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PAŹDZIERNIK 2017 



W zakresie gospodarki nieruchomo ściami i działalno ści gospodarczej:  
 

1. przyjęto 235 zgłoszeń do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 
2. wydano 9 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 14 zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego dla nieruchomości, 

położonych na terenie Miasta i Gminy Gryfino; 
6. zawarto 3 umowy notarialne o ustanowieniu służebności gruntowej i przesyłu  

w związku  z lokalizacją na gruntach gminnych urządzeń infrastruktury technicznego  
uzbrojenia terenu – służebności odpłatne – 1.535,00 zł netto; 

7. wydano  4 umowy dzierżawy oraz 1 umowę użyczenia obejmujące nieruchomości 
gminne; 

8. wydano 7 decyzji w sprawie ustalenia jednorazowych opłat adiacenckich z tytułu 
wzrostu wartości nieruchomości w związku z ich podziałem na łączną kwotę – 
34.350,00 zł; 

9. wydano 1 decyzję w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo 
własności oraz udzielono bonifikaty w opłacie za to przekształcenie – opłata płatna 
jednorazowo w wysokości 9.928,64 zł; 

10. wypłacono odszkodowanie na rzecz osób fizycznych w wysokości 45.000,00 zł z tytułu 
przejęcia z mocy prawa na własność Gminy Gryfino nieruchomości przeznaczonej pod 
drogę publiczną gminną; 

11. sprzedano 3 działki pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położone w obrębie 
ewidencyjnym nr 2 i 4  m. Gryfino, za łączną cenę netto 191.210,00 zł 

12. sprzedano w drodze bezprzetargowej, na poprawienie warunków posiadanej 
nieruchomości 1 działkę, położoną w obrębie Chwarstnica, za cenę netto 10.800,00 zł 
płatną w 9 ratach po 1.200 zł; 

13. sprzedano w drodze przetargu ustanego nieograniczonego nieruchomość gruntową 
zabudowaną, położoną w obrębie 3 m. Gryfino przy ul. Garbarskiej nr 2 za cenę brutto 
– 99.990,00 zł 

14.  zawarto 1 umowę notarialną w sprawie ustanowienia służebności gruntowej   
polegającej na prawie korzystania z przejazdu i przechodu przez działkę 199/1, 
położoną w obrębie ewidencyjnym nr 5 m. Gryfino na rzecz działek 205/3 i 205/4 – 
służebność odpłatna 9.446,40 zł brutto; 

15. ogłoszono I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: 
-  1 nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II  

w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczonej pod zabudowę 
mieszkaniową wielorodzinną z usługami wbudowanymi w parterze – termin 
przetargu 9.11.2017 r., – cena wywoławcza  netto – 170.000,00 zł; 

-   2 nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II  
w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą – termin przetargu 9.11.2017 r., – 
łączna cena wywoławcza  netto –160.000,00 zł; 

-    2 nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 1 m. Gryfino  
w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową wielorodzinną – termin przetargu 15.11.2017 r. – łączna cena 
wywoławcza  netto – 1.185.000,00 zł. 

16. przejęto w drodze darowizny od Powiatu Gryfińskiego nieruchomość gruntową 
składającą się z dwóch działek z przeznaczeniem pod parking i zieleń izolacyjną. 

 
 
 
 



W zakresie gospodarki nieruchomo ściami wydano 6 zarz ądzeń dotycz ących 
gospodarowania mieniem gminnym w sprawie: 

 
- niewykonania pierwokupu nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym 
nr 5 m. Gryfino, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 77/2  
o pow. 0,0987 ha oraz 77/4 o pow. 0,0036 ha w udziale do ½ części  - Zarządzenie  
Nr 0050.113.2017 z dnia 14.09.2017 r., 
 
- ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Łużyckiej nr 
27/3, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy - Zarządzenie Nr 0050.117.2017  
z dnia 4.10.2017 r., 
 
- ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy  
ul. Sprzymierzonych nr 7/6, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy - Zarządzenie 
Nr 0050.118.2017 z dnia  4.10.2017 r., 
 
- niewykonania pierwokupu nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym 
Nowe Czarnowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 127/5  
o pow. 0,0904 ha - Zarządzenie Nr 0050.119.2017 z dnia 5.10.2017 r., 
 
- ustalenia ceny nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 247/1, położonej  
w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino, przeznaczonej do sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej na rzecz obecnego użytkownika wieczystego - Zarządzenie  
Nr 0050.120.2017 z dnia  6.10.2017 r., 
 
- ustalenia ceny nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 19/3, położonej w obrębie 
ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 
na rzecz obecnego użytkownika wieczystego - Zarządzenie  
Nr 0050.121.2017 z dnia  6.10.2017 r. 
 

W zakresie inwestycji i rozwoju:  
 

1. Trwają prace związane z bieżącymi remontami na drogach, stanowiących własność 
gminy Gryfino, realizowane na mocy Porozumienia przez Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych w Gryfinie. 

2. Zakończyłem zadanie pn. „Budowa wewnętrznej drogi dojazdowej w rejonie ul. Jana 
Pawła II w Gryfinie”. 

3. Trwają prace pn. „Remont chodników w ciągu dróg gminnych tj. ulic: Sienkiewicza 
i Wyspiańskiego w Gryfinie”. 

4. Zakończyłem zadanie związane z budową oświetlenia ulicznego Wełtyń II w Gryfinie 
i na Osiedlu Taras Północ. 

5. Trwają prace związane z bieżącymi remontami w budynku Urzędu Miasta i Gminy 
Gryfino. 

6. Zleciłem zadanie pn. „Wymiana trzech spustów rynnowych na budynku Urzędu Miasta 
i Gminy w Gryfinie”. 

7. Zleciłem zadanie pn. „Remont pomieszczenia nr 25 w budynku Urzędu Miasta i Gminy 
przy ul. 1 Maja 16 w Gryfinie – wykonanie instalacji telekomunikacyjno-teleinformatycznej 
oraz zakup materiałów budowlanych”. 

8. Podpisałem umowę na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej wykonania 
prac remontowych budynku mieszkalnego, zlokalizowanego przy ul. Armii Krajowej 10 
w Gryfinie”. 

9. Zleciłem wymianę instalacji elektrycznej w lokalu komunalnym w Wełtyniu przy 
ul. Kościelnej 6/1. 

10. Zleciłem modernizację systemów grzewczych, polegająca na przestawieniu pieca 
kaflowego w lokalu komunalnym w Gryfinie przy ul. Bol. Chrobrego 54/3 



11. Zleciłem remont systemu centralnego ogrzewania w lokalu komunalnym, zlokalizowanym 
przy ul. Gryfińskiej 22/4 w Pniewie – opracowanie kompletnej dokumentacji instalacji c.o. 
etażowego na paliwo stałe wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. 

12. Zleciłem opracowanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej na działce nr 156/1 
w m. Bartkowo, związanej ze zmianami w rejestrze gruntów i budynków dla zadania 
inwestycyjnego pn. Rozbiórka budynku handlowego, położonego na terenie działki nr 
156/1 w m. Bartkowo. 

13. Podpisałem umowę na zadanie pn. „Wymiana drzwi wewnętrznych w lokalu 
komunalnym, położonym przy ul. Targowej 12/2 w Gryfinie”. 

14. Podpisałem umowę na zadanie pn. „Remont przewodów kominowych w lokalach 
komunalnych, zlokalizowanych w Gryfinie przy: ul. Fabrycznej 10/4, ul. Kwiatowej 1A/3, 
Flisaczej 37, Kościelnej 28/2, ul. Bol. Chrobrego 54/2, 5-7, 10-11  oraz w Gardnie przy ul. 
Pyrzyckiej 1B/2 oraz wykonanie pionu kominowego w Żabnicy przy ul. Szkolnej 15/1”. 

15. Podpisałem umowę na zadanie pn. „Wymiana stolarki okiennej w lokalu komunalnym 
w m. Steklno 10/2, gmina Gryfino”. 

16. Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej przebudowy 
wewnętrznej instalacji gazowej w lokalach komunalnych mieszkalnych, zlokalizowanych 
przy ul. Gryfińskiej 19/1 i 19/3 w Daleszewie. 

17. Trwają prace związane z modernizacją systemów grzewczych, polegającą 
na przestawieniu pieców kaflowych w lokalach komunalnych w Gryfinie przy ul. Piastów 
23/8, Szczecińskiej 2/5, Łużyckiej 6/9, Kościelnej 28/4, w Wysokiej Gryfińskiej przy:  
ul. Lipowej 7/4, w Gardnie przy ul. Niepodległości 33/6 i 35/5, w Parsówku 2/2, 
w Sobiemyślu 7B/3”. 

18. Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej, związanej 
z odwodnieniem komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego 10 
w Gryfinie i wprowadzeniem instalacji do sieci kanalizacji deszczowej, zlokalizowanej 
w drodze wojewódzkiej nr 120”. 

19. Zakończyłem zadanie pn. „Rozbiórka budynku handlowego, położonego na terenie 
działki nr 156/1 w m. Bartkowo”. 

20. Zakończyłem zadania związane z wymianą pokryć dachowych na budynkach 
położonych przy: ul. 9 Maja 7 w Gryfinie oraz 1 Maja 3A w Drzeninie. 

21. Zakończyłem zadanie związane z opracowaniem dokumentacji projektowej rozbiórki 
budynku komunalnego, położonego w Starych Brynkach na działce nr 13/22. 

22. Zakończyłem roboty związane z modernizacją przewodów kominowych i wentylacji 
w lokalach komunalnych, zlokalizowanych w Gryfinie przy ul. Fabrycznej 6/5, 
ul. Targowej 11/2, 12/2, 12/5, ul. Flisaczej 37/2, 3, 5, ul. Fabrycznej 2/1, 2 i 2/5, 6. 

23. Zakończyłem roboty związane z modernizacją systemu grzewczego wraz z wymianą 
dwubiegowego kotła grzewczego (c.o. i c.w.u.) na opał stały w lokalu komunalnym przy 
ul. Kwiatowej 1b/2 w Gryfinie oraz pieca gazowego dwubiegowego w lokalu komunalnym, 
zlokalizowanym w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 23/1. 

24. Zakończyłem zadanie pn. „Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej do granic posesji  
w miejscowości Pniewo i Żórawki”. 

25. Zakończyłem zadanie pn. „Wymiana kabla zasilającego instalacji oświetleniowej 
na Cmentarzu Wojennym Żołnierzy Armii Radzieckiej w Gryfinie, działka nr 166 obręb 2 
m. Gryfino”. 

26. Zakończyłem zadanie pn. „Modernizacja drogi gminnej, położonej na dz. nr 28/12 w m. 
Drzenin – etap II” – w ramach funduszu sołeckiego dotyczącego Modernizacja drogi 
gminnej dz. nr 28/12 w m. Drzenin na 2017 rok. 

27. Zakończyłem zadanie związane z montażem dwóch opraw na istniejących słupach 
energetycznych od budynku 2 do 6 (co drugi słup) przy ul. Kościelnej oraz wykonanie 
słupa energetycznego wraz z oprawą przy ul. Gryfińskiej w m. Chwarstnica (zgodnie 
z załączonymi mapkami) – w ramach funduszu sołeckiego dotyczącego doświetlenia ulic: 
Sportowej, Kościelnej, Gryfińskiej w m. Chwarstnica  na 2017 rok. 

28. Zakończyłem zadanie związane z zakupem, dostawą i montażem 20 mb siatki 
ogrodzeniowej wraz z furtką o wys. 1,50 m oraz 5 szt. słupków przy świetlicy wiejskiej 



w m. Sobiemyśl – w ramach funduszu sołeckiego dotyczącego Zagospodarowania terenu 
wokół przedszkola w m. Sobiemyślu na 2017 rok. 

29. Zakończyłem zadanie pn. „Zakup, załadunek, transport i wyładunek klińca naturalnego 
do miejscowości Żórawki, gmina Gryfino” w ramach funduszu sołeckiego Remont 
nawierzchni drogi Kwiatowej w m. Żórawki na 2017 rok. 

 
Realizuj ąc zadania z zakresu rozwoju (BMI.RR): 
1. Na bieżąco trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji aplikacyjnej w celu 

złożenia dwóch wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 dla (RPO WZ 
2014-2020) projektów pn. „Zintegrowane centrum przesiadkowe w Gryfinie” oraz 
„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 związane z opracowaniem suplementów do umowy 
o dofinansowanie w ramach RPO WZ 2014-2020 dla projektu pn. „Poprawa efektywności 
energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie”. 

3. Złożono dwa wnioski o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej 
i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 pn. „Budowa drogi gminnej 
w Gryfinie obejmującej ulice Mazowiecką i Mazurską” oraz „Budowa drogi gminnej 
nr 410031Z łączącej drogę wojewódzką nr 121 z miejscowością Steklinko”. 

4. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Programu inwestycji o szczególnym 
znaczeniu dla sportu realizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki pn. „Budowa 
hali sportowej w Gryfinie”. 

5. Na bieżąco trwają prace związane z realizacją projektu pn. „Rewaloryzacja Parku 
Miejskiego w Gryfinie oraz terenu Górki Miłości i terenu przy ulicy Opolskiej i Kołłątaja”. 

6. Podpisałem umowę o dofinansowanie na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji 
Gminy Gryfino, nad którym na bieżące trwają prace. 

7. Podpisano Umowę partnerską z Województwem Zachodniopomorskim odnośnie 
wspólnej realizacji projektu pn. „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – 
Trasa Zielonego Pogranicza odcinek Gryfino-Trzcińsko Zdrój”. 

8. Na bieżąco trwają prace nad opracowaniem wniosku o udzielenie finansowego wsparcia 
z Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę mieszkań socjalnych w Nowym 
Czarnowie. 

 
W zakresie planowania przestrzennego i ochrony środowiska:  

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

− 9 decyzji o warunkach zabudowy,  
− 4 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 
− 5 postanowień opiniujących wstępny projekt podziału nieruchomości,  
− 23 wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,  
− 28 zaświadczeń z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.  

2. Podpisałem umowę na sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Gryfino w obr. Pniewo - teren Elektrowni Dolna Odra: 

3. Ogłosiłem w prasie, na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń UMiG o przystąpieniu 
do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w 
obr. Pniewo - teren Elektrowni Dolna Odra. 

4. Wystąpiłem o uzgodnienia i o wyrażenie opinii o projekcie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w obrębie nr 2 miasta Gryfino 
oraz Wełtyń II - tereny produkcyjno - usługowe. 

 
 
 



Realizuj ąc zadania z zakresu ochrony środowiska (BMP.RO Ś): 
1. Wydałem: 

− 7 decyzji zezwalających na usunięcie drzew, w tym 1 decyzję z naliczeniem opłaty 
za usunięcie drzew,  

− 1 decyzję zmieniającą zezwolenie na usunięcie drzew, 
− 1 decyzję w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego dotyczącego 

wydania zezwolenia na usunięcie drzew, 
      -    1 postanowienie opiniujące pozytywnie zmianę planu łowieckiego na rok gospodarczy 
            2017/2018, w zakresie zwiększenia odstrzału dzików. 
2. przedłożyłem do zaopiniowania Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska 

w Szczecinie 5 projektów decyzji dotyczących wydania zezwolenia na usunięcie drzew 
z pasa drogowego drogi publicznej, 

3. wydałem 1 postanowienie dotyczące nałożenia obowiązku wystąpienia do Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska, w zakresie możliwego oddziaływania na Obszar Natura 
2000 planowanego zamierzenia związanego z usunięciem drzew,  

4. wszcząłem 1 postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa 2 studni 
głębinowych na terenie ujęcia wody podziemnej w Drzeninie dz. nr 27/3 obr. Drzenin, gm. 
Gryfino”, 

5. wydałem: 
− postanowienie o odstąpieniu od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania 

na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa parkingu dla samochodów 
ciężarowych wraz z infrastrukturą techniczną związaną z przedsięwzięciem  
w obrębie ewidencyjnym Daleszewo przy ul. Kwiatowej”, 

− postanowienie o odstąpieniu od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania 
na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Dostosowanie instalacji energetycznego 
spalania paliw, obejmującej bloki energetyczne nr 5-8 w Elektrowni Dolna Odra 
do wymagań konkluzji BAT”, 

6. zleciłem sporządzenie operatu wodnoprawnego wraz z jego uzgodnieniem i uzyskaniem 
decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym na szczególne korzystanie z wód, polegające 
na odprowadzeniu wód deszczowych i roztopowych wylotem Wi11 (rejon ul. Artyleryjskiej 
w Gryfinie) do gruntu, 

7. na zgłoszenie mieszkańców przeprowadziłem kontrolę na terenie dawnego PGR 
w Gardnie w zakresie odpadów powstających prawdopodobnie w wyniku prowadzonej 
działalności gospodarczej podmiotów znajdujących się na przedmiotowym terenie,  

8. na zgłoszenie mieszkańców przeprowadziłem kontrolę na terenie posesji w m. Steklinko 
w zakresie uciążliwości zapachowych i hałasowych wynikających z prowadzonej 
działalności gospodarczej. 

9. wydałem postanowienie opiniujące pozytywnie „Projekt prac geologicznych dla ustalenia 
warunków geologiczno-inżynierskich – Temat: Budowa instalacji katalitycznego 
odazotowania spalin dla kotłów OP-650 nr 5, 6, 7, 8 w EDO,  Nowe Czarnowo 76, działka 
118/39 (obręb 0018)”. 

10. zorganizowałem spotkanie w dniu 16.10.2017r. w sprawie rurociągu melioracyjnego 
w Bartkowie z zainteresowanymi rolnikami i instytucjami.  

 
W zakresie gospodarki komunalnej:  

 
W zakresie gospodarki mieszkaniowej: 
1. wydałem 4 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego; 
2. wydałem 1 skierowanie do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego; 
3. rozpatrzyłem 8 wniosków o przydział lokalu komunalnego; 
4. rozpatrzyłem 3 wnioski o zamianę lokalu z urzędu; 
5. rozpatrzyłem 5 wniosków o przyspieszenie przydziału lokalu. 
 
 



W zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami: 
1. zleciłem likwidację „dzikiego wysypiska odpadów”, 
2. zorganizowałem odbiór odpadów zebranych w ramach międzynarodowej akcji 

edukacyjno-ekologicznej „Sprzątanie Świata 2017”, 
3. zorganizowałem wystawienie spektaklu o tematyce ekologicznej dla przedszkolaków 

z gryfińskich przedszkoli. 
 
W zakresie ochrony przyrody: 
1. dokonałem zakupu roślin do nasadzeń kompensacyjnych oraz do obsadzeń nowych 

aranżacji terenów zieleni, 
2. wystąpiłem do Starosty Gryfińskiego z 3 wnioskami o wydanie zezwoleń na usunięcie 

drzew z terenów gminnych, 
3. wystąpiłem do Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

z 1 wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenów gminnych wpisanych 
do rejestru zabytków, 

4. wydałem, jako właściciel nieruchomości gminnych, 4 zgody na usunięcie drzew z tych 
terenów, wymagane do uzyskania przez użytkowników zezwoleń na usunięcie drzew, 

5. zleciłem usunięcie samosiewu krzewu wraz z oczyszczeniem górnej części Bramy 
Bańskiej przy użyciu podnośnika koszowego,  

 
w zakresie cmentarzy: 
wystąpiłem do Wojewody Zachodniopomorskiego z wnioskiem o przyznanie dotacji 
na utrzymanie Cmentarza Wojennego Żołnierzy Armii Radzieckiej w Gryfinie w 2018 r. 
 
w zakresie ochrony zwierz ąt: 
1. zawarłem umowę na wykonywanie usług sterylizacji i kastracji psów i kotów 

posiadających właściciela, 
2. zawarłem umowę na udzielanie pomocy zwierzętom dzikim na terenie gminy Gryfino, 
3. nadałem 5 statusów opiekuna społecznego wolnożyjących kotów, 
4. dokonałem zamówienia nowego dystrybutora na zestawy higieniczne dla zwierząt. 
 
w zakresie transportu zbiorowego: 
podpisałem aneks do umowy o świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego, 
zwiększający liczbę realizowanych kursów. 
 

W zakresie edukacji i spraw społecznych:  
 

1. Przekazano dotację z budżetu Gminy Gryfino za miesiąc październik na prowadzenie 
na terenie gminy Gryfino Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Iskierka” 
z oddziałami ogólnodostępnymi i specjalnymi w Gryfinie w wysokości 115.251,59 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 październik na prowadzenie 
4 punktów przedszkolnych w miejscowościach wiejskich na terenie gminy Gryfino 
dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w wysokości 26.040,77 zł.  

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 2017 r.: ogólna liczba uczniów i wychowanków 
– 4176 osób; liczba nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze – 451 osób, 
zatrudnionych w niepełnym wymiarze – 120 osób, przeciętna liczba pracowników 
administracji i obsługi – 257 osób. 

4. W dniu 16 października 2017 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 2016/2017 15 dyrektorom, 
22 nauczycielom szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Gryfino oraz  
2 opiekunkom ze Żłobka Miejskiego w Gryfinie. Podczas uroczystości Burmistrz Miasta  



i Gminy Gryfino przyjął ślubowanie 15 nauczycieli, którzy w lipcu 2017 r. uzyskali stopień 
awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. 

5. Zakończyły się zorganizowane przy współpracy z Regionalną Dyrekcją Ochrony 
Środowiska w Szczecinie warsztaty dla uczniów klas IV szkół podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Gryfino o tematyce związanej z ochroną środowiska 
na terenie Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Odry.  

6.  Zakończyłem realizację projektu pn.: „W zdrowym ciele zdrowy duch” w ramach Konkursu 
Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „GRANTY SOŁECKIE 2017”.  

      W ramach konkursu zainstalowano cztery urządzenia siłowni zewnętrznych 
w miejscowości Żabnica. Projekt sfinansowany ze środków budżetu Województwa 
Zachodniopomorskiego w kwocie 9.199,99 złotych brutto. 

7.  W ramach funduszu sołeckiego wykonano następujące zadania: zakupiono ogrodzenie                      
oraz bramkę z przeznaczeniem na obiekt sportowo-rekreacyjny w miejscowości 
Chlebowo, zamontowano element zabawowy w miejscowości Dołgie, zamontowano 
piłkochwyt w Krzypnicy, zamówiono element siłowni zewnętrznej w miejscowości Stare 
Brynki, zakupiono materiały na rewitalizację boiska w Wirowie, na łączną kwotę 
17.028,86 złotych. 

8.  W dniu 16 września 2017 r. współorganizowałem uroczystości związane z uczczeniem 
„270 lat Lokacji Wsi Żabnica i Dębce 1747-2017”, które odbyły się w ramach realizacji 
projektu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich p.n. „Powrót do wspólnych tradycji 
promujących polską wieś”. Projekt sfinansowany ze środków budżetu Urzędu 
Marszałkowskiego w kwocie 24.627,03 złotych brutto. 

9.  W dniu 11.09.2017 r. Zespół do spraw budżetu obywatelskiego ogłosił listę zadań 
do głosowania. W wyniku weryfikacji formalnej i merytorycznej Zespołu spośród 
23 zgłoszonych projektów do głosowania zakwalifikował 17 zadań inwestycyjnych.  

10. Od 18.09.2017 r. do 13.10.2017 r. trwało głosowanie mieszkańców na projekty złożone 
w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2018. Obecnie trwa liczenie głosów.  
W listopadzie zostaną podane wyniki o wygranych projektach do publicznej wiadomości. 

11. Prowadziłem bieżące działania informacyjne gminy. 
12. Zorganizowałem w dniu 23 września 2017 r. widowisko historyczne „Powrót do Arnhem”. 

W ramach przeprowadzone zostały warsztaty edukacyjne w dniu 22.09.2017 r. 
w placówkach oświatowych na terenie gminy Gryfino.  

13. W dniach 20.09.2017  - 29.09.2017 r. gościliśmy młodzież z Gruzji odbywającą praktyki 
studenckie w Urzędzie Miasta o Gminy w Gryfinie. 
 

W zakresie spraw organizacyjnych:  
 

1. Wydałem zarządzenie nr 120.68.2017 z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zmiany 
do Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie. 

2. Wydałem zarządzenie nr 120.70.2017 z dnia 14 września 2017 r. zmieniające 
zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.  

3. Ogłosiłem nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Działalności Gospodarczej, 
Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami.  

4. Wydałem zarządzenie nr 120.72.2017 z dnia 15 września 2017 r. w sprawie powołania 
Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 
w Wydziale Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami. 
W wyniku przeprowadzonego naboru wyłoniono do zatrudnienia Panią Edytę Welzandt 
oraz Panią Urszulę Ksel. 

5. Ogłosiłem nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Planowania 
Przestrzennego i Ochrony Środowiska - Referat Planowania Przestrzennego. 

6. Wydałem zarządzenie nr 120.75.2017 z dnia 27 września 2017 r. w sprawie powołania 
komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu i zakończenia służby 
przygotowawczej Pana Tomasza Tarnowskiego zatrudnionego w Wydziale Planowania 
Przestrzennego i Ochrony Środowiska oraz zarządzenie nr 120.77.2017 z dnia 
27 września 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu 



przeprowadzenia egzaminu i zakończenia służby przygotowawczej Pani Marty Kokoszy 
zatrudnionej w Wydziale Gospodarki Komunalnej.  

7. Wydałem zarządzenie nr 120.76.2017 z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zasad 
przeprowadzania likwidacji rzeczowych składników majątku (środków trwałych, 
wyposażenia) w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie. 

8. Wydałem zarządzenie nr 120.78.2017 z dnia 2 października 2017 r. w sprawie powołania 
Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 
w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska. W wyniku 
przeprowadzonego naboru wyłoniono do zatrudnienia Panią Martę Bachtiak. 

9. Ogłosiłem nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale inwestycji i Rozwoju. 
10. Wydałem zarządzenie nr 120.79.2017 z dnia 11 października 2017 r. w sprawie 

powołania stałej Komisji Inwentaryzacyjnej. 
11. Ogłosiłem nabór na wolne stanowisko kierownicze – Kierownik Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Gryfinie. Termin składania ofert upłynął w dniu 23 października. 
O wynikach naboru poinformuję Państwa w następnym sprawozdaniu. 

12. Wydałem zarządzenie nr 120.81.2017 z dnia 16 października 2017 r. w sprawie 
powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko 
urzędnicze w Wydziale Inwestycji i Rozwoju. W wyniku przeprowadzonego naboru 
wyłoniono do zatrudnienia Panią Katarzynę Birkenfeld-Ból. 

13. Ogłosiłem nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Gospodarki Komunalnej. 
Termin składania ofert upływa w dniu 2 listopada 2017 r. O wynikach naboru poinformuję 
Państwa w następnym sprawozdaniu.  

14. Realizuję umowę w sprawie odbycia praktyk przez ucznia Technikum Zawodowego 
„Zdroje” w Szczecinie. 

 
W zakresie spraw obywatelskich:  

 
Realizacja zada ń z zakresu dowodów osobistych:  
Przyjąłem 930 wniosków o wydanie dowodu osobistego.  
Wydałem 969 dowodów osobistych. 
Przyjąłem 63 zgłoszenia o utracie dowodu osobistego.  
 
Realizacja zada ń z zakresu ewidencji ludno ści:    
Udzieliłem odpowiedzi na 125 wniosków o udostępnienie danych z ewidencji ludności 
i dowodów osobistych. 
Wydałem na wniosek 229 zaświadczeń o zameldowaniu mieszkańców naszej gminy. 
Dokonałem 311 czynności z zakresu obowiązku meldunkowego. 
Wydałem 2 decyzje o wymeldowanie z pobytu stałego. 
 

W zakresie obsługi Rady Miejskiej:  
 
1. Wydałem Zarządzenie nr 120.71.2017 z dnia 14 września 2017 r. w sprawie określenia 
    odpowiedzialnych za realizację uchwał podjętych na sesji w dniu 7 września 2017 r.  
2. Na ostatniej sesji radni zgłosili 25 interpelacji, pismem z dnia 12 września br. określiłem 

odpowiedzialnych za przygotowanie na nie odpowiedzi. W okresie międzysesyjnym radni 
złożyli 3 interpelacje.  

 
W zakresie zamówie ń publicznych:  

 
1. Ogłosiłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości 

zamówienia poniżej 30 000 euro na zadania:  
1) Budowa rampy dla osób niepełnosprawnych na terenie Żłobka Miejskiego w Gryfinie;  
2) Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Gryfino i jednostek organizacyjnych 

Gminy Gryfino;  



3) Remont balkonu lokalu komunalnego, zlokalizowanego przy ul. Kościelnej 18  
w Gryfinie.  

2. Ogłosiłem i rozstrzygnąłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  
o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 30 000 euro na zadania:  
1) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego, 

zlokalizowanego w pasach dróg gminnych w miejscowości Pniewo gmina Gryfino;  
2) Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 

w obrębie Pniewo – teren Elektrowni Dolna Odra;  
3) Zakup i dostawa telewizorów i sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu 

Budżetu Obywatelskiego pn. „Modernizacja sprzętu i sieci w Zespole Szkół  
w Gryfinie”.  

3. Unieważniłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej 
wartości zamówienia poniżej 30 000 euro na zadanie: Budowa rampy dla osób 
niepełnosprawnych na terenie Żłobka Miejskiego w Gryfinie.  

4. Ogłosiłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości 
zamówienia powyżej 30 000 euro na zadania:  
1) Przebudowa lokalu świetlicy wiejskiej na cele mieszkalne zlokalizowanego  

w Wysokiej Gryfińskiej przy ul. Lipowej;  
2)  Zakup energii elektrycznej dla punków poboru Gminy Gryfino i jej jednostek 

organizacyjnych oraz instytucji kultury.  
5. Unieważniłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej 

wartości zamówienia powyżej 30 000 euro na zadania:  
1)  Przebudowa lokalu świetlicy wiejskiej na cele mieszkalne zlokalizowanego  

w Wysokiej Gryfińskiej przy ul. Lipowej;  
2) Dostosowanie budynku filii Przedszkola nr 2 przy ul. Sprzymierzonych 5 w Gryfinie do 

wymogów przeciwpożarowych.  
6. Wydałem: 

1) Zarządzenie Nr 120.82.2017 z dnia 19 października 2017 r. w sprawie powołania 
komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na zadanie: „Przebudowa lokalu świetlicy wiejskiej na cele mieszkalne 
zlokalizowanego w Wysokiej Gryfińskiej przy ul. Lipowej 9”;  

2) Zarządzenie Nr 120.83.2017 z dnia 19 października 2017 r. w sprawie powołania 
komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na zadanie: „Zakup energii elektrycznej dla punków poboru Gminy 
Gryfino i jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury”.   

W zakresie podatków i opłat lokalnych:  
 

1. W zakresie spraw z zakresu windykacji należności z tytułu opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi  

   - w związku z rozliczeniem wpłat wydałem 7 postanowień o zarachowaniu wpłat, 
   - w 4 przypadkach dokonałem aktualizacji tytułów wykonawczych w związku ze zmianą 

wysokości zaległości.  
2. W zakresie windykacji należności podatkowych: 

- w związku z rozliczeniem wpłat dokonanych przez podatników wydałem 22 postanowienia 
o zarachowaniu wpłaty, 
- w związku z brakiem wpłat wystawiłem 64 upomnienia z wezwaniem do zapłaty,  
- w związku z brakiem wpłat sporządziłem 11 tytułów wykonawczych, które skierowałem do 
egzekucji, 
- w 7 przypadkach dokonałem aktualizacji tytułów wykonawczych w związku z wpłatami 
dokonanymi po wszczęciu egzekucji. 

3. W zakresie windykacji należności za czynsz dzierżawny: 
- w związku z brakiem wpłat należności wystosowałem 26 wezwań do zapłaty, 
- w 2 przypadkach sporządziłem noty odsetkowe, które przesłałem zobowiązanym. 



4.  W zakresie windykacji należności opłaty za użytkowanie wieczyste: 
- w związku z brakiem wpłat należności w 3 przypadkach skierowałem sprawy do sądu 
z powództwem o zapłatę. 

5. W zakresie windykacji należności z tytułu kar grzywien nałożonych w drodze mandatu 
karnego: 
- przesłałem do zobowiązanych 13 upomnień wzywających do zapłaty, 
- w związku z brakiem wpłat sporządziłem 25 tytułów wykonawczych, które skierowałem 
do egzekucji. 

6. W zakresie wymiaru podatków lokalnych (od nieruchomości, rolnego i leśnego),: 
- przeprowadziłem 56 postępowań które zakończone zostały wydaniem decyzji, 
- zweryfikowałem 9 deklaracji złożonych przez osoby prawne, 
- wszcząłem 6 postępowań w przedmiocie określenia zobowiązania z tytułu podatku 
rolnego. 

7. W zakresie udzielania ulg w spłacie należności: 
 - przeprowadziłem postępowania i wydałem rozstrzygnięcia w 10 przypadkach. 

8. W zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 
- zweryfikowałem  135 deklaracji 
- wystosowałem 48 wezwań w związku z prowadzonymi czynnościami sprawdzającymi. 

9. W zakresie należności z tytułu opłaty skarbowej: 
- wystosowałem 3 wezwania do uiszczenia opłaty skarbowej, 
- wszcząłem z urzędu 1 postępowanie w przedmiocie określenia opłaty skarbowej,  
- wydałem 4 decyzje w przedmiocie  zwrotu opłaty skarbowej.  

10. W zakresie podatku od środków transportowych  
- w związku z niezłożeniem wymaganych deklaracji przesłałem do podatników 10 wezwań    

   do złożenia deklaracji 
- wydałem 3 decyzje w przedmiocie określenia zobowiązania  
- zweryfikowałem 10 deklaracji. 

11. W zakresie wydawania zaświadczeń:  
- wydałem 5 zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach i 5 zaświadczeń w innych sprawach 
podatkowych. 

 
W zakresie działalno ści Biblioteki Publicznej:  

 
termin tematy i formy pracy 

14 września Wystawa „Sambor na dawnej pocztówce”. Wystawa, zorganizowana 
przez Gminę Gryfino, Bibliotekę Publiczną w Gryfinie, we współpracy z 
gryfińskimi Sybirakami, prezentuje Sambor widziany oczyma dawnych 
pocztówek. Zobaczymy na nich nie tylko rynek, ratusz, kościoły, dworzec 
kolejowy ale również miejski dzień targowy czy elektrownię. 

29 września Książka ma głos, czyli sztuka czytania młodzieży – warsztaty czytelnicze  
z dziennikarzem i lektorem Stanisławem Heropolitańskim. 

1 października XIV Gryfiński Koncert Organowy. Podczas koncertu, który odbył się  
w kościele p.w. NNMP w Gryfinie wystąpił Michał Woźniak z zespołem.  

14 października Machiną przez Chiny – Łukasz Wierzbicki dla dzieci. W ramach 5. edycji 
Festiwalu Czytania „Odkrywcy Wyobraźni” organizowanego przez 
Książnicę Pomorską w Szczecinie, odwiedził już po raz trzeci gryfińską 
bibliotekę – pisarz i podróżnik Łukasz Wierzbicki. W Czytelni dla Dzieci 
i Młodzieży uczestnicy spotkania wybrali się w „podróż literacką” wokół 
globu najpierw rowerem, a później motocyklem. Pan Łukasz opowiadał  
o swoich książkach dla dzieci: o Kazimierzu Nowaku, nieustraszonym 
podróżniku z Poznania, który przemierzył Afrykę rowerem; o niedźwiadku 
Wojtku, kompanie polskich żołnierzy, który pomagał w bitwie o Monte 
Cassino; o zakonniku Benedykcie Polaku, który zawiózł list papieski 
do władcy tajemniczych Mongołów. 

 



Oddział Dzieci ęcy: 
termin tematy i formy pracy 

7 września Głośne czytanie książki B.J.Novaka – „Książka bez obrazków” oraz 
bajeczki „Zaczarowana w żabę” 

 Zgaduj-Zgadula 
 Bociani berek – zabawa ruchowa 
8 września Baba  Blaga, czyli spotkanie z pisarką Joanną Wachowiak 
12 września Agresja ZSRR na Polskę 17 września 1939 roku 
14 września  Jak rozbójnik Rumcajs obchodził 50. urodziny w bibliotece 

Głośne czytanie z Gryfusiem rozdziału „Jak szewc Rumcajs został  
zbójnikiem” z książki pt. „Rumcajs” Vaclava Ctvrtka  

 50. urodziny rozbójnika Rumcajsa! 
 Tworzymy Rzacholecki Las  
 Drzewo radości – zabawa na wizualizację 
19 września  Jesień w poezji 
21 września Z wizytą w bajkowym królestwie 
 Głośne czytanie z Gryfusiem bajki Sławy Snihur – „Bałagan w bibliotece”  
 „Szukając Marudka” – teatrzyk KAMISHIBAI  
 Na dzień dobry…, Taniec przytulaniec – zabawy ruchowe przy muzyce 
22 września Baśń o perle – spotkanie autorskie z Anną Gibasiewicz 
28 września  Dzień Chłopaka 
10 października Dzień Edukacji Narodowej 
12 października Głośne czytanie książki Asy Lind – „Chusta babci” 
 Zabawy z chustą KLANZA 
 Zgaduj-zgadula-chusta 
18 października Czytam, bo lubię – moje ulubione książki! 
 Głośne czytanie opowiadania Joanny Krzyżanek – „Kura Adela i parasol” 
 Jak kura Adela zgubiła pióra – łamigłówki literackie 
 Co to? Kto to? – zagadki z dźwiękiem 
19 października Królowa Polskich Rzek – Rok Rzeki Wisły 
 Z biegiem Wisły – turniej w grupach 

 „Płynie Wisła płynie” – konkurs karaoke 
 „Bajka o Wiśle” Magdaleny Zarębskiej – japoński teatrzyk KAMISHIBAI 

 
Filia Biblioteczna w Pniewie: 

25 września zajęcia warsztatowe. Robienie lampionów techniką dowolną. 
27 września Spotkanie z biblioterapią. Zajęcia pt.: „Jesień życia” w Dziennym Domu  

„Senior WIGOR”.   
23 października zajęcia warsztatowe. Robienie lampionów ze słoików, puszek oraz 

butelek. 
 

Filia Biblioteczna w Wełtyniu: 
12 września Bajki Pana Brzechwy. W plenerze na wełtyńskiej scenie odbył się 

spektakl, który przeniósł publiczność w magiczny świat wierszy Jana 
Brzechwy. Artyści Teatru Rozmaitości GWITACJE ze Szczecina 
zaczarowali dzieci i dorosłych swoją energią i niezwykle zabawną 
interpretacją znanych wszystkim utworów. 

12 września „Lata dwudzieste…lata trzydzieste…”. Po spektaklu dla dzieci, artyści 
Teatru Rozmaitości GWITACJE ze Szczecina przenieśli się na hol 
wełtyńskiej świetlicy, by po krótkiej przerwie przy kawie i kawałku ciasta 
rozpocząć kolejny spektakl. Tym razem dla nieco starszej publiczności. 
Ciekawe anegdoty, zabawne gagi i żarty, a przede wszystkim wspaniałe 
piosenki i muzyka przeniosły publiczność w klimat lat XX-lecia 



międzywojennego. 
 

Filia Biblioteczna w Żabnicy: 
3 października – Światowy Dzień Muzyki. Imprezę przygotowała Biblioteka Publiczno–
Szkolna w Żabnicy. Organizatorom przyświecał główny cel uhonorowania muzyki jako dobra 
nadrzędnego dla ludzkości, a także edukacja muzyczna młodego pokolenia, które rzadko 
na co dzień kontaktuje się z muzyką klasyczną. 
 

Filia Biblioteczna w Chwarstnicy: 
8 września – spotkanie autorskie z Joanną Wachowiak. 
 

W zakresie działalno ści Gryfi ńskiego Domu Kultury:  
 

termin nazwa imprezy miejsce 
9 września Regionalne Targi Gospodarcze w Gryfinie - 

występ Kapeli Ludowej Borzymianka i Zespołu 
Śpiewaczego Gardnianki (instr. Zygmunt 
Rosiński) oraz wokalistów ze Studia Piosenki 
C-Note (instr. Piotr Ostrowski), prow. Kuba 
Kasprzyk 

Nabrzeże Miejskie 
w Gryfinie 

10 września warsztaty sianoplotów dla mieszkańców 
Borzymia (prow. Justyna Mendyk) 

świetlica wiejska  
w Borzymiu 

11-16 
września 

rozpoczęcie działalności zespołów i kół 
Gryfińskiego Domu Kultury w sezonie 
artystycznym 2017-2018 

Gryfiński Dom Kultury, 
Pałacyk pod Lwami,  
świetlice wiejskie 

13 września udział świetlicy w Krzypnicy w akcji pomocowej 
dla najmłodszych uczniów z biednych rodzin 
pn. "Zamiast jednego kup dwa" 

świetlica wiejska 
w Krzypnicy 

16 września obsługa techniczna 5. Gryfińskiego Pikniku z 
Psem 

Gryfino 
pl. Solidarności 

16 września organizacja atrakcji przystanku w Krzypnicy 
(org. Barbara Kłonowska) dla uczestników 
rajdu rowerowego Szkolnego Klubu 
Sportowego w Widuchowej 

świetlica wiejska 
w Krzypnicy 

18 września obsługa techniczna uroczystości 
upamiętniających 78. rocznicę agresji ZSRR 
na Polskę (prow. Krzysztof Rudnicki, występ 
podopiecznych Doroty Krutelewicz-
Sobieralskiej) 

Cmentarz Komunalny 
W Gryfinie 

19 września warsztaty plastyczne w Dziennym Domu 
Senior - Wigor (prow. Elżbieta Narzekalak) 

Dzienny Dom Senior - 
Wigor w Gryfinie 

23 września współorganizacja Turnieju Szachów 
Błyskawicznych (org. Krzysztof Rudnicki) 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

23 września współorganizacja rekonstrukcji historycznej 
„Powrót do Arnhem” 

Nabrzeże Miejskie 
w Gryfinie 

26 września uroczyste rozstrzygnięcie 50. 
Międzynarodowego Konkursu Rysunkowego w 
Schwedt (Niemcy)  
* nagrody dla wychowanków Małgorzaty 
Ragan: 
- w kategorii od 4 do 6 lat dla Darii Smulskiej, 
Zuzi Buraczyńskiej, Wiktorii Łukaszewicz, Hani 
Sztylke, Wiktora Kowalskiego i Hani Horniak; 
- w kategorii od 7 do 11 lat dla Leny Bazydło, 

Uckermärkische 
Bühnen Schwedt 



Justyny Białek i Klaudii Kowalskiej; 
* nagrody dla wychowanków Kariny Tyły: 
- w kategorii od 4 do 6 lat dla Miriam Kwiatek i 
Marceliny Czajki;  
- w kategorii od 7 do 11 lat dla Oliwii 
Barczyńskiej; 
- w kategorii od 12 do 15 lat dla Oliwii Kurlej. 

27 września warsztaty plastyczne dla mieszkańców 
Krzypnicy (prow. Aneta Kopystyńska, org. 
Barbara Kłonowska) 

świetlica wiejska 
w Krzypnicy 

28 września dodatkowy seans filmowy dla szkół/przedszkoli Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

29 września trzy dodatkowe seanse filmowe dla 
szkół/przedszkoli 

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

29 września ognisko na pożegnanie lata dla najmłodszych 
mieszkańców Krzypnicy (org. Barbara 
Kłonowska) 

świetlica wiejska  
w Krzypnicy 

30 września współorganizacja Szachowego Grand Prix 
Gryfina 2017 - turniej 7. (org. Krzysztof 
Rudnicki) 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

30 września obsługa techniczna Gryfińskiego Marszu Życia 
(prow. Kuba Kasprzyk) 

Gryfino 
pl. Księcia Barnima I 

30 września rajd pieszy do Mescherin (org. Kamilla 
Gadomska) 

Gryfino 
pl. Księcia Barnima I 

1 października nagranie fragmentów spektaklu Teatru Tańca 
EGO VU pt. „Mijanie” (instr. Eliza Hołubowska) 
do filmu stowarzyszenia Kamera ze Szczecina 

Łasztownia 
Szczecin 

2 października dodatkowy seans filmowy dla szkół/przedszkoli Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

4 października wernisaż wystawy prac plastycznych sekcji 
malarskiej Gryfińskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku (instr. Karina Tyła) 

Centrum Informacji 
Turystycznej w Gryfinie 

5 października dodatkowy seans filmowy dla szkół/przedszkoli Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

6 października dodatkowy seans filmowy dla szkół/przedszkoli Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

6 października udział Elizy Hołubowskiej ze spektaklem 
„Umbra” w koncercie jubileuszowym ośrodka 
kultury w Dębnie 

Dębnowski Ośrodek 
Kultury 

9 października współorganizacja (z Zamkiem Książąt 
Pomorskich w Szczecinie) warsztatów dla 
dzieci „Bajkowi Globtroterzy” (1) (org. Kuba 
Kasprzyk) 

Gryfiński Dom Kultury 
sala Lech 
 

10 
października 

warsztaty plastyczne w Dziennym Domu 
Senior - Wigor (prow. Danuta Świderek) 

Dzienny Dom Senior - 
Wigor w Gryfinie 

10 
października 

warsztaty lampionowe i stroikowe dla 
mieszkańców Borzymia (prow. Justyna 
Mendyk) 

świetlica wiejska  
W Borzymiu 

11 
października 

obsługa techniczna wykładu Gryfińskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

13 
października 

dwa dodatkowe seanse filmowe dla 
szkół/przedszkoli 

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

13 
października 

Jesienny Wieczór Poetycki Mieczysława 
Kwiatkowskiego w Wirowie (org. Magdalena 

świetlica wiejska 
w Wirowie 



Włodarczak) z udziałem Teatru 6 i PÓŁ (instr. 
Krzysztof Gmiter), obsługa techniczna 

14 
października 

Święto Ziemniaka w Starych Brynkach (org. 
Wanda Kozłowska) 

świetlica wiejska  
w Starych Brynkach 

16 
października 

współorganizacja (z Zamkiem Książąt 
Pomorskich w Szczecinie) warsztatów dla 
dzieci „Bajkowi Globtroterzy” (2) (org. Kuba 
Kasprzyk) 

Gryfiński Dom Kultury 
sala Lech 
 

18 
października 

projekcja filmów prewencyjnych dla młodzieży 
ze szkół średnich (org. Komenda Powiatowa 
Policji w Gryfinie) 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

19 
października 

współorganizacja Powiatowej Prezentacji Życia 
Twórczego Osób Niepełnosprawnych i 
Przyjaciół  - występ Kapeli Ludowej 
Borzymianka (instr. Zygmunt Rosiński), 
przygotowanie scenografii: Danuta Świderek), 
obsługa techniczna 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

19 
października 

Dzień Seniora dla mieszkańców Krzypnicy, 
Pniewa i Żórawek (współorg. Barbara 
Kłonowska), udział Zespołu Śpiewaczego 
Gardnianki (instr. Zygmunt Rosiński) 

Motel Saga w Pniewie 

20 
października 

obsługa techniczna i występ zespołu 
wokalnego Ad Hoc (instr. Jolanta 
Romanowska) podczas uroczystości Złotych i 
Diamentowych Godów 

aula Szkoły 
Podstawowej  
nr 3 w Gryfinie 

20-27 
października 

udział tancerzy Teatru Tańca EGO VU (instr. 
Eliza Hołubowska) w międzynarodowych 
warsztatach twórczych w Bröllinie (Niemcy) 
przy pracy nad musicalem „So Far, So Close” 

Ośrodek Działań 
Twórczych 
Schloss Bröllin 

21 
października 

Szachowe Grand Prix Gryfina - turniej 8. (org. 
Krzysztof Rudnicki) 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

21 
października 

42. Rajd Parasolowy (org. Kamilla Gadomska) Wolin 

21 
października 

udział tancerzy Teatru Tańca EGO VU (instr. 
Eliza Hołubowska) w pokazie spektaklu „Luther 
- Zwischen Liebe, Tod und Teufel" teatru 
Uckermärkische Bühnen Schwedt 

Stralsund (Niemcy) 

23 
października 

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

23 
października 

współorganizacja (z Zamkiem Książąt 
Pomorskich w Szczecinie) warsztatów dla 
dzieci „Bajkowi Globtroterzy” (3) (org. Kuba 
Kasprzyk) 

Gryfiński Dom Kultury 
sala Lech 
 

24 
października 

obsługa techniczna Obiadu Czwartkowego we 
Wtorek (org. Gryfiński Uniwersytet Trzeciego 
Wieku) 

restauracja Arkadia  
w Gryfinie 

25 
października 

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

27 
października 

udział tancerzy Teatru Tańca EGO VU (instr. 
Eliza Hołubowska) w pokazie spektaklu „Luther 
- Zwischen Liebe, Tod und Teufel" teatru 
Uckermärkische Bühnen Schwedt 

Greifswald (Niemcy) 

 
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 Mias ta i Gminy:  
 

Dzień Miejsce  Wydarzenie  Uczestniczył/a  

8 września Nowe 
Czarnowo 

Uroczyste spotkanie z okazji Dnia 
Energetyka 

Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn 

9 września Gryfino Regionalne Targi Gospodarcze 
Gryfino 2017 

Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn 

16 września Gryfino Mistrzostwa w Pływaniu na Desce Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn 

16 września Żabnica Uroczystości związane z 270-leciem 
miejscowości Żabnica i Dębce 

Burmistrz  
Mieczysław Sawaryn 

16 września Wełtyń 
Uroczystości z okazji 70-lecia 
pożycia małżeńskiego państwa 
Powietrzyńskich 

Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn 

16 września Gardno Festyn rodzinny „Dzień pieczonego 
ziemniaka” 

Burmistrz  
Mieczysław Sawaryn 

17 września Gryfino, Plac 
Barnima 

Obchody 78. Rocznicy agresji 
ZSRR na Polskę 

Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn 

18 września 
Gryfino, 

Cmentarz 
Komunalny 

Obchody 78. Rocznicy agresji 
ZSRR na Polskę 

Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn 
Wiceprzewodniczący 
RM 
Tomasz Namieciński 

20 września  Gryfino Dzień Przedszkolaka w Przedszkolu 
Nr 5 im. Calineczki 

Zastępca Burmistrza 
Tomasz Miler 

20 września 
Urząd Miasta 

i Gminy w 
Gryfinie 

Spotkanie dzieci szkół 
współpracujących: Szkoła 
Podstawowa Nr 1 w Gryfinie oraz 
Grundschule „Bertolt Brecht” w 
Schwedt 

Sekretarz 
Ewa Sznajder 

23 września  Gryfino 12. Gryfiński Festiwal  Triathlonowy 

Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn 
Przewodnicząca RM 
Elżbieta Kasprzyk 

23 września Gryfino Inscenizacja historyczna „Powrót do 
Arnhem” 

Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn 
Przewodnicząca RM 
Elżbieta Kasprzyk 
Zastępca Burmistrza 
Paweł Nikitiński 

30 września Gryfino Marsz Życia Różowej i Niebieskiej Burmistrz 



Wstążki Mieczysław Sawaryn 

2 października Gorzów 
Wielkopolski 

Uroczysta Gala z okazji 20-lecia 
Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej 

Zastępca Burmistrza 
Tomasz Miler 

3 października Gryfino 

Inauguracja Roku Akademickiego 
2017/2018 Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w Gryfinie  
 

Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn 
Przewodnicząca RM 
Elżbieta Kasprzyk 

3 października Gryfino 46. Niemiecko-Polski Bieg 
Transgraniczny 

Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn 
Przewodnicząca RM 
Elżbieta Kasprzyk 

3 października Gryfino Piknik Rodzinny w Przedszkolu nr 5 
im. Misia Uszatka w Gryfinie 

Wiceprzewodniczący 
RM 
Zdzisław Kmieciak 
Sekretarz 
Ewa Sznajder 

4 października Szczecin 
Uroczysta Inauguracja Roku 
Akademickiego na Uniwersytecie 
Szczecińskim 2017/2018  

Zastępca Naczelnika 
Swiełana Sochaj 

6 października Gryfino Uroczyste otwarcie Przychodni 
MegaMed  

Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn 

7 października Gryfino Pierwszy Jesienny Turniej Street 
Workout  

Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn 

7 października Gryfino 83. Gryfińskie Masowe Biegi 
Przełajowe 

Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn 

7 października Gryfino Uroczystości kościelne „Różaniec 
do Granic” 

Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn 

10 
października Gryfino Pasowanie na ucznia w Szkole 

Podstawowej Nr 1 w Gryfinie 
Naczelnik 
Grzegorz Jastrowicz 

11 
października Szczecin Dni Współpracy Polsko-Niemieckiej Naczelnik  

Grzegorz Jastrowicz 

11 
października Gryfino 

Uroczyste obchody z okazji 
Międzynarodowego Dnia Białej 
Laski 

Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn 
Sekretarz 
Ewa Sznajder 

13 
października Gryfino 

Uroczystości z okazji Dnia Edukacji 
narodowej w Szkole Podstawowej 
Nr 2 w Gryfinie 

Naczelnik 
Grzegorz Jastrowicz 

14 
października Gryfino Dzień Seniora w Klubie „Senior” 

 
Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn 

16 
października Gryfino 

90. rocznica urodzin uczestnika 
DDP Senior-Wigor Pana Wiktora 
 

Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn 

16 
października Gryfino Gminne uroczystości z okazji Dnia 

Edukacji Narodowej  

Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn 
Zastępca Burmistrza 
Paweł Nikitiński 

17 
października Gryfino 

Spotkanie w ramach projektu " 
Transgraniczny Festiwal Bajek" w 
Przedszkolu Nr 5 im. Calineczki 

Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn 

17 
października Szczecin Regionalne Obchody Dnia Seniora 

2017  
Delegacja z DDP 
Senior-Wigor  



17 
października Gryfino 

Uroczystości związane z obchodami  
Dnia Edukacji Narodowej - Związek 
Nauczycielstwa Polskiego Sekcja 
Emerytów i Rencistów w Gryfinie 

Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn 

18 
października Pniewo Dzień Seniora Zastępca Burmistrza  

Paweł Nikitiński 

19 
października Gryfino 

XII Powiatowa Prezentacja Życia 
Twórczego Osób 
Niepełnosprawnych i Przyjaciół 

Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn 

19 
października Gryfino 

Uroczystości związane z Dniem 
Seniora obchodzone z Gryfińskim 
Domem Seniora 

Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn 

20 
października Gryfino Otwarcie nowego placu zabaw przy 

Przedszkolu Nr 1 im. Hałabały 

Skarbnik 
Beata Blejsz 
 

20 
października Gryfino Jubileusz Złotych i Diamentowych 

Godów 

Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn 
Przewodnicząca RM 
Elżbieta Kasprzyk 
Wiceprzewodniczący 
RM 
Zdzisław Kmieciak 

20 
października Krajnik Dzień Seniora Burmistrz 

Mieczysław Sawaryn 
21 

października Gryfino Uroczystości związane z Dniem 
Seniora z Klubem Jesień Życia 

Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn 

21 
października Gryfino 

Inauguracyjny mecz piłki ręcznej o 
mistrzostwo II ligi mężczyzn KPR 
Gryfino – Szczypiorniak Olsztyn 

Zastępca Burmistrza 
Tomasz Miler 

24 
października  Szczecin Posiedzenie Zarządu SSOM Burmistrz 

Mieczysław Sawaryn 
 
 

 
 
 

Gryfino, dnia 25 października 2017 r.        
 

     Burmistrz Miasta i Gminy  
           Mieczysław Sawaryn  


