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W zakresie gospodarki nieruchomo ściami i działalno ści gospodarczej:  
 

1. przyjęto 125 zgłoszeń do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 
2. wydano 5 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 5 decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości. 
5. wydano 13 zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego dla nieruchomości, 

położonych na terenie miasta i gminy Gryfino. 
6. sprzedano na rzecz najemców 1 lokal mieszkalny za kwotę 21.119,46 zł. 
7. 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 – 12.740,72 zł, która zgodnie z wnioskiem rozłożona została na 10 rat 
rocznych. 

8. zawarto 2 umowy notarialne o ustanowieniu służebności gruntowych i przesyłu  
w związku  z lokalizacją na gruntach gminnych, urządzeń infrastruktury technicznego  
uzbrojenia terenu – służebności odpłatne – 607,00 zł netto. 

9. wydano 179 umów obejmujących dzierżawę nieruchomości gminnych. 
10.  wydano 3 decyzje w sprawie ustalenia jednorazowych opłat adiacenckich z tytułu 

wzrostu wartości nieruchomości w związku z ich podziałem na łączną kwotę – 
30.682,50 zł. 

 
W zakresie gospodarki nieruchomo ściami wydano 2 zarz ądzenia dotycz ące 
gospodarowania mieniem gminnym, w sprawie: 

- niewykonania pierwokupu nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 
ewidencyjnym nr 2 m. Gryfino, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka  
nr 289 o pow. 608 m2 - Zarządzenie Nr 0050.15.2017 z dnia 31.01.2017 r., 

- niewykonania pierwokupu nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 
ewidencyjnym Steklinko, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka  
nr 34/9 o pow. 3000 m2 - Zarządzenie Nr 0050.17.2017 z dnia 7.02.2017 r. 

 
W zakresie inwestycji i rozwoju:  

 
Realizuj ąc zadania z zakresu rozwoju (BMI.RR): 
1. Podpisałem umowę z wyłonionym w postępowaniu wykonawcą na zadanie pn. 

„Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej, tj. ulicy 
Kolejowej w Gryfinie”. 

2. Podpisałem porozumienie z Powiatem Gryfińskim w sprawie wspólnego 
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie 
dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane w trybie przetargu nieograniczonego 
dla inwestycji realizowanej przez Gminę Gryfino pn. „Zintegrowane centrum 
przesiadkowe w Gryfinie” oraz dla inwestycji realizowanej przez Powiat Gryfiński pn. 
„Przebudowa ulicy 1 Maja w Gryfinie”. 

3. Zakończyłem zadanie i przyjąłem sprawozdanie końcowe z realizacji zadania 
publicznego pn. „Wspieranie działalności gospodarczej poprzez prowadzenie działalności 
informacyjnej i oświatowej, w tym organizowanie szkoleń z zakresu przedsiębiorczości 
dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą”. 

4. Zakończyłem zadanie i przyjąłem sprawozdanie końcowe z realizacji zadania 
publicznego pn. „Wspieranie działalności gospodarczej poprzez prowadzenie 
Regionalnego Funduszu Pożyczkowego POMERANUS”. 

5. Podpisałem umowę na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Wspieranie 
działalności gospodarczej poprzez prowadzenie działalności informacyjnej i doradczej 



oraz wspieranie działalności gospodarczej poprzez prowadzenie Regionalnego Funduszu 
Pożyczkowego POMERANUS”. 

6. Zaprosiłem do złożenia oferty na zadanie pn. „Opracowanie Systemu Identyfikacji 
Wizualnej Gminy Gryfino". 

7. Podpisałem umowę na zadanie pn. „Opracowanie Strategii Promocji Gminy Gryfino oraz 
opracowanie Systemu wdrażania i monitorowania Strategii Marki Gminy Gryfino 
i Strategii Promocji Gminy Gryfino”. 

8. 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”. 

9. Na bieżąco trwają prace nad V aktualizacją KPOŚK (Krajowym Programem 
Oczyszczania Ścieków Komunalnych). 

 
Realizuj ąc zadania z zakresu inwestycji (BMI.RI): 
1. Podpisałem umowę na konserwację oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Gryfino 

w 2017 r. 
2. Podpisałem umowę na bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych w 2017 r. 
3. Podpisałem umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic: 

Iwaszkiewicza i 11 Listopada w Gryfinie. 
4. Podpisałem umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulic: 

Mazowieckiej i Mazurskiej w Gryfinie. 
5. Opracowałem dokumentację na remont chodników wzdłuż ulic: Okrężnej, 

Wyspiańskiego, Żeromskiego, Reymonta, Sienkiewicza w Gryfinie. 
6. Trwają prace związane z bieżącymi remontami w budynku Urzędu Miasta i Gminy 

Gryfino. 
7. Zakończyłem i odebrałem prace związane z modernizacją przewodów kominowych 

w lokalach komunalnych, zlokalizowanych w Gryfinie przy ul. Fabrycznej 2/3 i 2/4, 
ul. Piastów 23/2, ul. Łużyckiej 23/1 i Kościuszki 2/1,3,5. 

8. Zakończyłem i odebrałem zadanie pn. „Modernizacja systemu grzewczego, związana 
z wymianą kotła grzewczego c.o. na opał stały w lokalu komunalnym przy ul. Piastów 
23/2 w Gryfinie oraz przy ul. Gryfińskiej 22 w Pniewie. 

9. Trwają prace pn. „Przebudowa lokalu mieszkalnego wraz  z budową podjazdu dla osoby 
niepełnosprawnej, zlokalizowanego przy ul. Łużyckiej 4/3 w Gryfinie”. 

10. Zleciłem zadanie pn. „Modernizacja systemu grzewczego, związana z wymianą pieca 
żeliwnego na paliwo stałe w lokalu komunalnym przy ul. Gryfińskiej 50 w Czepinie” 

11. Zleciłem zadanie pn. „Modernizacja przewodów kominowych dymowych w lokalach 
komunalnych, zlokalizowanych przy ul. Bol. Chrobrego 5/10 i Wojska Polskiego 10/2 
w Gryfinie”. 

12. Podpisałem umowę pn. „Remont pokrycia dachowego budynku komunalnego 
położonego przy ul. Piastów 23/6a w Gryfinie”. 

13. Podpisałem umowę pn. „Remont stolarki okiennej w lokalu komunalnym w Gryfinie przy 
ul. 1 Maja 11/12”. 

14. Zleciłem zadanie pn. „Remont dwufunkcyjnego gazowego kotła grzewczego c.o. i c.w.u. 
w lokalu komunalnym mieszkalnym przy ul. Łużyckiej 6/12  w Gryfinie”. 

15. Zaprosiłem do złożenia oferty na zadanie pn. „Wykonanie wiaty przystankowej wraz 
z poszerzeniem chodnika w pasie drogi krajowej nr 31 w miejscowości Radziszewo, 
gmina Gryfino”. 

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



17. Podpisałem umowę pn. „Budowa miejsca spotkań i wypoczynku w rejonie boisk 
sportowych przy ul. Sportowej 3 w Gryfinie”. 

 
W zakresie planowania przestrzennego i ochrony środowiska:  

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

− 7 decyzji o warunkach zabudowy,  
− 1 decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego, 
− 2 postanowienia opiniujące wstępny projekt podziału nieruchomości,  
− 12 wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,  
− 23 zaświadczenia z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.  

2.   W dniach od 27 stycznia 2017r.  do 24 lutego 2017r. wyłożyłem do publicznego wglądu 
trzy projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: 

− projektu planu miejscowego - teren byłego sanatorium w Nowym Czarnowie, 
− projektu zmiany miejscowego planu w obrębie Wełtyń – obejście drogowe, 
− projektu zmiany miejscowego planu w obrębie Gardno i obrębie Drzenin – tereny 

produkcyjno-usługowe Gryfino. 
W dniu 20 stycznia br. odbyła się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w 
projektach ww. planów.  

3.   Podpisałem umowę na sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji 
celu publicznego, projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz zmian ww. decyzji. 
 
Realizuj ąc zadania z zakresu ochrony środowiska (BMP.RO Ś): 
 
1. Wszcząłem postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji odparowania (regazyfikacji) 
skroplonego metanu (LNG), składającej się z jednego zbiornika magazynowego 
skroplonego metanu o pojemności 60m3 i jednej parownicy odbudowy ciśnienia, 
zlokalizowanych w żelbetowej wannie awaryjnej, dwóch parownic atmosferycznych tzw. 
roboczych, służących do odparowania metanu, usytuowanych na własnych 
fundamentach żelbetowych, oraz instalacji redukcyjnej i nawaniania metanu 
posadowionych na własnej płycie fundamentowej”  

2. Wydałem postanowienie pozytywnie opiniujące „Projekt robót geologicznych na 
wykonanie próbnych pompowań dla określenia zasobów eksploatacyjnych otworu 
studziennego S1 zlokalizowanego na działce nr 55/3 m. Chwarstnica” na wniosek 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie. 

3. Przyjąłem zgłoszenie eksploatacji jednej przydomowej oczyszczalni ścieków; 
4. Przyjąłem cztery zawiadomienia o wystąpieniu wywrotów na nieruchomości. 
5. Wydałem decyzję uchylającą decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino zezwalającą na 

usunięcie drzew, z naliczeniem opłaty, z uwagi na niedopełnienie czynności usunięcia 
drzew w wyznaczonym terminie decyzji.   

6. Wydałem pięć decyzji dotyczących wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu 
nieruchomości. 

7. Wydałem decyzję zezwalającą z naliczeniem opłaty za usunięcie drzewa. 
8. Wydałem cztery decyzje umarzające postępowanie, w przedmiocie wydania zezwolenia 

na usunięcie drzew ze względu na ich bezprzedmiotowość. 
9. Przekazałem do Samorządowego Kolegium Odwoławczego akta sprawy dotyczące 

wymierzenia kary administracyjnej  Polskim Sieciom Elektroenergetycznym S.A. za 
uszkodzenie 8 sztuk drzew: lip szerokolistnych, rosnących w pasie drogowym drogi 
krajowej na terenie działki nr 42/7 obręb Nowe Czarnowo,  w wysokości 258 291,10 zł 
w związku ze skargą strony do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję SKO 
w Szczecinie. 



10. Złożyłem sprawozdanie Oś-4g za 2016r. z gospodarowania dochodami budżetu gminy 
pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej. 

11. Przesłałem do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska komplet wyników 
badań wykonanych w 2016 roku, w ramach prowadzonego monitoringu 
poeksploatacyjnego zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych w Gryfinie. 

 
W zakresie gospodarki komunalnej:  

 
w zakresie ochrony przyrody:  
1. Wystąpiłem do Starosty Gryfińskiego z 5 wnioskami o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew    
    z nieruchomości gminnych; 
2.  Zleciłem wykonanie prac z zakresu bieżącej wycinki i podcinki drzew. 
 
w zakresie gospodarki mieszkaniowej:  
1. Wydałem 3 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego; 
2. Wydałem 2 skierowanie do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego; 
3. Rozpatrzyłem 2 wnioski o przydział lokalu komunalnego; 
4. Rozpatrzyłem 1 wniosek o przyspieszenie przydziału lokalu socjalnego. 
 
w zakresie ochrony zwierz ąt:  
1. Przygotowałem i przesłałem do zaopiniowania Powiatowemu Inspektorowi Weterynarii 

w Gryfinie, Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami Oddział w Szczecinie oraz kołom 
łowieckim posiadającym obwody na terenie gminy Gryfino, projekt Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Gryfino na 
2017 r. 

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

3. Przekazałem Gryfińskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 2 domki 
dla wolno żyjących, bezdomnych kotów. 

 
w zakresie transportu zbiorowego:  
1. Przedłożyłem Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego informację dotyczącą 

publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Gryfino w 2016 r. 
 

W zakresie edukacji i spraw społecznych:  
 

1. Przekazano dotację z budżetu Gminy Gryfino za miesiąc luty na prowadzenie na terenie 
gminy Gryfino Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Iskierka”  
z oddziałami ogólnodostępnymi i specjalnymi w Gryfinie w wysokości 97.201,41 zł dla 
„OM” Sp. z o. o. z siedzibą przy al. Wojska Polskiego 58/4, 70-477 Szczecin.  

2. Przekazano dotację z budżetu Gminy Gryfino za miesiąc grudzień na prowadzenie 
punktów przedszkolnych na terenie gminy Gryfino dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 
w wysokości 20.942,55 zł . 

3. Gminie Gryfino przyznano dotację na finansowe wspieranie zadań z zakresu rozwoju 
instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch plus” 2017 Moduł 2 – zapewnienie 
funkcjonowania opieki nad dziećmi do lat 3 tworzonych przez gminy z udziałem programu 
„Maluch”.  Wysokość dotacji to 210 000,00 złotych. Informację podał Zachodniopomorski 
Urząd Wojewódzki w Szczecinie w dniu 6 lutego 2017 r.  

4.  Zorganizowałem II sesję Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gryfinie. Sesja odbyła się w dniu 
8 lutego 2017 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie. 

5.  W dniu 03.02.2017 roku w Zespole Szkół w Gryfinie odbył się Wieczór autorski i promocja 
książki „Odrzanka jest naszą pasją. Historia piłki nożnej w Radziszewie i Daleszewie 
w latach 1945-2016”. 

6.  Prowadziłem bieżące działania informacyjne gminy 



7. Wydałem Zarządzenie Nr 0050.21.2017 w dniu 9 lutego 2017 r. w sprawie wyboru ofert na 
realizację zadania publicznego w drodze zlecenia, w zakresie edukacji: przeciwdziałanie 
uzależnieniom i patologiom społecznym.  Do realizacji zadania pn. „Prowadzenie świetlic 
środowiskowych (placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego) dla dzieci  
i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym” wybrano ofertę Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci w Szczecinie.  Kwota przeznaczona na realizację zadania 80.000 zł.  

8.  W okresie 21.01.2017 r. – 17.02.2017 r.  przyjąłem do realizacji:  
-  5 wniosków o przyznanie Zachodniopomorskiej Karty Rodziny (25 kart), 
- 10 wniosków o przyznanie Zachodniopomorskiej Karty Seniora, 
-  5 wniosków o przyznanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. 

 
W zakresie spraw organizacyjnych:  

 
1. Wydałem zarządzenie Nr 0050.18.2017 z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zarządzenia 

przedterminowych wyborów sołtysa w sołectwie Stare Brynki. Wybory odbyły się w dniu 
20 lutego 2017 r. Nowym sołtysem sołectwa Stare Brynki został Pan Łukasz Żukowski. 

2. W wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale 
Organizacyjnym zatrudniona została Pani Sandra Ebert. 

3. W wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektor – 
architekt miejski w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska – Referat 
Planowania Przestrzennego zatrudniona została Pani Katarzyna Krasowska. 

4. Wydałem zarządzenie Nr 120.8.2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie powołania 
Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 
specjalista – plastyk miejski w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony 
Środowiska – Referat Planowania Przestrzennego. W wyniku przeprowadzonego naboru 
najlepszym kandydatem okazał się Pan Tomasz Tarnowski. 

5. Wydałem zarządzenie Nr 120.10.2017 z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie powołania 
komisji do dokonania oceny i wydzielenia dokumentacji aktowej niearchiwalnej 
zdeponowanej w archiwum zakładowym Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie 
z przeznaczeniem jej do zniszczenia. 

6. Ogłosiłem nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki odpadami w Wydziale 
Gospodarki Komunalnej. Termin składania ofert upłynie 24 lutego 2017 r.  

7. Zawarłem trzy umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Gryfinie na refundację kosztów 
wynagrodzenia osoby bezrobotnej do 30 roku życia.  

8. Rozstrzygnąłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na publikowanie 
ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie. Zostały zawarte umowy z Polska 
Press Spółka z o.o. na publikowanie ogłoszeń prasowych na łamach dziennika „Głos 
Szczeciński” oraz ze spółką z ograniczona odpowiedzialnością Dom Judy na publikację 
ogłoszeń prasowych na łamach tygodnika „Nowe 7 Dni Gryfina”. 

9. W styczniu 2017 r. ogłosiłem zamówienie publiczne na realizację usługi „Świadczenie 
usług pocztowych”. Ofertę złożyła Poczta Polska S.A., z którą podpisana zostanie 
umowa na okres od 1 marca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. 

10. Ogłosiłem zamówienie publiczne na zakup i dostawę materiałów biurowych dla potrzeb 
jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma 
„RAKPOL” Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Władysław Wojciech Rak Spółka 
Jawna z siedzibą w Szczecinie przy ul. Sikorskiego 31, z którą zostanie zawarta umowa. 

 
W zakresie spraw obywatelskich:  

 
Realizacja zada ń z zakresu dowodów osobistych  
Przyjąłem 410 wniosków o wydanie dowodu osobistego.  
Wydałem 427 dowodów osobistych. 
Przyjąłem 35 zgłoszeń o utracie dowodu osobistego.  
 
 



Realizacja zada ń z zakresu ewidencji ludno ści    
Udzieliłem odpowiedzi na 60 wniosków o udostępnienie danych z ewidencji ludności. 
Udzieliłem odpowiedzi na 5 wniosków o udostępnienie danych z dowodów osobistych. 
Na wniosek wydałem 59 zaświadczeń o zameldowaniu mieszkańców naszej gminy. 

     Dokonałem 142 czynności z zakresu obowiązku meldunkowego.  
 
Realizacja zada ń z zakresu kwalifikacji wojskowej:  
Od 1 marca 2017 roku rozpocznie się w Gminie Gryfino tegoroczna kwalifikacja wojskowa. 
Do stawienia się przed powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem 
uzupełnień zostało wezwanych 200 podlegających. 
 

W zakresie obsługi Rady Miejskiej:  
 

1.  Wydałem Zarządzenie nr 120.1.2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie określenia 
odpowiedzialnych za realizację uchwał, podjętych na sesji w dniu 26 stycznia 2017 r.  

2.  Na ostatniej sesji radni zgłosili 28 interpelacji, pismem z dnia 31 stycznia 2017 r. 
określiłem odpowiedzialnych za udzielenie odpowiedzi na interpelacje. 

 
W zakresie zamówie ń publicznych:  

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

zamówienia poniżej 30 000 euro na zadania:  
1) Opracowanie projektu zagospodarowania terenu wraz z adaptacją budynku 

usługowego Murator nr UC06a na inkubator kuchenny w miejscowości Steklno; 
2) Sporządzenie dokumentacji na potrzeby wniosku do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie gruntów rolnych klas III na cele 
nierolnicze; 

3) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wewnętrznej  
ul. Pomorskiej w Gryfinie oraz kanału melioracyjnego Gryfino - Czepino; 

4) Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino, 
w obrębie 3 miasta Gryfino – Gryfino Nabrzeże. 

2. Ogłosiłem i rozstrzygnąłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  
o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 30 000 euro na zadania:  
1) Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu: Budowa drogi 

gminnej 412523Z, tj. ulic: Staszica, Limanowskiego i Mazurskiej w Gryfinie; 
2) Opracowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej Gminy Gryfino; 
3) Zakup i dostawa artykułów spożywczych; 
4) Zakup i dostawa materiałów biurowych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Gminy 

Gryfino; 
5) Kruszenie gruzu betonowego na kruszywo do ponownego wykorzystania na terenie 

gminy Gryfino;  
6) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulic: Mazowieckiej i Mazurskiej 

w Gryfinie wraz z przyległymi ciągami pieszymi; 
7) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej, tj. ulicy 

Kolejowej w Gryfinie; 
8) Opracowanie Strategii Promocji Gminy Gryfino oraz opracowanie Systemu wdrażania 

i monitorowania Strategii Marki Gminy Gryfino i Strategii Promocji Gminy Gryfino. 
3. Rozstrzygnąłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej 

wartości zamówienia poniżej 30 000 euro na zadania:  
1) Modernizacja wejścia rekreacyjnego do budynku Przedszkola nr 3 w Gryfinie wraz  

z wymianą 3 szt. drzwi do sal dziennego pobytu dzieci na I piętrze; 
2) Dostawa paliw płynnych; 
3) Remont pokrycia dachowego budynku komunalnego położonego przy ul. Piastów 

23/6a w Gryfinie; 



4) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 412505Z,  
tj. ulic: Iwaszkiewicza i 11 Listopada w Gryfinie. 

4. Unieważniłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej 
wartości zamówienia poniżej 30 000 euro na zadanie: Opracowanie Systemu Identyfikacji 
Wizualnej Gminy Gryfino.  

5. 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 utrzymywania zieleni niskiej i wysokiej 

na terenie miasta i gminy Gryfino; 
3) Wykonywanie usług komunalnych na terenie miasta i gminy Gryfino polegających na 

utrzymaniu kanalizacji deszczowej, studni publicznych oraz fontann; 
4) Wykonywanie usług komunalnych na terenie miasta i gminy Gryfino polegających na 

oczyszczaniu i zimowym utrzymaniu dróg, ulic, chodników, placów i innych terenów 
gminnych oraz wykonywaniu pozostałych usług komunalnych; 

5) Zarządzanie nieruchomościami gminnymi – budynkami komunalnymi  
z lokalami mieszkalnymi i użytkowymi oraz lokalami mieszkalnymi i użytkowymi  
w budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy. 

6. Rozstrzygnąłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej 
wartości zamówienia powyżej 30 000 euro na zadania:  
1) Budowa drogi gminnej 4125223Z, tj. ulic: Staszica, Limanowskiego i Mazurskiej  

w Gryfinie; 
2) Wykonywanie zadań gospodarki komunalnej na terenie miasta i gminy Gryfino 

polegających na utrzymaniu gminnych dróg, ulic, mostów, placów. 
7. Wydałem: 

1) Zarządzenie Nr 120.11.2017 z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji 
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na zadanie: „Wykonywanie usług komunalnych z zakresu utrzymywania 
zieleni niskiej i wysokiej na terenie miasta i gminy Gryfino”; 

2) Zarządzenie Nr 120.12.2017 z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji 
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na zadanie: „Wykonywanie usług komunalnych na terenie miasta i gminy 
Gryfino polegających na utrzymaniu kanalizacji deszczowej, studni publicznych oraz 
fontann”; 

3) Zarządzenie Nr 120.13.2017 dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji 
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na zadanie: „Wykonywanie usług komunalnych na terenie miasta i gminy 
Gryfino polegających na oczyszczaniu i zimowym utrzymaniu dróg, ulic, chodników, 
placów  
i innych terenów gminnych oraz wykonywaniu pozostałych usług komunalnych”; 

4) Zarządzenie Nr 120.14.2017 z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji 
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na zadanie: „Zarządzanie nieruchomościami gminnymi – budynkami 
komunalnymi z lokalami mieszkalnymi i użytkowymi oraz lokalami mieszkalnymi 
i użytkowymi w budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy”; 

5) Zarządzenie Nr 120.16.2017 z dnia 17 lutego 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”.  

 
W zakresie audytu wewn ętrznego:  

 
Zgodnie z art. 283 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) sporządzono i przedłożono Burmistrzowi Miasta 



i Gminy Gryfino dokument: Sprawozdanie z prowadzenia Planu Audytu Wewnętrznego 
za rok 2016. 

Zgodnie z brzmieniem art. 284 ust. 1 ww. ustawy: Plan audytu oraz sprawozdanie 
z wykonania planu audytu stanowią udostępniana na wniosek, informację publiczną 
w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. 

W trosce o jak najlepsze realizowanie zasady jawności gospodarowania środkami 
publicznymi, zawartej w art. 34 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
oraz zapewniając Radnym Rady Miejskiej w Gryfinie dostęp do Sprawozdania z wykonania 
Planu Audytu za rok poprzedni informuję, że z jego treścią można zapoznać się 
m.in. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie 
(www.bip.gryfino.pl).  

 
W zakresie działalno ści Biblioteki Publicznej:  

- Wystawa pt.: "Stanisław Rzeszowski - zasłu żony mieszkaniec Gryfina" w Bibliotece.  
Od dnia 3 lutego br. w Bibliotece Publicznej w Gryfinie oglądać można wystawę 
zatytułowaną "Stanisław Rzeszowski - zasłużony mieszkaniec Gryfina". Wystawa została 
przygotowana przez Towarzystwo Miłośników Historii Ziemi Gryfińskiej oraz Bibliotekę 
Publiczną w Gryfinie. Dotychczas można było ją oglądać w siedzibie TMHZG, a aktualnie 
poszczególne elementy wystawy znajdują się w Wypożyczalni dla Dorosłych, Czytelni dla 
Dorosłych, korytarzu oraz galerii na drugim piętrze budynku przy ul. Kościelnej 24. Składa 
się ona m.in. z plansz, pamiątek oraz publikacji. Możemy również zobaczyć rysunki 
przedstawiające Stanisława oraz Marzennę Rzeszowskich, które wykonała Maja Ostrowska 
z Morynia. Wystawa potrwa do 18 marca br. 

Oddział Dzieci ęcy 

Termin    Tematy i formy pracy  
2 lutego „Poznajmy się! Mówią na mnie biblioteka!” 
 Bajki ze strychu III – projekcja bajek na kliszach celuloidowych 
9 lutego Bezpiecznie i kulturalnie w Internecie 

 3…2…1…INTERNET – o bezpiecznym poruszaniu się po Internecie opowiada 
Krzysztof Hołowczyc 

 Bezpiecznie w Internecie. Korzystaj z sieci bezpiecznie! - gry interaktywne 
utrwalające podstawowe zasady 
bezpiecznych i kulturalnych zachowań w Internecie 

 BIBLIOFERIADA 2017  
13 lutego Ferie! Czas zimowego szaleństwa! 
 „Z wizytą w Bullerbyn  z okazji 70. urodzin” 

 Prezentacja multimedialna o życiu        i twórczości Astrid Lindgren 
 Głośne czytanie fragmentów „Dzieci z Bullerbyn” 
 W Bullerbyn jest zawsze wesoło - quiz interaktywny 
 „Zima w Bullerbyn” 

14 lutego Krótka historia Walentynek 
 Historia miłosna z Doliny Uczuć 
 Walentynkowy quiz 
 Walentynkowe wróżby 
 „Co się kryje w sercu na dnie? Kto przeczyta, ten odgadnie” – 25 uczuciowych 

zagadek 
 Walentynkowe kalambury 
 Głośne czytanie książki Roksany Jędrzejewskiej-Wróbel: „O słodkiej królewnie i 

pięknym księciu” 
15 lutego „Opowiadanie obrazem” – warsztaty tworzenia komiksu z Arturem Wabikiem 

(specjalistą ds. sztuk wizualnych i kuratorem w Artetece Wojewódzkiej 



Biblioteki Publicznej w Krakowie, gdzie wraz z Michałem Jankowskim od 2011r. 
prowadzi Małopolskie Studio Komiksu) 

 Komiksy – Magiczne obrazki! 
16 lutego „Leśne abecadło. B…jak buczyna czyli wszystko o lesie bukowym” – spotkanie 

z p. Urszulą Czapiewską pracownikiem Nadleśnictwa Gryfino 
 Wycieczka autobusem linii nr 1 do Krzywego Lasu i Przechowalni Nasion 

w Pniewie 
17 lutego „Przygody Kota Papli” – kocie warsztaty i zabawy z pisarką  Joanną Krzyżanek 
 Głośne czytanie książki „Kot Papla i kluski” przez Autorkę 
 Historia Teatru Cieni 
 Bajkowy Teatrzyk Cieni – magiczny wieczór w rodzinnym gronie! 
20 lutego Głośne czytanie fragmentów książki Justyny Bednarek – „Niesamowite 

przygody dziesięciu skarpetek (czterech prawych i sześciu lewych)” 
 „Niesamowite przygody pojedynczych skarpetek” – warsztaty skarpetkowe 
 Zagadkowe Koło Fortuny 
 „Najpiękniejsza fotografia” – warsztaty fotograficzne z Emilią Lechowicz z 

EMILY T FOTOGRAFIA 
 Głośne czytanie książki Adama Bahdaja – „Najpiękniejsza fotografia” 
21 lutego Błyskawiczne dzieje polszczyzny 

 Ojczysty – znam, lubię, szanuję! 
 Językowy zawrót głowy – quiz interaktywny 
 Łamańce językowe 
 Bajka o kogucie  
 „Dawno, dawno, temu…” – gramy i tworzymy opowieści na podstawie gry 

STORY CUBES 
 Maxi gra planszowa w klasy 

  
Ponadto codziennie prowadzone są zajęcia zgodnie z programem ferii zimowych 
w poszczególnych filiach bibliotecznych. 

 
W zakresie Gryfi ńskiego Domu Kultury:  

 
termin  nazwa imprezy  miejsce  
26 stycznia dodatkowy seans filmowy dla szkół/przedszkoli Gryfiński Dom Kultury 

Kino Gryf 
27 stycznia akcja miejska „Serum prawdy” w wykonaniu 

aktorów Teatru 6 i PÓŁ 
Gryfino 

1 lutego miejsko-gminne eliminacje Małego Konkursu 
Recytatorskiego 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

4 lutego powiatowe eliminacje 62. Ogólnopolskiego 
Konkursu recytatorskiego i Małego Konkursu 
Recytatorskiego 
( nagrodzeni wychowankowie Gryfińskiego 
Domu Kultury: w kategorii dzieci z klas I-III 
laureatami zostali Zuzanna Zawierucha i Julian 
Podworski, w kategorii klas IV-VI najlepszymi 
recytatorami byli Nel Tarczyńska, Lena Żelech 
i Julia Kowalczyk, w kategorii młodzieży 
gimnazjalnej laureatami zostali Maja Stołecka i 
Gabriel Jazukiewicz. Ponadto wyróżniono: 
Krystynę Madejczyk, Lilianę Podworską, 
Kajetana Sędzimira Stańczaka, Justynę Białek, 
Jagodę Podworską i Amelię Maciążek) 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

4 lutego premiera spektaklu Teatru 6 i PÓŁ pt. Gryfiński Dom Kultury 



„Dziewictwo?” w reż. Krzysztofa Gmitera Sala widowiskowa 
6 lutego dodatkowy seans filmowy dla szkół/przedszkoli Gryfiński Dom Kultury 

Kino Gryf 
10 lutego dwa dodatkowe seanse filmowe dla 

szkół/przedszkoli  
Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

10 lutego obsługa techniczna uroczystości z okazji 77. 
Rocznicy pierwszej masowej deportacji 
Polaków na Sybir 

Cmentarz Komunalny 
W Gryfinie 

10-25 lutego 4. akcja charytatywna na rzecz Gryfińskiego 
Kojca „Napełnij moją miskę” / udział 
podopiecznych ze świetlic wiejskich: w 
Borzymiu, Chwarstnicy, Czepinie, Krajniku, 
Krzypnicy i Nowym Czarnowie. 

markety Intermarche 
W Gryfinie 

13-24 lutego półkolonia z Gryfińskim Domem Kultury w 
Gryfinie i Gardnie 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami, 
Zespół Szkół w Gardnie 

13-24 lutego „Przezimuj z nami” ferie z Gryfińskim Domem 
Kultury w mieście (codzienne warsztaty 
artystyczne i dodatkowe seanse filmowe w 
Kinie Gryf)) 

Gryfiński Dom Kultury, 
Pałacyk pod Lwami, 
Kino Gryf 

13-25 lutego „Przezimuj z nami” - ferie z Gryfińskim Domem 
Kultury w świetlicach wiejskich (codzienne 
zajęcia/warsztaty/wycieczki) 

Świetlica Wiejska  
w Barkowie, 
Świetlica Wiejska 
Dziupla  
w Borzymiu, 
Świetlica Wiejska 
w Chwarstnicy, 
Świetlica Wiejska 
w Czepinie, 
Świetlica Wiejska 
Zagroda  
w Daleszewie, 
Świetlica Wiejska Pod 
Dębami w Dołgich, 
Świetlica Wiejska 
w Drzeninie, 
Świetlica Wiejska 
w Krajniku, 
Świetlica Wiejska 
w Krzypnicy, 
Świetlica Wiejska 
w Mielenku Gryfińskim, 
Świetlica Wiejska 
w Nowym Czarnowie, 
Świetlica Wiejska 
w Sobiemyślu, 
Świetlica Wiejska 
w Sobieradzu, 
Świetlica Wiejska 
w Starym Czarnowie, 
Świetlica Wiejska 
w Wełtyniu, 
Świetlica Wiejska 
w Wirowie 



14 lutego obsługa techniczna przedsięwzięcia "Nazywam 
się miliard" 

Nabrzeże Miejskie 
w Gryfinie 

15 lutego pokaz spektaklu Teatru Tańca EGO VU „1, 2, 
3, 4” podczas festiwalu 5. Kingdom of Art 

Teatr Kana 
w Szczecinie 

16 lutego pokaz spektaklu Teatru 6 i PÓŁ „Dziewictwo?” 
podczas festiwalu 5. Kingdom of Art 

Piwnica Kany 
w Szczecinie 

17 lutego pokaz spektaklu Teatru Tańca EGO VU 
„Mijanie” podczas festiwalu 5. Kingdom of Art 

Teatr Brama 
w Goleniowie 

20 lutego dodatkowy seans filmowy dla szkół/przedszkoli Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

23 lutego –  
5 marca 

11. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży 
Włóczykij (prelekcje podróżników, spotkania 
autorskie, koncerty, degustacja kuchni świata, 
kino świata, Bal Włóczykija, wystawy, 
wycieczki, Włóczykij Trip Extreme - rajd pieszy 
na 25 i 50 km) 

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

 
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 
 

Spotkania, zaproszenia, konferencje Burmistrza  Mia sta i Gminy:  
 
Dzień Miejsce  Wydarzenie  Uczestniczył/a  

26 stycznia Schwedt Spotkanie noworoczne – zaprasza 
Burmistrz miasta Schwedt 

Zastępca Burmistrza  
Tomasz Miler 
Inspektor  
Leszek Ludwiniak 

27 stycznia 
Urząd Miasta 

i Gminy w 
Gryfinie 

Przedstawienie Strategii Marki dla 
Gminy Gryfino 

Zastępca Burmistrza 
Tomasz Miler 

28 stycznia Czepino 

Bal Charytatywny zorganizowany 
przez Koło Polskiego 
Stowarzyszenia na rzecz Osób z 
Niepełnosprawnością Intelektualną 
w Gryfinie  

Zastępca Burmistrza  
Tomasz Miler 
Skarbnik 
Beata Blejsz 

29 stycznia Gryfino 
Msza Św. w intencji Longina 
Komołowskiego 
 

Zastępca Burmistrza 
Tomasz Miler 
Sekretarz 
Ewa Sznajder 

30 stycznia Nowe 
Czarnowo 

Podpisanie porozumienia w 
sprawie rozwoju Elektrowni Dolna 
Odra 

Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn 

2 lutego Gryfino Odprawa Roczna Komendy Komendant 



Powiatowej Policji w Gryfinie 
 

Roman Rataj 

3 lutego Sędziszów 
Małopolski 

Posiedzenie organów statutowych 
Unii Miasteczek Polskich 

Burmistrz  
Mieczysław Sawaryn 

3 lutego Gryfino 

Wieczór autorski i promocja książki 
"Odrzanka jest naszą pasją. 
Historia piłki nożnej w Radziszewie 
i Daleszewie w latach 1945-2016"  

Sekretarz 
Ewa Sznajder 

8 lutego 
Urząd Miasta 

i Gminy w 
Gryfinie 

II Sesja Młodzieżowej Rady 
Miejskiej 

Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn 
Przewodnicząca RM 
Elżbieta Kasprzyk 

8 lutego Gryfino 

Spotkanie na zaproszenie Starosty 
Wojciecha Konarskiego.  
Przedmiot spotkania: 
1. Zaproszenie do Honorowego 

Komitetu utworzenia Zakładu 
Aktywności Zawodowej. 

2. Założenia do zmian o 
publicznym transporcie 
zbiorowym – informacja. 

3. Współpraca przy organizacji II 
zawodów Ratownictwa 
Medycznego oraz rozważenie 
innych możliwości współpracy. 

4. Propozycje wspólnych działań 
gmin i  powiatu na 2017 r.  

Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn 

10 lutego Gryfino 

Gminne uroczystości 
upamiętniające 77. Rocznicę I 
Masowej Deportacji Polaków na 
Sybir 

Zastępca Burmistrza 
Paweł Nikitiński 
Wiceprzewodniczący 
RM 
Zdzisław Kmieciak 
Sekretarz 
Ewa Sznajder 

17 lutego Stargard 

Spotkanie z panią Elżbietą 
Rafalską Minister Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej, 
podsumowujące realizację 
programu „Rodzina 500 plus” 

Burmistrz  
Mieczysław Sawaryn 
Dyrektor  
Aleksandra 
Szymanowicz 

20 lutego Stare Brynki Zebranie wiejskie – wybór sołtysa Radny RM 
Roland Adamiak 

 
 
 
Gryfino, dnia 22 lutego 2017 r.    Burmistrz Miasta i Gminy 

   Mieczysław Sawaryn 
 
 


