarnego  

Hotel Radisson Blu, 
 sala Norwid  
w Szczecinie  

20 maja Uroczysty koncert z okazji 10-lecia istnienia 
Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru 

Metropolitarnego  

Filharmonia Szczecińska, 
ul. Małopolska  

21 maja Finał III Międzyprzedszkolnych Mistrzostw  
Pamięci / organizator – Przedszkole Nr 1/  

Aula Zespołu Szkół , ul. 
Iwaszkiewicza 70  

22 maja  Polsko-niemiecka konferencja pt. „Dzień 
Parków Euroregionu POMERANIA 2015” 

Cedynia 
Hotel Piast  

22 maja Koncert charytatywny „Nie ma jak rodzinka” Aula Zespołu Szkół , ul. 
Iwaszkiewicza 70  

23 maja Święto Brackie  Strzelnica Bractwa 
Kurkowego, 

 ul. Łużycka 91 
23 maja Uroczystość z okazji  5 –lecia istnienia 

Klubu Jesień Życia 
Klub Spółdzielni REGALICA 

na GT 
 
 

 
            Gryfino, dnia 27 maja 2015 r. 
 
       Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 
 
               Mieczysław Sawaryn 
        
       


