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W zakresie gospodarki nieruchomościami i działalności gospodarczej: 
 

1. Przyjęto 145 zgłoszeń do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 
2. Wydano 6 decyzji o wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych; 
3. Wydano 5 decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości; 
4. Wydano 7 zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego dla nieruchomości, położonych 
    na terenie Miasta i Gminy Gryfino; 
5. W dniu 26.10.2015 r., przeprowadzono rokowania na sprzedaż działki gminnej 

 zabudowanej byłą betoniarnią, w wyniku których wyłoniono nabywcę na nieruchomość za 
 kwotę 253.000,00 zł płatną jednorazowo; 

6. Zawarto 2 umowy notarialne o ustanowieniu służebności przesyłu w związku  
 z lokalizacją na gruntach gminnych, urządzeń infrastruktury technicznego  uzbrojenia 
 terenu – służebność odpłatna – 100,00 zł netto; 

7. Sprzedano  1 lokal mieszkalny na rzecz najemcy za ogólną kwotę – 9.926,13 zł; 
8. Wyznaczono termin rokowań na sprzedaż nieruchomości gminnych - 19.11.2015 r. – 

 4 działki położone w obrębie ewidencyjnym Steklno, za łączną kwotę wywoławczą 
 396.000,00 zł netto, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 

 
W zakresie gospodarki nieruchomościami wydano 4 zarządzenia w sprawie: 
1.  Niewykonania pierwokupu nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym 

nr 4 m. Gryfino, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 21/51 o pow. 11 m2, 
21/130 o pow. 47 m2, 21/131 o pow. 42 m2 oraz  
21/54 o pow. 63 m2 - Zarządzenie Nr 0050.134.2015 z dnia 23.09.2015 r.; 

2.  Niewykonania pierwokupu nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym 
Chwarstnica, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 399/8 o pow. 2049 m2 - 
Zarządzenie Nr 0050.140.2015 z dnia 8.10.2015 r.; 

3.  Ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 
nieruchomości, położonych w obrębie ewidencyjnym Krajnik i Pniewo. - Zarządzenie Nr 
0050.141.2015 z dnia 9.10.2015 r.; 

4.  Niewykonania pierwokupu nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym 
Pniewo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 419/3 o pow. 676 m2 - 
Zarządzenie Nr 0050.146.2015 z dnia 20.10.2015 r.; 

W zakresie planowania przestrzennego, strategii, rozwoju i inwestycji: 

Realizując zadania z zakresu planowania przestrzennego: 
1. Wydałem: 

- 4 decyzje o warunkach zabudowy, 
- 2 decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego, 
- 7 postanowień opiniujących wstępny projekt podziału nieruchomości, 
- 11 wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 
- 38 zaświadczeń z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

2. W dniu 5 października 2015 r. odbyłem dyskusję publiczną nad przyjętymi rozwiązaniami  
w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 4/1, 7/1, 
7/3, 7/4, 7/5 i 7/6 w obrębie Pniewo, gm. Gryfino. 

3. W dniu 19 października 2015 r. odbyłem dyskusję publiczną nad przyjętymi 
rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
i gminy Gryfino dla części terenu w obrębie Wełtyń II. 

4. W dniu 14 października 2015 r. podpisałem umowę z firmą INNOVA z siedzibą we 
Wrocławiu na zadanie pn. „Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Gryfino - rejon ul. Reymonta”. 

5. W dniu 8 października 2015 r. podpisałem umowę z firmą architektoniczną Andrzej 
Skrouba z siedzibą w Białymstoku na zadanie pn. „Sporządzenie projektu miejscowego 
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planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino – teren byłego sanatorium 
w Nowym Czarnowie”. 

6. W dniu 16 października 2015 r. zleciłem firmie INWAR z siedzibą w Policach zadania pn.  
- „Wykonanie aktualizacji mapy zasadniczej i sporządzenie w wersji wektorowej wtórnika 
do celów planistycznych oraz map stanu władania dla miejscowości Gardno”,  
- „Wykonanie aktualizacji mapy zasadniczej i sporządzenie w wersji wektorowej wtórnika 
do celów planistycznych oraz map stanu władania w rejonie wsi Stare Brynki”. 

7. W dniu 16 października 2015 r. zleciłem firmie GEOINWEST z siedzibą w Gryfinie 
zadanie pn. „Wykonanie aktualizacji mapy zasadniczej i sporządzenie w wersji 
wektorowej wtórnika do celów planistycznych oraz map stanu władania terenu 
położonego w obrębie Wełtyń”. 
 

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. Wykonałem konserwację oświetlenia, zlokalizowanego na terenie byłego sanatorium 
w Nowym Czarnowie, stanowiącego własność Gminy Gryfino w zakresie zgodnym 
ze złożoną ofertą. 

3. Wykonałem konserwację oświetlenia ulicznego, stanowiącego własność Gminy Gryfino, 
leżącego w ciągu ul. Sportowej w Gryfinie poprzez wymianę 12 szt. źródeł światła, kabla 
zasilającego, wyłącznika zmierzchowego, bezpieczników wraz z pionowaniem słupów. 

4. Trwają prace związane z budową sieci wodociągowej w Gminie Gryfino na następujące 
zadania: 
a. Zadanie I – Budowa sieci wodociągowej zlokalizowanej na działkach nr: 522/17 

i 522/21 w obrębie ewidencyjnym PNIEWO, gmina Gryfino, 
b. Zadanie II – Budowa sieci wodociągowej zlokalizowanej na działkach nr: 417/15, 

415/17, 422/7, 422/5, 542 w obrębie ewidencyjnym WEŁTYŃ, gmina Gryfino, 
c. Zadanie III – Budowa sieci wodociągowej zlokalizowanej na działkach nr 228/26 

i 228/28 w obrębie ewidencyjnym WEŁTYŃ II, gmina Gryfino. 
5. Trwają prace związane z przebudową wewnętrznej drogi dojazdowej wraz z budową 

kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Flisaczej w Gryfinie i przebudowę wewnętrznej drogi 
dojazdowej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Pomorskiej 
w Gryfinie. 

6. Zawarłem porozumienie z Powiatem Gryfińskim w sprawie wspólnej realizacji zadania 
pn.: „Przebudowa trasy tranzytowej w mieście Gryfino realizowane w ramach „Programu 
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020”. 

7. Zleciłem opracowanie dokumentacji, związanej z budową studni głębinowej na działce nr: 
52/104 – boisko sportowe w miejscowości Gardno. 

8. Zleciłem zakup, dostawę oraz montaż domku narzędziowego w konstrukcji drewnianej  
w miejscowości Chlebowo, gmina Gryfino. 

9. Wykonałem budowę odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pniewo do działki nr 
522/19 od studni S25 do studni S27 i B14. 

10. Zleciłem i odebrałem opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
na dostosowanie budynku Przedszkola nr 5 w Gryfinie do wymogów ppoż. 

11. Dokonałem odbioru zadania pn. „Wykonanie instalacji elektrycznej w lokalach 
komunalnych przy: ul. Bol. Chrobrego 54/11, ul. Kościuszki 2/1, ul. 1 Maja 22/7, ul. 
1 Maja 19/1, ul. Targowa 11-12 w Gryfinie, ul. Gryfińskiej 19/2 w Daleszewie”. 

12. Zleciłem zakup, wymianę oraz montaż drzwi wejściowych do budynku, w którym znajduje 
się Ognisko Przedszkolne TPD oraz Świetlica Wiejska w miejscowości Chwarstnica, 
gmina Gryfino, zakres zgodny z przedłożoną ofertą cenową. 

13. Zleciłem wykonanie drewnianego domku narzędziowego o wysokości 4x2,50 m 
w miejscowości Steklinko, gmina Gryfino, zakres zgodny z przedłożoną ofertą cenową. 
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14. Zleciłem wymianę instalacji elektrycznej w lokalu komunalnym przy ul. Bol. Chrobrego 
5/7 w Gryfinie. 

15. Zleciłem zakup, dostawę, kostki brukowej o gr. 8 cm w ilości 254,88 m2 dla Sołectwa 
Gardno na działce 56/53 w Gardnie. 

16. Zleciłem naprawę kominów na budynku komunalnym w Nowym Czarnowie 15. 
17. Zleciłem wykonanie robót zduńskich, polegających na przestawieniu 2 pieców kaflowych 

o łącznej kubaturze 1,66 m2 w lokalu komunalnym przy: ul. Łużyckiej 6/4 w Gryfinie. 
18. Wybrałem wykonawcę na prace związane z „Przebudową części lokalu mieszkalnego nr 

6 wraz z instalacjami wewnętrznymi: c.o., elektrycznej, wod-kan, wentylacyjnej i gazowej 
w budynku przy ul. Słowiańskiej 11, położonego na działce nr 176/1 w obrębie 
ewidencyjnym Gryfino 3”. 

19. Zleciłem wymianę stolarki okiennej w lokalach komunalnych: Steklno 10/3, Sobiemyśl 
18b/1 oraz drzwiowej w lokalach komunalnych: ul. Bol. Chrobrego 19/4 i ul. Fabryczna 
4/3 w Gryfinie. 

20. Zakończyłem kontrolę Projektu pn. „Polsko – Niemieckie Centrum ds. Młodzieży, 
Edukacji i Komunikacji w związku gmin Oder-Welse – gminie Passow i gminie Pinnow 
oraz w gminach Chojna, Gryfino Kołbaskowo, Stare Czarnowo i Wałcz”. 

21. Zakończyłem realizację rzeczową i finansową Projektu pn. „Rozbudowa Infrastruktur 
Turystyki Wodnej w Schwedt nad Odrą i Budowa Śródmiejskiej części Nabrzeża 
w Gryfinie w celu Zintensyfikowania Rozwoju Transgranicznej Turystyki Wodnej” 
(spotkanie z partnerem wiodącym w dniu 19.10.2015 r. w m. Schwedt). 

22. Przygotowałem projekt uchwały w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu 
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gryfino, opracowanego w ramach realizacji 
Projektu pn. „Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru 
Metropolitalnego”. 

23. Zleciłem przygotowanie aktualizacji studium wykonalności (w części dotyczącej analizy 
finansowej) dla Projektu pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Parku Regionalnym  
w Gryfinie”. 

24. Przygotowałem projekt umowy użyczenia na przekazanie infrastruktury, powstałej 
w ramach Projektu pn. „Budowa nabrzeża obsługi jednostek pasażerskich oraz turystyki 
żeglarskiej na prawym brzegu rzeki Odry Wschodniej km 717,5 – 718,6. Nabrzeże 
pasażerskie – północne”. 

 
W zakresie gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i ochrony środowiska: 

 
1. Wydałem trzy decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach i wszcząłem kolejne 

postępowanie.  
2. Przyjąłem pięć zgłoszeń eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków. 
3. Zleciłem usuniecie odpadów zgromadzonych w miejscu nie przeznaczonym do ich 

składowania. 
4. Wydałem dziesięć decyzji zezwalających na usunięcie drzew i krzewów dla osób 

fizycznych i osób prawnych. 
5. Wydałem dwie decyzje umarzające odroczone opłaty za usunięcie drzew w zamian za 

wykonanie nasadzeń zastępczych. 
6. Przekazałem trzy wnioski o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew według kompetencji 

Staroście Gryfińskiemu. 
7. Przekazałem wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew według kompetencji 

Agencji Nieruchomości Rolnych. 
8. Wystąpiłem z wnioskami do Starosty Gryfińskiego i Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenów gminnych. 
9. Wydałem osiem skierowań do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego. 
10. Wydałem skierowanie do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego. 
11. Rozpatrzyłem trzy wnioski o przydział lokalu komunalnego. 
12. Rozpatrzyłem wniosek o przyspieszenie przydziału lokalu komunalnego. 
13. Rozpatrzyłem wniosek o zamianę lokalu komunalnego z urzędu. 
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14. Zleciłem zakup 40.000 sztuk woreczków na psie nieczystości z przeznaczeniem do 
dystrybutorów na terenie miasta. 

15. Przeprowadziłem akcję deratyzacyjną na terenie gminy Gryfino oraz przeprowadziłem 
wyrywkową kontrolę realizacji tego obowiązku wspólnie ze służbami Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego oraz Strażą Miejską.  

 
W zakresie edukacji i spraw społecznych: 

 
1. Przyznano dofinansowanie kosztów kształcenia 9 młodocianych pracowników  

6 pracodawcom na łączną kwotę 53.424,41 zł . Środki na wypłatę przedmiotowego 
dofinansowania są przekazywane przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty 
ze środków Funduszu Pracy. 

2. W dniu 9 października 2015 r. odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino przyznał nagrody za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, 
wychowawczej i opiekuńczej w roku szkolnym 2014/2015 13 dyrektorom oraz 
20 nauczycielom szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Gryfino. Podczas 
uroczystości Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino przyjął ślubowanie 16 nauczycieli, którzy 
w lipcu 2015 r. uzyskali stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. 

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 30 września 2015 r.: ogólna liczba uczniów i wychowanków 
– 4071 osb; liczba nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze – 417 osób, 
zatrudnionych w niepełnym wymiarze – 92 osoby, przeciętna liczba pracowników 
administracji i obsługi – 274 osoby. 

4.  W dniu 23 września 2015 roku odbyło się  spotkanie z przedstawicielkami kół gospodyń 
wiejskich - omówienie współpracy na rok 2016 oraz prezentacji osiągnięć podczas 
Kongresu Kobiet z obszarów wiejskich.  

5.  W dniu 30 września 2015 roku odbyło się spotkanie w sprawie złożenia wniosku do 
Interregu 5A –Pałacyk pod lwami /zespół 10 osób/. 

6. W dniu 1 października 2015 roku odbyły się warsztaty antyprzemocowe dla liderek 
lokalnych z Joanną Piotrowską /16 osób/. 

7. W dniu 1-2 października 2015 roku odbyły się warsztaty Wendo dla dziewcząt szkół 
gimnazjalnych- Chwarstnica – warsztaty finansowane z  projekt „DZIEWCZYNY MIERZĄ 
WYSOKO” /grupa 15 osób/. 

8. W dniu 7 października 2015 roku przekazałem 20 komputerów dla szkół wiejskich 
     pozyskanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 
9.  W dniu 10 października 2015 roku odbył się Kongres Kobiet z obszarów wiejskich udział 

250 kobiet  z Województwa Zachodniopomorskiego - dofinansowanie z Krajowej Sieci 
Obszarów Wiejskich.  

10. Współorganizowałem „Chochlę Gryfińską” konkurs kulinarny organizowany na Placu 
Księcia Barnima I w Gryfinie. 

11. W dniu 20 października 2015 roku odbyło się spotkanie z organizacjami pozarządowymi 
w ramach konsultacji programu współpracy. 

12. Wsparłem działania Centrum Aktywności Lokalnej w Gryfinie, prowadziłem bieżące 
działania informacyjne gminy. 

13. Współorganizowałem XII Gryfiński Koncert Organowy w dniu 19 października 2015 r. 
14. W ramach funduszu sołeckiego zleciłem prace na obiektach sportowo-rekreacyjnych, 

polegających na utwardzeniu nawierzchni, montażu elementów zabawowych oraz 
urządzeń sportowych na łączną kwotę 30.210,60 zł. 

 
W zakresie spraw organizacyjnych: 

 
1. Wydałem Zarządzenie Nr 120.62.2015 z dnia 25 września 2015 r. zmieniające 

zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie. 
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2. Zorganizowałem na terenie Gminy Gryfino wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 25 października 2015 r. 
w tym wydałem: 

1) Zarządzenie Nr 0050.138.2015 z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania 
obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta i gminy Gryfino dla przeprowadzenia 
głosowania i ustalenia wyników głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 
2015 r. 

2) Zarządzenie Nr 120.66.2015 z dnia 7 października 2015 r. w sprawie powołania 
koordynatora gminnego oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji 
wyborczych na terenie miasta i gminy Gryfino w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 
2015 r. 

3) Zarządzenie Nr 0050.142.2015 z dnia 9 października 2015 r. w sprawie ochrony lokali 
obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej 
nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do 
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 

4) Zarządzenie Nr 0050.143.2015 z dnia 15 października 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 do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 

3. Zorganizowałem w dniu 15 października 2015 r. uroczystość związaną z jubileuszem 
70 rocznicy osadnictwa polskiego na ziemi gryfińskiej dla Pionierów, którzy nie 
uczestniczyli w obchodach zorganizowanych na nabrzeżu w Gryfinie w dniu 12 września  

 
W zakresie podatków i opłat lokalnych: 

 
1. Wystawiłem 88 upomnień wzywających do zapłaty należności przypadających Gminie     
     Gryfino,  
2.  Wystawiłem i skierowałem do egzekucji  53 tytuły wykonawcze, 
3.  Wydałem 8 zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach, 
4.  Wydałem 4  zaświadczenia dotyczące  wielkości gospodarstw rolnych, 
5.  Wydałem 35 postanowień o zarachowaniu wpłaty, 
6.  Przyjąłem i zweryfikowałem 154 deklaracje w sprawie opłaty za 
     gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
7.  Przeprowadziłem 96 postępowań w sprawie wymiaru podatków od nieruchomości rolnego 
     i leśnego, 
8.  Przyjąłem i zweryfikowałem 13 deklaracji na podatek od środków transportowych, 
9.  Przyjąłem i zweryfikowałem  łącznie 16   deklaracji na podatek od nieruchomości rolny 
      i leśny od osób prawnych. 
10. W jednym przypadku umorzyłem zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami 

   komunalnymi, w 5 sprawach wyraziłem zgodę na spłatę należności cywilnoprawnych 
   w ratach, a w jednym przypadku odmówiłem udzielenia ulgi w spłacie zaległości 
   o charakterze cywilnoprawnym. 

 
W zakresie spraw obywatelskich: 

 
Realizując zadania z zakresu dowodów osobistych:  
Przyjąłem 419  wniosków o wydanie dowodu osobistego.  
Wydałem 490 dowodów osobistych 
Przyjąłem 51 zgłoszeń o utracie dowodu osobistego.  
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Realizując zadania z zakresu ewidencji ludności:    
1. Udzieliłem odpowiedzi na 81 wnioski o udostępnienie danych z ewidencji ludności.  
2. Udzieliłem odpowiedzi na 24  wnioski o udostępnienie danych z dowodów osobistych, 
    wydałem 69  zaświadczeń o  zameldowaniu mieszkańców naszej gminy. 
3. Po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego wydałem 1 decyzję 
    o  wymeldowaniu z pobytu  stałego. 
4. Sporządziłem i przekazałem do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 

 w Szczecinie sprawozdanie z wykonania czynności z zakresu spraw obywatelskich za III 
 kwartał.     

 
Realizacja zadań z zakresu spraw wyborczych: 
1. Sporządziłem i przekazałem do Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Szczecinie 

meldunek o stanie rejestru wyborców miasta i gminy Gryfino w okręgach wyborczych                
i obwodach głosowania według stanu na dzień  30 września 2015 roku. 

2. Przygotowałem i sporządziłem spisy wyborców miasta i gminy Gryfino na wybory 
parlamentarne zarządzone na dzień 25 października 2015 r.   

 
W zakresie obsługi Rady Miejskiej: 

 
1.  Wydałem Zarządzenie nr 120.65.2015 z dnia 30 września 2015 r. w sprawie określenia  

  odpowiedzialnych za realizację uchwał podjętych na sesji w dniu 24 września 2015 r. 
2. Na ostatniej sesji radni zgłosili 26 interpelacji. Pismem z dnia 1 października 2015 r. 

  określiłem odpowiedzialnych za przygotowanie odpowiedzi na te interpelacje.  
 

W zakresie zamówień publicznych: 
 

1. Przeprowadziłem i rozstrzygnąłem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 30 000 euro na następujące zadania: 
1) Wykonanie mapy zasadniczej i sporządzenie w wersji wektorowej wtórnika oraz map 

stanu władania do celów planistycznych dla miejscowości Gardno i Stare Brynki oraz 
dla terenu położonego w obrębie Wełtyń – obejście drogowe; 

2) Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych usytuowanych na 
terenie Zespołu Szkół w Chwarstnicy oraz na terenie świetlic administrowanych przez 
Gryfiński Dom Kultury w Gryfinie w miejscowościach: Chwarstnica, Nowe Czarnowo, 
Sobieradz, Krzypnica, Wirów i Wełtyń; 

3) Świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktyki na rzecz pracowników 
jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino; 

4) Przebudowa lokalu mieszkalnego położonego w Gryfinie przy ul. Słowiańskiej 11; 
5) Opracowanie Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla 

Gminy Gryfino. 
2. Ogłosiłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości 

zamówienia poniżej 30 000 euro na następujące zadania: 
1) „Dostawa i montaż platformy schodowej dla potrzeb osób niepełnosprawnych  

w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Gryfinie przy ul. 
Łużyckiej 22; 

2) Zakup, dostawa i montaż mebli z przeznaczeniem na wyposażenie pomieszczeń 
Dziennego Domu „Senior – WIGOR” zlokalizowanego w Centrum Wodnym Laguna w 
Gryfinie. 

3. Przeprowadziłem i rozstrzygnąłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  
o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 30 000 euro do kwot określonych  
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień 
publicznych na zadanie: „Adaptacja - przebudowa układu wewnętrznego w celu zmiany 
sposobu użytkowania sali bankietowej w budynku Centrum Wodnego Laguna w Gryfinie 
na Dzienny Dom Senior - WIGOR”. 
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4. Ogłosiłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości 
zamówienia powyżej 30 000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie: „Zakup energii 
elektrycznej dla punktów poboru Gminy Gryfino i jej jednostek organizacyjnych oraz 
instytucji kultury”. 

5. Rozstrzygnąłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej 
wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na: „Odbiór  
i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Gryfino, w tym utworzenie  
i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych”. 

6. Dokonałem wstępnego ogłoszenia informacyjnego dotyczącego umowy o świadczeniu 
usług publicznych - Wykonywanie autobusowych przewozów o charakterze użyteczności 
publicznej w komunikacji miejskiej na terenie Gminy Gryfino, na trasie Szczecin - Dolna 
Odra oraz Szczecin - Gryfino w okresie 2017 - 2020 r. 

7. Wydałem: 
1) zarządzenie Nr 120.68.2015 w sprawie powołania komisji przetargowej do 

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: 
„Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Gryfino i jej jednostek 
organizacyjnych oraz instytucji kultury”, 

2) zarządzenie Nr 120.63.2015 w sprawie powołania komisji przetargowej do 
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie 
realizowane w ramach Programu Wieloletniego Senior-Wigor na lata 2015-2020 pt. 
Adaptacja - przebudowa układu wewnętrznego w celu zmiany sposobu użytkowania 
sali bankietowej w budynku Centrum Wodnego Laguna w Gryfinie na Dzienny Dom 
„Senior - WIGOR”.  

 
W zakresie działalności Gryfińskiego Domu Kultury: 

 
termin nazwa imprezy miejsce 

25 września dodatkowy seans filmowy dla 
przedszkoli/szkół 

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

26 września obsługa techniczna VII Gryfińskiego 
Marszu Życia 

Gryfino, 
Pl. Ks. Barnima I 

26 września wernisaż wystawy malarskiej Marii 
Diakowskiej   

Gryfiński Dom Kultury 
Centrum Informacji 
Turystycznej 

28 września dodatkowy seans filmowy dla 
przedszkoli/szkół 

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

29 września animacja kulturalna podczas Olimpiady 
Przedszkolaków 

Stadion Miejski w Gryfinie 

29 września obsługa techniczna inauguracji roku 
akademickiego Gryfińskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

2 października pokaz monodramu Cezarego 
Morawskiego 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

2 października występ zespołu Ad Hoc  podczas 
uroczystości Złotych i Diamentowych 
Godów 

aula Zespołu Szkół w 
Gryfinie 

2 - 4 
października 

udział Teatru Uhuru w XXI Zgierskich 
Spotkaniach Młodego Teatru 
Słodkobłekity / nagroda za odważną i w 
większości udaną próbę zmierzenia się z 
konwencją teatru w teatrze w spektaklu 
"Ona" (instr. Janusz Janiszewski) 

Zgierz 
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6 października dodatkowe seanse filmowe dla 
przedszkoli/szkół 

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

7 października dodatkowy seans filmowy dla 
przedszkoli/szkół 

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

10 października obsługa techniczna uroczystości 70-lecia 
I Liceum Ogólnokształcącego w Gryfinie 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

10 października występ Kapeli Ludowej Borzymianka 
podczas V Regionalnego Kongresu 
Kobiet 

aula Zespołu Szkół 
w Gryfinie 

10 października kulturalno-sportowa impreza integracyjna 
Święto ziemniaka 

Gryfiński Dom  Kultury 
Świetlica Wiejska 
w Starych Brynkach 

13 października obsługa techniczna szkolenie 
przedwyborczego 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

14 października pierwsze warsztaty plastyczne w ramach 
współpracy świetlicy z Przedszkolem nr 5 
im. Calineczki w Gryfinie 

Gryfiński Dom  Kultury 
Świetlica Wiejska Dziupla 
w Borzymiu 

15 października współorganizacja XV Prezentacji Życia 
Twórczego Osób Niepełnosprawnych i 
Przyjaciół 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

15 października występ zespołu Ad Hoc podczas 
spotkania dla pionierów ziemi gryfińskiej 

Urząd Miasta i Gminy 
w Gryfinie 

15 października udział pracowników Centrum Informacji 
Turystycznej w finale XI Ogólnopolskiego 
Konkursu na Najlepszą Informację 
Turystyczną w Polsce podczas 
Ogólnopolskich Targów Turystycznych 
Tour Salon /  
1 miejsce dla gryfińskiego CIT w kategorii 
certyfikowanej placówki IT z dwiema 
gwiazdkami 

Poznań 

16 października wernisaż wystawy fotograficznej  
"Mistrzowie rzemiosła" 

Gryfiński Dom  Kultury 
Centrum Informacji 
Turystycznej 

16 - 22 
października 

udział tancerzy Teatru Tańca Ego Vu 
w polsko-niemieckich warsztatach 
teatralnych i tanecznych 

Niemcy, 
Schloss Broellin 

17 października Seanse pod specjalnym nadzorem: pokaz 
filmu "Noc Walpurgi" z udziałem reżysera 
Marcina Bortkiewicza 

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

18 października koncert zespołu Dikanda Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

18 października obsługa techniczna imprezy integracyjnej Dom Pomocy Społecznej 
W Nowym Czarnowie 

19 października dodatkowy seans filmowy dla 
przedszkoli/szkół 

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

21 października obsługa techniczna wykładu Gryfińskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

22 października dodatkowy seans filmowy dla 
przedszkoli/szkół 

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

23 października dodatkowy seans filmowy dla 
przedszkoli/szkół 

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

23 października pokaz spektaklu "Okna" w wykonaniu 
Teatru Eliksir 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 
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24 października 40. Rajd Parasolowy Czelin 
 
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: 
 

3 października - 3. edycja Festiwalu Czytania „Odkrywcy Wyobraźni”. W ramach 3. edycji 
Festiwalu Czytania „Odkrywcy Wyobraźni” organizowanego przez Książnicę Pomorską w 
Szczecinie, odwiedził gryfińską bibliotekę aktor Jarosław Boberek – nazywany czołowym 
mistrzem dubbingu. Ma na swoim koncie dziesiątki ról i postaci, którym użyczył głosu. W tym 
gronie jest i Kaczor Donald, i Lenny w „Rybkach z ferajny”, i Julian – król lemurów z filmu 
„Madagaskar”. Spotkanie zostało sfinansowane z budżetu Województwa 
Zachodniopomorskiego oraz ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
 
5 października - O ekologii KULTURALNIE i literacko. W dniach 2 – 5 października br. 
w Szczecinie odbyła się 3. edycja Festiwalu Czytania „Odkrywcy Wyobraźni” w ramach 
którego realizowany był projekt edukacyjny dla dzieci pn. „O ekologii KULTURALNIE”. Celem 
projektu było propagowanie postaw proekologicznych i wiedzy z zakresu ochrony środowiska 
wśród uczniów szkół podstawowych czterech gmin województwa zachodniopomorskiego 
(Szczecin, Gryfino, Police, Stargard Szczeciński). Organizatorem wydarzenia była Fundacja 
„Zatrzymać Czas” przy współpracy z Książnicą Pomorską w Szczecinie, a sponsorem 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. 
 
9 października - „Bogowie, ludzie i zwierzęta na szczecińskich domach” - prelekcja Michała 
Rembasa. 9 października 2015 r. po raz trzeci gościliśmy u naszej bibliotece dziennikarza, 
historyka i podróżnika Michała Rembasa. Spotkanie było prelekcją na temat najnowszej 
książki autora pt. "Cuda na fasadach". 
 
18 października - XII GRYFIŃSKI KONCERT ORGANOWY – MUZYKA NA TRĄBKĘ 
I ORGANY. W niedzielny wieczór, 18 października w kościele p.w. Narodzenia Najświętszej 
Maryi Panny w Gryfinie, mieliśmy przyjemność wysłuchać kolejnego koncertu odbywającego 
się w ramach Gryfińskich Koncertów Organowych. Była to już 12. odsłona tego wyjątkowego 
wydarzenia. Tym razem oprócz muzyki organowej w kościele rozbrzmiewał głos trąbki, a 
całości dopełniły wizualizacje obrazów inspirowanych postacią Najświętszej Maryi Panny, 
wyświetlane na ekranie. Organizatorami koncertu byli: Biblioteka Publiczna w Gryfinie, Urząd 
Miasta i Gminy przy współpracy Parafii oraz Towarzystwa Miłośników Historii Ziemi 
Gryfińskiej. Sponsorem koncertu jest PGE GiEK  S.A. Oddział Zespołów Elektrowni Dolna 
Odra, honorowy patronat objął Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Pan Mieczysław Sawaryn. 
 

ODDZIAŁ DZIECIĘCY: 
22 września - Dzień Czytania z Mamą Mu. 29 września obchodzony jest Dzień Głośnego 
Czytania ogłoszony przez Polską Izbę Książki po raz pierwszy w 2001 roku, w którym to roku 
w czerwcu Fundacja ABCXXI zainaugurowała kampanię społeczną „Cała Polska czyta 
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dzieciom”. Z tej okazji pani Beata Gorzelańczyk – prezes Oddziału ZNP w Gryfinie 
zgromadzonym licznie w Oddziale Dziecięcym przedszkolakom z grup: „Motyle” i „Krasnale” 
z Przedszkola Nr 5 oraz uczniom kl. 0a z SP Nr 1 przeczytała książkę szwedzkiej pisarki Jujji 
Wieslander – „Mama Mu czyta”. 
3 października - 3. edycja Festiwalu Czytania „Odkrywcy Wyobraźni”. 
5 października - O ekologii KULTURALNIE i literacko. 
7 października - Drabik w bibliotece opowiadał różne hece! Spotkanie autorskie 
z Wiesławem Drabikiem. 
 

Spotkania, zaproszenia, konferencje Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino: 
 

termin nazwa imprezy miejsce 
25 września  Dyskusja nt. problemów związanych z 

rozwojem turystyki w powiecie gryfińskim 
Sala audiowizualna 

Starostwa Powiatowego 
26 września  Marsz Życia – AMAZONKI - Kościół p.w. NNMP 

- Klub Nauczyciela  
26 września  Obchody 750-lecia miasta Schwedt/O Teatr Uckermarkische  

 w Schwedt  
29 września  Uroczyste rozpoczęcie roku 

akademickiego 2015/2016 Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku  

Sala GDK w Gryfinie  

30 września  Piknik rodzinny  Przedszkole Nr 2 , 
 ul. Krzywoustego  

2 października Jubileusze 50-lecia i 60-lecia pożycia 
małżeńskiego  

Aula w Zespole Szkół 
 w Gryfinie 

 
3 października 42.Bieg Transgraniczny „Doliną Dolnej 

Odry”  
- Nabrzeże w Gryfinie  

-  Gartz 
3 października Uroczystość wręczenia Bursztynowych 

Kotwic  
Stara Rzeźnia  

w Szczecinie, Łasztownia, 
ul;. T.A.Wenty 14  

7 października 22.Spotkanie polsko-niemieckiej Grupy 
Sterującej 

Krajnik Górny  

7 października Spotkanie u Burmistrza przedstawiciela 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa z dyrektorami szkół wiejskich i 
przekazanie komputerów 

Gabinet Burmistrza  

9 października Dzień Edukacji Narodowej  Klub Nauczyciela  
9 października 25-lecie PUP Gotech  Hotel Fado w Gorzowie 

Wlkp  
10 października Kongres Kobiet z Obszarów Wiejskich  Aula Zespołu Szkół, ul. 

Iwaszkiewicza 70  
10 października 79. Masowe Biegi Przełajowe Stadion sportowy  

w Gryfinie  
10 października 70-lecie Liceum Ogólnokształcącego  Siedziba szkoły  
14 października Konferencja n.t. problemów 

komunikacyjnych aglomeracji 
szczecińskiej  

Uniwersytet Szczeciński  

15 października Spotkanie z pionierami Ziemi Gryfińskiej   Sala konferencyjna 
Urzędu Miasta i Gminy  

17 października Dzień Seniora  Świetlica wiejska  
w Wełtyniu  

17 października Dzień Seniora  Świetlica wiejska 
 w Czepinie  
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21 października Spotkanie z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej zorganizowany przez ZNP 
Sekcję Emerytów i Rencistów  

Klub Nauczyciela 

22 października Spotkanie z Prezesem PGE Bełchatów  Siedziba PGE  
w Bełchatowie  

23 października Uroczystość obchodów 110 lecia ZNP 
 i Dnia Edukacji  

Klub Nauczyciela  

24 października Dzień Seniora Klubu Jesień Życia  Klub Spół. Mieszkaniowej 
REGALICA na GT  

 
 
 
        
        Burmistrz Miasta i Gminy 
           Mieczysław Sawaryn 
 
 
 

Gryfino, dnia 28 października 2015 r. 
 


