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KWIECIEŃ 2017 

 



W zakresie gospodarki nieruchomościami i działalności gospodarczej: 
 
1. Przyjęto 127 zgłoszeń do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 
2. Wydano 8 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu i poza 

miejscem sprzedaży; 
3. Wydano 1 decyzję o wygaśnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych; 
4. Wydano 4 decyzje w sprawie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości; 
5. Wydano 6 zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego dla nieruchomości, 

położonych na terenie miasta i gminy Gryfino; 
6. Zawarto 5 umów notarialnych o ustanowieniu służebności gruntowych i przesyłu  

w związku  z lokalizacją na gruntach gminnych urządzeń infrastruktury technicznego  
uzbrojenia terenu – służebności odpłatne – 8.079,00 zł netto; 

7. Wydano 63 umowy obejmujące dzierżawę nieruchomości gminnych; 
8.  Ustalono odszkodowanie na rzecz osób fizycznych w wysokości 2.493,00 zł z tytułu 

przejęcia z mocy prawa na własność gminy Gryfino nieruchomości przeznaczonej pod 
drogę publiczną gminną; 

9. Pozytywnie rozstrzygnięto przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 
gruntowej, oznaczonej numerem działki 287 o pow. 0,1266 ha, położonej w obrębie  
nr 3 m. Gryfino - w planie zagospodarowania przestrzennego funkcja podstawowa 
związana z portowym przeładunkiem towarów i ich obrotem, ze szczególnym 
uwzględnieniem targu rybnego i działalności rybackiej – cena osiągnięta  
w przetargu  netto – 131.300,00 zł; 

10.  Przejęto w drodze darowizny od Skarbu Państwa nieruchomość zabudowaną (dawna 
siedziba Powiatowej Komendy Policji), położoną w Gryfinie przy ul. Grunwaldzkiej nr 9 – 
działka nr 142 o pow. 0,2467 ha; 

11. Wydano 1 decyzję w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu 
wartości nieruchomości w związku z jej podziałem na kwotę – 3.600,00 zł; 

12. Wydano 1 decyzję w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo 
własności oraz udzielono bonifikatę w opłacie za to przekształcenie – opłatę ustalono 
na łączną kwotę – 8.449,32 zł, która zgodnie z wnioskiem rozłożona została na 3 raty 
kwartalne. 

 
W zakresie gospodarki nieruchomościami wydano 3 zarządzenia dotyczące 
gospodarowania mieniem gminnym w sprawie: 

 
- niewykonania pierwokupu nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym 
nr 2 m. Gryfino, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka  
nr 202 o pow. 0,0530 ha - Zarządzenie Nr 0050.36.2017 z dnia 31.03.2017 r., 
- niewykonania pierwokupu nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym 
nr 1 m. Gryfino, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka  
nr 56/3 o pow. 0,1284 ha - Zarządzenie Nr 0050.47.2017 z dnia 14.04.2017 r., 
- ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 
nieruchomości, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino – Zarządzenie 
nr 0050.49.2017 z dnia 21.04.2017 r. 
 

W zakresie inwestycji i rozwoju: 
 

Realizując zadania z zakresu rozwoju (BMI.RR): 
1. Na bieżąco trwają prace przygotowawcze do złożenia trzech wniosków o dofinansowanie 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 
dla zadań realizowanych jako Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Szczecińskiego 
Obszaru Metropolitalnego, tj. „Zintegrowane centrum przesiadkowe w Gryfinie”, 
„Przebudowa dróg lokalnych łączących centrum przesiadkowe w Gryfinie z siecią TEN-
T”, „Budowa infrastruktury technicznej w celu poprawy funkcjonowania i wzrostu 
konkurencyjności MŚP w rejonie drogi krajowej 31 (ul. Pomorska) w Gryfinie”. 



2. Na bieżąco trwają prace mające na celu uzyskanie dofinansowania w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 
na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół 
w Gryfinie”. 

3. Podpisano umowę na sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej, audytu energetycznego, 
studium wykonalności oraz niezbędnych załączników w ramach modernizacji 
energetycznej wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Piastów 23 w Gryfinie. 
Na bieżąco trwają prace przygotowawcze do złożenia wniosku o dofinansowanie 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 
w celu realizacji głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej budynku 
mieszkalnego przy ul. Piastów 23 w Gryfinie. 

4. Zaktualizowano i złożono wniosek o dofinansowanie w formie bezzwrotnej pomocy 
finansowej z Agencji Nieruchomości Rolnych dla zadania pn. „Przebudowa wewnętrznej 
drogi gminnej w miejscowości Dołgie”. 

5. Opracowano i złożono wniosek o przyznanie dofinansowania na przygotowanie 
programów rewitalizacji  (Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Gryfino) w ramach 
konkursu organizowanego przez Województwo Zachodniopomorskie oraz Ministerstwo 
Rozwoju. 

6. Złożono sprawozdanie za 2016 rok z trwałości projektu pn.: „Uzbrojenie terenów 
inwestycyjnych w Parku Regionalnym w Gryfinie” dofinansowanego z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. 

7. Złożono sprawozdanie z trwałości projektu za 2016 rok pn: „Budowa nabrzeża obsługi 
jednostek pasażerskich oraz turystyki żeglarskiej na prawym brzegu rzeki Odry 
Wschodniej km 717,5 – 718,6. Nabrzeże pasażerskie północne.” dofinansowanego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 
na lata 2007-2013. 

 
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 związane z budową ulic: Mazurska, Limanowskiego, Staszica w Gryfinie 
wraz z umową na nadzór inwestorski. 

3. Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej budowy ulic: Reja, 
Miłosza, Kochanowskiego, Fredry w Gryfinie. 

4. Zakończyłem i odebrałem zadanie związane z wykonaniem przyłącza 
elektroenergetycznego na nabrzeżu w Gryfinie. 

5. Podpisałem umowę na zadanie pn. „Montaż instalacji klimatyzacyjnej w budynku Urzędu 
Miasta i Gminy w Gryfinie”. 

6. Podpisałem umowę na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy 
jednostronnego chodnika wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Włodkowice”. 

7. Zakończyłem i odebrałem prace związane z montażem kostki brukowej cegiełki szarej  
w m. Żórawie – zadanie realizowane z funduszu sołeckiego Żórawie”. 

8. Zakończyłem i odebrałem zadanie pn. „Wykonanie wiaty przystankowej wraz 
z poszerzeniem chodnika w pasie drogi krajowej nr 31 w miejscowości Radziszewo, 
gmina Gryfino”. 

9. Zleciłem prace związane z modernizacją przewodów kominowych dymowych w lokalu 
komunalnym, zlokalizowanym w Wełtyniu przy ul. Szkolnej 1 – zakres zgodny 
z załącznikiem”. 

10. Zleciłem prace związane wymianą instalacji elektrycznej w lokalu komunalnym w Gryfinie 
przy ul. Orląt Lwowskich 1/3. 

11. Podpisałem umowę na zadanie pn. „Wymiana stolarki okiennej w lokalach komunalnych 
w Gryfinie, zlokalizowanych przy ul. 1 Maja 11/7 oraz 11/9”. 



12. Zakończyłem i odebrałem prace związane z modernizacją systemów grzewczych, 
polegająca na przestawieniu 3 pieców kaflowych w lokalach komunalnych w Gryfinie przy 
ul. Orląt Lwowskich 5/4 oraz Kościuszki 2/1. 

13. Zakończyłem i odebrałem prace związane z wymianą instalacji elektrycznej w lokalach 
komunalnych w m. Sobiemyśl 10B oraz przy ul. Kwiatowej 1A/3 w Gryfinie. 

14. Zakończyłem i odebrałem prace związane z modernizacją przewodów kominowych 
dymowych w lokalu komunalnym, zlokalizowanym w Wełtyniu przy ul. Szkolnej 1”. 

15. Trwają prace związane z zadaniem pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na 
budowę hali sportowo-widowiskowej w Gryfinie”. 

16. Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej na zadanie pn. 
„Budowa miejsca spotkań i wypoczynku w rejonie boisk sportowych przy ul. Sportowej 3 
w Gryfinie”. 

17. Trwają prace związane z opracowaniem zadania pn.  „Opracowanie ekspertyzy 
technicznej budynku filii Przedszkola nr 2 w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 5”. 

18. Zleciłem zadanie pn. "Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego wraz z pełnieniem funkcji 
inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania polegającego na modernizacji podłogi 
w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie". 

 
W zakresie planowania przestrzennego i ochrony środowiska: 

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

− 4 decyzje o warunkach zabudowy,  
− 1 decyzję o ustaleniu inwestycji celu publicznego, 
− 1 postanowienie opiniujące wstępny projekt podziału nieruchomości,  
− 27 wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,  
− 11 zaświadczeń z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.  

2. Zleciłem wykonanie mapy zasadniczej i wtórnika oraz wypisów z ewidencji gruntów 
do celów planistycznych, w związku z przystąpieniem do sporządzenia zmiany w planie 
miejscowym, obejmującej część ul. Flisaczej w Gryfinie. 

3. Podpisałem umowy na sporządzanie czterech miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego: 
− miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie 3 miasta Gryfino - 

Gryfino Nabrzeże, 
− miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie 

5 miasta Gryfino, 
− miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie 

ul. Łużyckiej w Gryfinie - działki nr 125/3, 125/4 i 125/5 w obrębie 5 miasta Gryfino, 
− miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Wełtyń II – tereny 

usługowe. 
4. W ramach programu grantowego "Dobre konsultacje, dobry plan" zleciłem 

przeprowadzenie wywiadów grupowych, tzw. badań fokusowych, dotyczących zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar Nabrzeża. 
Badania były dedykowane: 
− radnym Rady Miejskiej w Gryfinie i członkom Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gryfinie, 
− kupcom miejskim, 
− wodniakom – wędkarzom, żeglarzom, kajakarzom oraz osobom zawodowo 

i hobbystycznie związanym z nabrzeżem rzeki, 
− mieszkańcom miasta i gminy Gryfino, 
− użytkownikom kompleksu handlowego przy ul. Rapackiego. 

 
Realizując zadania z zakresu ochrony środowiska (BMP.ROŚ): 
1. Wydałem postanowienie w sprawie odstąpienia od konieczności przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Wymiana zbiorników paliwowych 



dwupłaszczowych naziemnych na zbiorniki dwupłaszczowe podziemne o łącznej 
pojemności 180 m3 (trzy zbiorniki po 60 m3), z czego 2 zbiorniki na olej napędowy i 1 
zbiornik na benzyny PB 95 i Pb 98, na działce nr 21/7 w miejscowości Gryfino, 
ul.Pomorska 99, stacja paliw POLMAX SA SKA”. 

2. Zleciłem wykonanie badań fizyko-chemicznych wody podziemnej oraz gazu 
składowiskowego, prowadzonych w ramach monitoringu poeksploatacyjnego 
zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych w Gryfinie. 

3. Zleciłem  wykonanie  pomiaru  osiadania  powierzchni  zrekultywowanego  składowiska  
odpadów  komunalnych  w  Gryfinie,  prowadzonego  w  ramach  
monitoringu poeksploatacyjnego. 

4. Wydałem dwa postanowienia o zawieszeniu i ponownym podjęciu postępowania 
w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów. 

5. Wydałem sześć wezwań do uzupełnia złożonych wniosków o wydanie zezwolenia 
na usunięcie drzew lub krzewów. 

6. Wydałem decyzję uchylającą zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów. 
7. Wydałem siedem decyzji umarzających postępowanie administracyjne 

z uwagi na bezprzedmiotowość spraw. 
8. Wydałem decyzję zmieniającą decyzję zezwalającą na usunięcie drzew lub krzewów. 
9. Wydałem decyzje zezwalającą na usunięcie drzew lub krzewów z naliczeniem opłaty. 
10. Wydałem cztery decyzje zezwalające na usunięcie drzew lub krzewów bez naliczenia 

opłat. 
11. Przeprowadziłem kontrolę pod względem gromadzenia odpadów w miejscu na ten cel 

nieprzeznaczonym, na terenie prywatnego garażowiska przy ul. Targowej w Gryfinie. 
 

W zakresie gospodarki komunalnej: 
 
W zakresie ochrony przyrody: 
1. wystąpiłem do Starosty Gryfińskiego z 7 wnioskami o wydanie zezwolenia na usunięcie 

drzew z nieruchomości gminnych; 
2. wystąpiłem do Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

z 2 wnioskami o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z nieruchomości gminnych 
wpisanych do rejestru zabytków. 

 
W zakresie gospodarki komunalnej: 
1. sporządziłem i opublikowałem na portalu sprawozdawczym GUS załącznik do 

sprawozdania statystycznego SG-01, dotyczący gospodarki komunalnej i mieszkaniowej 
Gminy Gryfino w 2016 r. 

2. ustaliłem obowiązkowe przeprowadzenie w dniach 25-26 kwietnia 2017 r. powszechnej 
akcji deratyzacyjnej na terenie miasta i gminy Gryfino;  

 
W zakresie gospodarki odpadami: 
1. zorganizowałem na terenie Gminy Gryfino akcję ekologiczną w ramach „Dnia Ziemi 

2017”. 
 

W zakresie edukacji i spraw społecznych: 
 
1. W dniu 13 kwietnia 2017 r. wydałem zarządzenie Nr 0050.43.2017 w sprawie powołania 

Komisji do oceny ofert złożonych w otwartym naborze i wyboru Partnera do wspólnej 
realizacji projektu w ramach Działania 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących 
kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, 
gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru 
Metropolitalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. 

2. W dniu 14 kwietnia 2017 r. wydałem zarządzenie Nr 0050.46.2017 w sprawie ogłoszenia 
wyników otwartego naboru na Partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach 



Działania 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów 
uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym 
w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. 

3. Sporządzono bazę danych oświatowych szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę 
Gryfino oraz niepublicznych jednostek oświatowych, dla których Gmina Gryfino prowadzi 
ewidencję, według stanu na 31 marca 2017 r.: ogólna liczba uczniów i wychowanków – 
4093 osoby; liczba nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze – 438 osób, 
zatrudnionych w niepełnym wymiarze – 108 osób, przeciętna liczba pracowników 
administracji i obsługi – 249 osób. 

4. W dniu 7 kwietnia 2017 r. wydałem zarządzenie Nr 0050.38.2017 w sprawie ustalenia  
harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu 
uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych  
w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez 
Gminę Gryfino. 

5. W dniu 7 kwietnia 2017 r. wydałem zarządzenie Nr 0050.39.2017 w sprawie 
wprowadzenia wzoru wniosku o przyjęcie dzieci do publicznych przedszkoli oraz 
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Gryfino. 

6. Przekazano dotację z budżetu Gminy Gryfino za miesiąc kwiecień na prowadzenie 
na terenie gminy Gryfino Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Iskierka” 
z oddziałami ogólnodostępnymi i specjalnymi w Gryfinie w wysokości 102 228,03 zł 
dla „OM” Sp. z o. o. z siedzibą przy al. Wojska Polskiego 58/4,70-477 Szczecin.  

7. Przekazano dotację z budżetu Gminy Gryfino za miesiąc kwiecień na prowadzenie 
4 punktów przedszkolnych w miejscowościach wiejskich na terenie gminy Gryfino 
dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w wysokości 23.319,33 zł . 

8. W dniu 24 kwietnia 2017 r. wydałem zarządzenie Nr 0050.50.2017 w sprawie planu 
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach  
i przedszkolach Gminy Gryfino, określenia specjalności i form kształcenia, na które 
dofinansowanie jest przyznawane oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania  
w 2017 roku.  

9. Zawarto umowę Nr 36/D/2017 pomiędzy Zachodniopomorskim Kuratorem Oświaty  
a Gminą Gryfino w sprawie trybu przekazywania w 2017 roku środków Funduszu Pracy  
z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych 
pracowników oraz ich rozliczenia.  

10. W dniu 27 marca 2017 r. wydałem Zarządzenie Nr 0050.34.2017  w sprawie 
przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu 
realizowania budżetu obywatelskiego gminy Gryfino na rok 2018. Termin konsultacji rozpoczął 
się w dniu 27.03.2017 r. a zakończył w dniu 18.04.2017 r. Obecnie sporządzany jest protokół 
z przeprowadzonych konsultacji, który niezwłocznie zostanie podany do publicznej wiadomości. 

11. W dniu 31 marca 2017 roku zorganizowałem Galę Sportu, na której zostało 
nagrodzonych 64 sportowców którzy osiągnęli wysokie wyniki we współzawodnictwie 
międzynarodowym lub krajowym. Łączna kwota nagród finansowych – 68.750,00 zł . 

12. Podpisałem umowę na przegląd obiektów sportowo-rekreacyjnych, placów zabaw oraz 
boisk piłkarskich, znajdujących się na terenach wiejskich na łączną kwotę 10.000,00 zł. 
Przedmiot umowy został zrealizowany do dnia 6 kwietnia 2017 r. W dniu 19 kwietnia 
przekazałem dokumentację do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie w celu realizacji 
zaleceń pokontrolnych. 

13. W ramach funduszu sołeckiego zleciłem zakup 70 metrów ogrodzenia placu sportowo-
rekreacyjnego w miejscowości Żórawie na kwotę 3.782,62 zł. 

14. Prowadziłem bieżące działania informacyjne gminy. 
15. W okresie od 30 marca 2017 do dnia 25.04.2017 przyjąłem 

- 2 wnioski o wydanie Zachodniopomorskiej Karty Rodziny, 
- 5 wnioski o wydanie Zachodniopomorskiej Karty Seniora, 
- 4 wnioski o wydanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. 



16. W dniu 13 kwietnia 2017 r. wydałem Zarządzenie Nr 0050.44.2017 w sprawie powołania 
Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert  na realizację zadań publicznych 
w drodze zlecenia w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi. Komisja 
zaproponowała realizację następujących zadań: 
- Integracja środowisk i osób starszych z sołectwa Daleszewo i okolicznych 
    miejscowości. 
-   Wspieranie i aktywizacja środowisk kobiet po zabiegach onkologicznych piersi. 
- Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, w tym osobom 
niepełnosprawnym.  

17. W dniu 13 kwietnia 2017 r. wydałem Zarządzenie Nr 0050.45.2017 w sprawie powołania 
Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert  na realizację zadań publicznych 
w drodze zlecenia w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi. Komisja 
Konkursowa pozostaje w trakcie prac nad rozstrzygnięciem konkursu ofert. 

18. W dniu 7 kwietnia 2017 r. wydałem Ogłoszenie w sprawie realizacji zadania publicznego 
pn. "Wędrujemy z plecakiem przez historię i tradycję". 

19. W dniu 12 kwietnia 2017 r. wydałem Ogłoszenie w sprawie realizacji zadania 
publicznego pn. „Gryfino bardziej bezpieczne – szkolenia dla szkół podstawowych 
i przedszkoli z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy”. Ogłoszenia dotyczą ofert 
złożonych z pominięciem otwartego konkursu ofert tzw. małe granty. 

 
W zakresie spraw organizacyjnych: 

1. Wydałem zarządzenie Nr 120.28.2017 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu 
Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie. Zmiana Regulaminu podyktowana 
była uzupełnieniem i uszczegółowieniem zadań należących do zastępców Burmistrza 
w zakresie nadzoru nad gminnymi spółkami.  

2. W związku ze zgłoszoną przez Pana Łukasza Żukowskiego rezygnacją z pełnienia 
funkcji sołtysa Starych Brynek zarządziłem przeprowadzenie wyborów nowego sołtysa. 
Termin zebrania wiejskiego ustaliłem na dzień 8 maja 2017 r.  

3. Wyraziłem zgodę na odbycie praktyk przez dwóch uczniów z Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie.   

4. Przeprowadziłem zebranie z pracownikami Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie,  
na którym wybrana została komisja Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz 
przedstawiciel pracowników urzędu.  

5. Zawarłem umowę z Agencją Reklamową Butterfly na zakup i dostawę gadżetów 
reklamowo – promocyjnych dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.  

W zakresie spraw obywatelskich: 
 

Realizacja zadań z zakresu dowodów osobistych:  
Przyjąłem 401 wniosków o wydanie dowodu osobistego. Wydałem 375 dowodów osobistych. 
Przyjąłem 31 zgłoszeń o utracie dowodu osobistego.  
 
Realizacja zadań z zakresu ewidencji ludności:    
Udzieliłem odpowiedzi na 89 wniosków o udostępnienie danych z ewidencji ludności. 
Udzieliłem odpowiedzi na 8 wniosków o udostępnienie danych z dowodów osobistych. 
Na wniosek wydałem 63 zaświadczenia o zameldowaniu mieszkańców naszej gminy. 
Dokonałem  109 czynności z zakresu obowiązku meldunkowego.  
 

W zakresie obsługi Rady Miejskiej: 
 

1.  Wydałem Zarządzenie nr 120.30.2017 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia 
odpowiedzialnych za realizację uchwał podjętych na sesji w dniu 31 marca 2017 r.  

2.  Na ostatniej sesji radni zgłosili 13 interpelacji, pismem z dnia 4 kwietnia 2017 r. określiłem 
odpowiedzialnych za udzielenie odpowiedzi na interpelacje. 



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

zamówienia poniżej 30 000 euro na zadania:  
1) Dostawa i montaż piłkochwytów na obiektach sportowo – rekreacyjnych  

w miejscowościach: Gardno, Krajnik i Wirów; 
2) Dostawa i montaż urządzeń Street Workout w Gryfinie; 
3) Dostawa i montaż siłowni zewnętrznych w miejscowościach wiejskich; 
4) Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu „Budowa oświetlenia 

ulicznego zlokalizowanego w pasach dróg gminnych, miasto i gmina Gryfino”; 
5) Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Rozbudowa i przebudowa istniejącej 

świetlicy wiejskiej w Nowym Czarnowie; 
6) Zakup i dostawa metalowych regałów stacjonarnych do archiwum zakładowego  

w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie; 
7) Modernizacja budynku Przedszkola nr 5 w Gryfinie polegająca na poprawie 

bezpieczeństwa pożarowego. 
2. Rozstrzygnąłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej 

wartości zamówienia poniżej 30 000 euro na zadania:  
1) Sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej, audytu energetycznego, studium 

wykonalności wraz z niezbędnymi załącznikami w ramach modernizacji 
energetycznej wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Piastów 23  
w Gryfinie; 

2) Unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Gryfino; 
3) Zakup i dostawa gadżetów reklamowo-promocyjnych dla potrzeb Urzędu Miasta  

i Gminy w Gryfinie.  
3. Unieważniłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej 

wartości zamówienia poniżej 30 000 euro na zadanie: Modernizacja budynku 
Przedszkola nr 5 w Gryfinie polegająca na poprawie bezpieczeństwa pożarowego.  

4. Ogłosiłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości 
zamówienia powyżej 30 000 euro na zadania:  
1) Budowa oświetlenia ulicznego, zlokalizowanego w pasach dróg gminnych, miasto  

i gmina Gryfino; 
2) Wykonywanie usług komunalnych z zakresu utrzymania zieleni niskiej i wysokiej na 

terenie Gminy Gryfino; 
3) Remont chodników w ciągu dróg gminnych, tj. ulic: Henryka Sienkiewicza  

i Stanisława Wyspiańskiego w Gryfinie. 
5. Udzieliłem zamówienia publicznego o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 30 000 

euro na zadanie: Montaż instalacji klimatyzacyjnej w budynku Urzędu Miasta i Gminy  
w Gryfinie. 

6. Unieważniłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej 
wartości zamówienia powyżej 30 000 euro na zadanie: Budowa oświetlenia ulicznego, 
zlokalizowanego w pasach dróg gminnych, miasto i gmina Gryfino. 

7. Wydałem: 
1) Zarządzenie Nr 120.31.2017 z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji 

przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na zadanie: „Budowa oświetlenia ulicznego zlokalizowanego w pasach 
dróg gminnych, miasto i gmina Gryfino”; 

2) Zarządzenie Nr 120.32.2017 z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji 
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na zadanie: „Wykonywanie usług komunalnych z zakresu utrzymania 
zieleni niskiej i wysokiej na terenie Gminy Gryfino”; 

3) Zarządzenie Nr 120.33.2017 z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji 
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na zadanie: „Remont chodników w ciągu dróg gminnych, tj. ulic: Henryka 
Sienkiewicza i Stanisława Wyspiańskiego w Gryfinie”. 



W zakresie podatków i opłat lokalnych: 
 

1. W zakresie spraw z zakresu windykacji należności kar grzywien nakładanych w drodze 
mandatu karnego: 

1)   w związku z nieuregulowaniem należności wysłałem 460 upomnień, 
2) w związku z brakiem wpłat sporządziłem 257 tytułów wykonawczych, które 
skierowałem  do egzekucji, 

2. W zakresie windykacji należności podatkowych: 
1)  w związku z nieuregulowaniem należności podatkowych wystosowałem 48 upomnień,  
2) w związku z brakiem wpłat należności sporządziłem 43 tytuły wykonawcze, które    
skierowałem do egzekucji 
3) wydałem 42 postanowienia o zarachowaniu wpłaty podatków. 

3.  W zakresie windykacji należności z tytułu należności za czynsz dzierżawny: 
1) w związku z brakiem wpłat należności wystosowałem 24 wezwania do zapłaty, 
2) w związku z nieuiszczeniem odsetek sporządziłem 10 not odsetkowych. 

4. W zakresie wymiaru podatków lokalnych (od nieruchomości, rolnego i leśnego),: 
1) przeprowadziłem 61 postępowań które zakończone zostały wydaniem decyzji, 
2) w 14 przypadkach podjąłem czynności sprawdzające dla oceny poprawności 
 opodatkowania podatkiem od nieruchomości, 

5. W zakresie udzielania ulg w spłacie należności: 
     1) przeprowadziłem postępowania i wydałem rozstrzygnięcia w 12 przypadkach. 
6. W zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

1) w 16 przypadkach podjąłem czynności sprawdzające dla oceny poprawności 
obciążenia opłatą, 
2) wydałem 1 decyzję w przedmiocie określenia zobowiązania z tytułu opłaty, 
3) zweryfikowałem 67 deklaracji, 
4) wydałem 34 postanowienia w przedmiocie zarachowania wpłaty. 

7. W zakresie należności z tytułu opłaty skarbowej: 
1) wszcząłem 6 postępowań w sprawie określenia zobowiązania, 
2) wystosowałem 5 wezwań do uiszczenia opłaty skarbowej,  
3) wydałem 1 decyzję przedmiocie zwrotu opłaty i 1 decyzję w przedmiocie odmowy 
zwolnienia z opłaty. 

8. W zakresie podatku od środków transportowych  
     1) zweryfikowałem 14 deklaracji podatkowych 
9. W zakresie wydawania zaświadczeń:  
     1) wydałem 10 zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach i 2 zaświadczenia w innych 
     sprawach podatkowych. 

 
W zakresie zarządzania ryzykiem: 

 
Wprowadziłem zarządzenie nr 120.27.2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia 
zadań Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie. 

 
W zakresie działalności Biblioteki Publicznej: 

 
termin tematy i formy pracy uczestnicy liczba forma 

6.04. Radosna Wielkanoc   gazetka 
ścienna 

7.04. W krainie uśmiechniętej książki – 
spotkanie autorskie z 
Przemysławem Wechterowiczem  

Gr. „Zajączki” z 
Przedszkola nr 4 i 

gr. „Jaskółki” z 
Przedszkola nr 5 z 

nauczycielkami 

 
45 

 
spotkanie 
autorskie 

 Czytanie wrażeniowe książki  – 
„Uśmiech dla Żabki” przez Autora 

-,,- 45 spotkanie z 
książką 



 „Historia o duchu” – warsztaty 
pisania opowiadania w grupach 
inspirowane książką 
P.Wechterowicza  „Królewna z 
wieży” 

-,,- 45 warsztaty 
twórcze 

8.04. Koncert bajkowy „Orle jajo i 
świąteczna przygoda”   
w wykonaniu artystów z Agencji 
Artystycznej „Pro Musica” z 
Pilchowa 

dzieci od 3 do 10 
lat z rodzicami i 

dziadkami 

 
30 

mała forma 
teatralna 

 Głośne czytanie fragmentów 
książki   J. Krzyżanek – „Wielkanoc 
w Kisielicach Małych” 

-,,- 30 spotkanie z 
książką 

 „Zajączek łyżkowy” – rodzinne 
warsztaty wielkanocne 

-,,- 24 warsztaty 
twórcze 

 Rodzinny Quiz Wielkanocny -,,- 19 konkurs 
 „Bieg z jajkiem” – zabawa 

wielkanocna  
-,,- 19 inna forma 

20.04. Międzynarodowy Dzień Ziemi   gazetka 
ścienna 

21.04. Królowa Polskich Rzek – Rok 
Rzeki Wisły 

Kl. 3a z SP nr 1 z 
nauczycielkami 

13  lekcja 
biblioteczna 

(60 min.) 
 Głośne czytanie książki Marty 

Jakubowskiej – „Warkocz królewny 
Wisły” 

-,,- 13 spotkanie z 
książką 

 Z biegiem Wisły – turniej w 
grupach 

-,,- 13 konkurs 

25.04. Królowa Polskich Rzek – Rok 
Rzeki Wisły 

Kl. 2c  z SP nr 1 z 
nauczycielkami 

14 lekcja 
biblioteczna 

(60 min.) 
 Głośne czytanie legendy o 

powstaniu Wisły 
-,,- 14 spotkanie z 

książką 
 Tam, gdzie Wisła ma swój 

początek – turniej w grupach 
-,,- 14 konkurs 

 
07.04.2017 r. - W Krainie Uśmiechniętej Książki. W wiosenny poranek w Czytelni dla Dzieci i 
Młodzieży odbyło się pełne uśmiechu i zabawy spotkanie autorskie z Przemysławem 
Wechterowiczem. Pisze on wyłącznie książki dla dzieci, ponieważ uważa, że tylko dzieci 
umieją właściwie zrozumieć świat. Mieszka z żoną i córką w Warszawie i ma balkon z 
widokiem na drzewa i zoo. Snuł już historie o marzeniach („Wielkie marzenia”), o jamniku 
(„Anastazy”), o pannie mrówce („Mrówka wychodzi za mąż"), o trudnych pytaniach („Czy 
można dotknąć tęczy?”), o wesołej krówce („Lukrecja”) i wyjątkowych mamach („Mama”).  
8.04.2017 r. „Orle jajo i świąteczna przygoda” – relacja z koncertu bajkowego. W ramach 
rodzinnych spotkań w bibliotece w Czytelni dla Dzieci i Młodzieży BP w Gryfinie odbył się 
wielkanocny koncert bajkowy pt. „Orle jajo i świąteczna przygoda”. Zespół artystów „Pro 
Musica” ze Szczecina zaprosił dzieci wspólnie z bohaterskim Jaśkiem do Krakowa, aby 
uratować to miasto przed Tatarami. 
19.04.2017 r. „Nie było żadnej nadziei…”- akcja społeczno-edukacyjna „Żonkile”. Filia 
Biblioteczna w Chwarstnicy oraz Zespół Szkół w Chwarstnicy zorganizowały akcję 
społeczno-edukacyjną „Żonkile”, związaną z 74. Rocznicą Powstania w Getcie 
Warszawskim. Zrobionych zostało ponad 400 żonkili, które zostały rozdane na terenie 
szkoły, Biblioteki Publicznej w Gryfinie, filii bibliotecznych oraz w miejscowościach, w których 
mieszkają uczniowie Zespołu Szkół w Chwarstnicy. 



W zakresie działalności Gryfińskiego Domu Kultury: 
 

termin nazwa imprezy miejsce 
28 marca otwarcie wystawy fotograficznej "EGO VU 

w starej piekarni" 
Centrum Informacji 
Turystycznej w Gryfinie 

30 marca dodatkowy seans filmowy dla szkół/przedszkoli Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

31 marca obsługa techniczna Gali Sportu (prow. Kuba 
Kasprzyk) 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

5 kwietnia polsko-niemieckie warsztaty plastyczne (prow. 
Aneta Kopystyńska) 

Gryfiński Dom Kultury 
sala Pobocze 

5 kwietnia otwarcie wystawy fotograficznej pt. „XYZ” 
Emilii Cieszyńskiej z udziałem tancerzy Teatru 
Tańca EGO VU 

pub Wrota do sławy 

7 kwietnia otwarcie wystawy Anny Majewskiej pt.  „Dream 
Worlds” oraz instalacji przestrzennych pt. „Blue 
Grass" i „Okna na miasto” Doroty Tołłoczko-
Femerling 

Gryfiński Dom Kultury 
 

7-8 kwietnia Koncert premier Teatru Tańca EGO VU (reż. 
Eliza Hołubowska) 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

8 kwietnia udział Kapeli Ludowej Wełtynianka 
w Międzynarodowych Spotkaniach z Folklorem 
Łobeska Baba Wielkanocna 2017 / 3 miejsce 
dla zespołu (instr. Katarzyna Papiernik) 

Łobez 

8 kwietnia współorganizacja eliminacji powiatowych 45. 
Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju 
Turystyczno-Krajoznawczego (org. Kamilla 
Gadomska) 

Zespół Szkół w Gryfinie 

8 kwietnia udział wychowanków świetlic wiejskich 
w Chwarstnicy, Dołgich, Krzypnicy i Nowym 
Czarnowie w akcji sadzenia drzew „Puszcza 
łączy pokolenia” organizowanej przez 
Nadleśnictwo Gryfino 

Puszcza Bukowa 
w Szczecinie 

8 kwietnia premiera spektaklu „Faust” z udziałem aktorów 
Teatru 6 i PÓŁ (choreogr. Krzysztof Gmiter) 

Uckermärkische 
Bühnen 
Schwedt/Niemcy 

8-9 kwietnia udział laureatów powiatowych eliminacji 
Małego Konkursu Recytatorskiego 
z Gryfińskiego Domu Kultury w jego 
wojewódzkim finale / laureatką wojewódzkiego 
szczebla przeglądu z kwalifikacją do finału 
XXVII Ogólnopolskiego Małego Konkursu 
Recytatorskiego została Lena Żelech, 
a wyróżnienia otrzymały Nel Tarczyńska i Julia 
Kowalczyk (pracownia Doroty Krutelewicz-
Sobieralskiej) 

Zamek Książąt 
Pomowskich 
w Szczecinie 

9 kwietnia Jarmark Wielkanocny Gryfino, 
pl. Księcia Barnima I 

10 kwietnia dodatkowe seanse filmowe dla 
szkół/przedszkoli 

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

10 kwietnia warsztaty rękodzielnicze dla dzieci z Krzypnicy 
(prow.  Aneta Kopystyńska) 

Świetlica Wiejska 
w Krzypnicy 

11 kwietnia dodatkowy seans filmowy dla szkół/przedszkoli Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 



11 kwietnia warsztaty rękodzielnicze dla dzieci (prow. 
Aneta Kopystyńska) 

Przedszkole im. Misia 
Uszatka w Gryfinie 

21 marca współorganizacja warsztatów fletowych dla 
uczniów Szkoły Muzycznej w Gryfinie 
i mieszkańców miasta 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

21 marca Muzyczny Pałacyk: koncert fletowy 
w wykonaniu Seweryna Zapłatyńskiego 
z Filharmonii Narodowej w Warszawie 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

21 kwietnia Powiatowy Przegląd Piosenki Dziecięcej, 
Solistów i Muzycznych Zespołów Estradowych 
(org. Piotr Ostrowski) 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

22 kwietnia premiera spektaklu „Epopeja, czyli same 
twórcze dni z życia pewnego zespołu 
rzeźbiarzy słowa” Grupy Teatralnej Gliptykos 
(reż. Maria Piznal) 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

22 kwietnia udział Zespołu Tańca Współczesnego Fajber 
Flex w VII Turnieju Tańca Nowoczesnego 
KeepArt w Dębnie (instr. Iga Wiśniewska) 

Hala Sportowo-
Rehabilitacyjna OSiR  
w Dębnie 

23 kwietnia  pokaz spektaklu „Mijanie” Teatru Tańca EGO 
VU podczas festiwalu OFF Kontrapunkt 2017 
w Szczecinie (choreor. Eliza Hołubowska) 

Teatr Kana w 
Szczecinie 

24 kwietnia obsługa techniczna II Powiatowych Mistrzostw 
Pierwszej Pomocy w Gryfinie 

Nabrzeże Miejskie 
Gryfino 

24-25 kwietnia pokaz spektaklu „Dziewictwo?” Teatru 6 i PÓŁ 
podczas V Festiwalu Teatrów Szkolnych im. 
Wojciecha Siemiona w Grójcu (reż. Krzysztof 
Gmiter) 

Grójecki Ośrodek 
Kultury 

25 kwietnia warsztaty plastyczne realizowane z Zamkiem 
Książąt Pomorskich w ramach programu 
Morze Kultury 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

25 kwietnia obsługa techniczna Obiadów Czwartkowych 
we Wtorek  

restauracja Arkadia 
Gryfino 

25 kwietnia pokaz programu  satyrycznego „Doktor Piguła 
przyjmuje” Teatru Eliksir podczas cyklicznej 
imprezy pn. „Inspirujące Wtorki Centrum 
Seniora” (reż. Janusz Janiszewski) 

Domu Kultury Słowianin 
w Szczecinie 

27 kwietnia pokaz spektaklu „Dziewictwo?” Teatru 6 i PÓŁ 
podczas VII Festiwalu Młodości Teatralnej 
Łaknienia w Goleniowie (reż. Krzysztof Gmiter) 

Teatr Brama w 
Goleniowie/ 
Goleniowski Dom 
Kultury 

27 kwietnia pokaz programu  satyrycznego „Doktor Piguła 
przyjmuje” Teatru Eliksir podczas II Przeglądu 
Teatrów UTW Województwa 
Zachodniopomorskiego Index w Goleniowie 
(reż. Janusz Janiszewski) 

Goleniowski Dom 
Kultury 

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, 
malarskie, 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. 
 

Zaproszenia, spotkania, konferencje Burmistrza Miasta  i Gminy Gryfino: 
 

Dzień Miejsce Wydarzenie Uczestniczył/a 

31 marca Gryfino Uroczyste otwarcie nowej fabryki 
firmy Jaeger 

Burmistrz  
Mieczysław Sawaryn 
Zastępca Burmistrza 
Tomasz Miler 

31 marca Gryfino Gala Sportu 2017 

Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn 
Przewodnicząca RM 
Elżbieta Kasprzyk 
Wiceprzewodniczący RM 
Zdzisław Kmieciak 

4 kwietnia Szczecin Wojewódzka Rada Programowa 
OHP  

Burmistrz  
Mieczysław Sawaryn 

4 kwietnia Urząd Miasta i 
Gminy w Gryfinie 

Spotkanie szkół 
współpracujących: Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących w 
Gryfinie i Szkoły von 
Ravensberg w Bersenbrück 

Sekretarz  
Ewa Sznajder 

4 kwietnia Urząd Miasta i 
Gminy w Gryfinie 

Konsultacje w sprawie Budżetu 
Obywatelskiego 

Sekretarz 
Ewa Sznajder 

10 kwietnia Szczecin 
Wernisaż wystawy portretów 
aktorów Teatru Bomba Bomba i 
Theatergruppe Bärenherz 

Sekretarz  
Ewa Sznajder 

13 kwietnia  Gryfino 

Podpisanie umowy pomiędzy 
Powiatem Gryfińskim a 
Województwem 
Zachodniopomorskim o 
dofinansowanie projektu 
„Przebudowa i zmiana sposobu 
użytkowania budynku przy ul. 
Łużyckiej 91 w Gryfinie na 
zakład Aktywności Zawodowej” 

Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn 

19 kwietnia Nowe Czarnowo XXX Zebranie Sprawozdawczo-
Wyborcze MZZPRC w ZEDO  

Burmistrz  
Mieczysław Sawaryn 

19 kwietnia Szczecin 
XXI Zebranie Delegatów 
Stowarzyszenia Gmin Polskich 
Euroregionu Pomerania  

Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn 

20 kwietnia Gryfino 20-lecie Uczniowskiego Klubu 
Sportowego „Biały Pion” 

Burmistrz  
Mieczysław Sawaryn 

22 kwietnia Gryfino Rocznica Klubu "Senior" 
 

Burmistrz  
Mieczysław Sawaryn 

24 kwietnia Gryfino Finał Powiatowych Mistrzostw 
Pierwszej Pomocy  

Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn 

 
 
 
Gryfino, dnia 26 kwietnia 2017 r.    Burmistrz Miasta i Gminy 
           Mieczysław Sawaryn 
 



 
 


