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W zakresie gospodarki nieruchomościami i działalności gospodarczej: 
 
1. Przyjęto 113  zgłoszeń do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 
2. Wydano 6 decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości; 
3. Ustalono jednorazową opłatę adiacencką z tytułu wzrostu wartości nieruchomości  

w związku z jej podziałem w wysokości 48.000,00 zł; 
4. Wydano 3 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu i poza 

miejscem sprzedaży; 
5. Wydano 1 zezwolenie na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych; 
6. Wydano 1 decyzję o wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych; 
7. Wydano 149 zaświadczeń potwierdzających przekształcenie z mocy prawa z dniem  

1 stycznia 2019 r. użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych w prawo 
własności;  

8. Ustalono dla 15 wnioskodawców jednorazową opłatę przekształceniową wraz  
z zastosowaniem 70% bonifikaty;   

9. Wydano 20 zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego dla nieruchomości, 
położonych na terenie miasta i gminy Gryfino; 

10. Zawarto 3 umowy notarialne o ustanowieniu służebności gruntowych i przesyłu  
w związku  z lokalizacją na gruntach gminnych urządzeń infrastruktury technicznego  
uzbrojenia terenu – służebności odpłatne – 797,00 zł netto; 

11. Wydano 5 zaświadczeń dotyczących nieruchomości oraz 3 dotyczące Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 

12. Wydano 115 umów dzierżawy oraz 2 umowy użyczenia obejmujące nieruchomości    
gminne; 

13. Sprzedano w drodze rokowań 1 działkę przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową  
 za kwotę netto – 71.000,00 zł.  

 
W zakresie gospodarki nieruchomościami nie wydano zarządzeń dotyczących 
gospodarowania mieniem gminnym. 

 
W zakresie inwestycji i rozwoju: 

 
Realizując zadania z zakresu inwestycji (BMI.RI): 
1. Trwają prace związane z bieżącymi remontami na drogach, stanowiących własność 

Gminy Gryfino, realizowane na mocy Porozumienia przez Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych w Gryfinie. 

2. Trwają prace przy realizacji zadania pn. „Budowa hali sportowo-widowiskowej  
w Gryfinie.” 

3. Trwają prace przy realizacji zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej Szkoły 
Podstawowej nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie”. 

4. Trwają prace przy realizacji zadania pn. „Przebudowa wewnętrznych dróg tj. ulic: Fredry  
i Miłosza w Gryfinie” wraz z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru. 

5. Trwają prace przy realizacji zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego na ulicach 
Klonowej, Bukowej i Dębowej w miejscowości Pniewo, gmina Gryfino” wraz 
z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru realizowanego w ramach Budżetu 
Obywatelskiego na 2019 rok. 

6. Trwają prace związane z realizacją zadania pn.: „Budowa pochylni dla osób 
niepełnosprawnych w Parku Miejskim w Gryfinie”. 

7. Podpisałem umowę na zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej 
wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Piastów 23 w Gryfinie” 
wraz z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru. 

8. Podpisałem umowę na zadanie pn. „Transport około 500 m3 ziemi z miejscowości 
Wełtyń do Gryfina, gmina Gryfino”. 



9. Podpisałem umowę na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej 
na wykonanie monitoringu Ogródka Sensorycznego. 

10. Złożyłem zgłoszenie zamiaru przystąpienia do robót budowlanych modernizacji 
istniejącego Skateparku przy ul. Sportowej w Gryfinie realizowanego w ramach Budżetu 
Obywatelskiego Gminy Gryfino na 2019 rok. 

11. Zakończyłem zadanie pn. „Przebudowa ulic: Sportowa i Akacjowa w Daleszewie.” 
12. Zakończyłem zadanie pn. „Wymiana instalacji elektrycznej w wielorodzinnym 

mieszkalnym budynku komunalnym, zlokalizowanym przy ul. Szczecińskiej 52 
w Gryfinie”. 

13. Zakończyłem zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 412505Z, tj. ulic Iwaszkiewicza 
i 11 Listopada w Gryfinie”. 

 
Realizując zadania z zakresu rozwoju (BMI.RR): 
1. Podpisałem umowę na "Opracowanie koncepcji budowy ścieżek rowerowych: Gryfino – 

Wełtyń i Wełtyń – Strefa Przemysłowa w Gardnie”. 
2. Podpisałem umowę na "Wspieranie działalności gospodarczej poprzez prowadzenie 

działalności informacyjnej i doradczej oraz prowadzenie punktu informacyjnego 
Regionalnego Funduszu Pożyczkowego „POMERANUS". 

3. Pozyskałem grant na realizację projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych 
mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”, w ramach 
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. W ramach projektu 
prowadzone będą szkolenia dla mieszkańców Gminy Gryfino, mające na celu 
podniesienie kompetencji cyfrowych.  

4. Złożyłem wniosek o dofinansowanie budowy studni na terenie boiska sportowego  
w Żabnicy – Granty Sołeckie 2019 rok. 

5. Podpisałem umowę o udzielenie dotacji celowej Gminie Mieszkowice. 
6. Wystąpiłem z wnioskiem o udzielenie bezzwrotnej pomocy finansowej na przebudowę 

drogi gminnej przy ul. Lipowej w m. Wysoka Gryfińska (Krajowy Ośrodek Wsparcia 
Rolnictwa). 

7. Wystąpiłem z wnioskiem o dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej 
łączącej miejscowość Steklinko z drogą wojewódzką nr 121” (Fundusz Dróg 
Samorządowych). 

8. Podpisałem umowę o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat 
na pokrycie części kosztów budowy trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych A, 
B, C w Nowym Czarnowie (Bank Gospodarstwa Krajowego). 

 
W zakresie planowania przestrzennego i ochrony środowiska: 

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

− 5 decyzji o warunkach zabudowy,  
− 5 decyzji w sprawie zmiany decyzji o warunkach zabudowy, 
− 3 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 
− 2 postanowienia opiniujące wstępne projekty podziału nieruchomości, 
− 8 wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,  
− 20 zaświadczeń z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

2. W dniu 2 kwietnia 2019 r. w związku ze zgłaszanymi przez właścicieli działek nr 3002, 
3003, 123, 124   w obrębie Radziszewo trudnościami komunikacyjnymi, zorganizowałem 
spotkanie celem przedstawienia zainteresowanym propozycji kompleksowego 
rozwiązania ww. problemu. 



3. W dniu 8 kwietnia 2019 r. zorganizowałem dyskusję publiczną nad rozwiązaniami 
przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Gryfino - miejscowość Gardno. 

4. W dniu 11 kwietnia br. odbyło się posiedzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno - 
Architektonicznej. Komisja opiniowała projekt miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gryfino dla terenu obiektów sportowych przy ul. Sportowej 
w Gryfinie, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 

 
Realizując zadania z zakresu ochrony środowiska (BMP.ROŚ): 
1. Wydałem: 

− 1 decyzję zezwalającą na usunięcie drzewa, w zamian za dokonanie nasadzeń 
zastępczych, 

− 1 decyzję umarzającą opłatę za usunięcie drzew, która była odroczona na okres 
3 lat w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych, 

− 1 decyzję umarzającą postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 
drzewa. 

2. Przyjąłem 1 zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew i krzewów z terenów nieruchomości 
stanowiących własność osób fizycznych. 

3. Przesłałem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie 2 projekty 
decyzji zezwalających na usunięcie drzew, celem uzgodnienia. 

4. Udzieliłem odpowiedzi na 2 wnioski o udostępnienie informacji publicznej. 
5. Wydałem obwieszczenie na temat elektronicznej książki ewidencji polowań 

indywidualnych Wojskowego Koła Łowieckiego "Dublet". 
6. Zorganizowałem spotkanie z udziałem przedstawicieli zarządów Kół Łowieckich, 

radnego Rady Miejskiej Pana Zenona Trzepacza oraz sołtysów sołectw: Daleszewo, 
Radziszewo, Czepino, Żabnica, celem omówienia działań związanych z planowanym 
odstrzałem redukcyjnym bobrów. 

7. Wydałem decyzję zmieniającą decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 2 maja 
2017r. dla przedsięwzięcia pn.: "Wymiana zbiorników paliwowych dwupłaszczowych 
naziemnych na zbiorniki dwupłaszczowe podziemne o łącznej pojemności 180 m3 (trzy 
zbiorniki po 60 m3), z czego 2 zbiorniki na olej napędowy i 1 zbiornik na benzyny Pb 95 
i Pb 98, na działce nr 21/7 w miejscowości Gryfino, ul. Pomorska 99, stacja paliw 
POLMAX S.A. S.K.A.". 

8. Wszcząłem postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa 2 studni 
głębinowych na terenie ujęcia wody podziemnej „Krzypnica”, dz. nr 192/2 obr. 
Krzypnica, gm. Gryfino”. 

9. Wszcząłem, na wniosek Powiatu Gryfińskiego, postępowanie administracyjne 
w sprawie zmiany stosunków wodnych na gruncie dz. 77/5 i 77/6 obr. 5 Gryfino 

10. Wydałem 2 postanowienia opiniujące projekty prac geologicznych: 
− dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich projektowanych słupów linii 

energetycznej 400 kV Krajnik – Baczyna zlokalizowanych na terenie województwa 
zachodniopomorskiego (gminy Gryfino, Banie, Kozielice i Myślibórz),na  wniosek 
Polskich Sieci Elektroenergetycznych    S. A.; 

− dla wykonania 2 otworów wiertniczych w celu ujęcia wód podziemnych na dz. 192/2 
obr. Krzypnica, na wniosek PUK Sp. z o.o. 

11. Zawarłem umowę z firmą Inżynieria Przyrody Piotr Cielecki na usunięcie 26 sztuk drzew 
z terenu lasu gminnego w Steklnie. 

12. Zleciłem wykonanie badań realizowanych w ramach monitoringu poeksploatacyjnego 
zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych w Gryfinie. 

13. Rozliczyłem I kw. 2019 r. i dokonałem płatności opłaty stałej na rzecz Wód Polskich 
z tytułu usług wodnych - wprowadzanie wód opadowych do wód. 



14. Sporządziłem informacje o wysokości opłaty za I kw. 2019r. z oświadczenia PGE GiEK 
S.A. z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej. 

15. Rozpocząłem realizację wniosków dotyczących demontażu, odbioru, transportu 
i unieszkodliwienia materiałów izolacyjnych i budowlanych zawierających azbest. 

 
W zakresie gospodarki komunalnej: 

 
w zakresie gospodarki mieszkaniowej: 
1. Wydałem 3 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego; 
2. Wydałem 3 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego; 
3. Podpisałem aneks do umowy o zarządzanie nieruchomościami gminnymi; 
4. Sporządziłem i opublikowałem na portalu sprawozdawczym Głównego Urzędu 

Statystycznego sprawozdanie M-01 dotyczące zasobów mieszkaniowych za 2018 r. 
 
w zakresie ochrony przyrody: 
1. W ramach bieżącego utrzymania zieleni na terenach gminnych zleciłem: 
a) usunięcie 3 drzew 
b) wykonanie nasadzeń na skarpie przy ul. Mazowieckiej, 
− wystąpiłem do Starosty Gryfińskiego z 1 wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie 
3 drzew z nieruchomości gminnej, 
− wydałem 2 zgody posiadaczom nieruchomości gminnych na usunięcie drzew z ich 
terenu; 
 
w zakresie ochrony zwierząt: 
Przyjąłem do realizacji 4 wnioski na wykonanie usług sterylizacji i kastracji psów i kotów 
posiadających właściciela. 
 
w zakresie gospodarki odpadami: 
1. Sporządziłem i przekazałem Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego oraz 

Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Szczecinie sprawozdanie 
dotyczące gospodarowania odpadami za 2018 r.; 

2. Sporządziłem i opublikowałem na portalu sprawozdawczym Głównego Urzędu 
Statystycznego załącznik do sprawozdania statystycznego SG-01 cz. 3, dotyczący 
gospodarowania odpadami komunalnymi; 

3. Sporządziłem i przekazałem Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska 
w Szczecinie ankietę w zakresie funkcjonowania Punktów Selektywnego 
Gospodarowania Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Gryfino; 

4. Przystąpiłem do akcji ekologicznej „Dzień Ziemi”, zapewniając odbiór zebranych przez 
szkoły, przedszkola i sołectwa odpadów komunalnych; 

5. Zleciłem uprzątnięcie 1 „dzikiego” wysypiska odpadów; 
 
w zakresie transportu zbiorowego: 
1. Wydałem 1 postanowienie uzgadniające wydanie zezwolenia na wykonywanie 

regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na linii 
komunikacyjnej na obszarze Powiatu Gryfińskiego; 

2. Zawarłem umowę na przeprowadzenie analizy zorganizowanego przez Gminę systemu    
      publicznego transportu zbiorowego oraz opracowanie zasad i zakresu jego 
      optymalizacji. 
 
 
 
 



W zakresie edukacji i spraw społecznych: 
 

1. W dniu 19 kwietnia 2019 r. wydałem zarządzenie Nr 0050.57.2019 w sprawie planu 
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach 
i przedszkolach Gminy Gryfino, określenia specjalności i form kształcenia, na które 
dofinansowanie jest przyznawane oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania 
w 2019 roku.  

2. Podpisałem umowę z Wojewodą Zachodniopomorskim, reprezentowanym przez 
Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie dotyczącą udzielenia dotacji 
celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych, książek 
niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych w ramach Priorytetu 3: Rozwijanie 
zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród 
dzieci młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych „Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa”. Szkoły objęte w 2019 roku wsparciem to Szkoła Podstawowa Nr 2 im. kpt. 
ż. w. Mamerta Stankiewicza w Gryfinie, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  
w Chwastnicy oraz Szkoła Podstawowa im. Małych Zesłańców Sybiru w Radziszewie. 
Wysokość dotacji celowej to 28.000 zł co stanowi 80% całkowitych kosztów zadania.  
20 % wkładu własnego to kwota 7.000 zł.  

3. W dniu 28 marca 2019 r. wydałem zarządzenie Nr 0050.45.2019 w sprawie powołania 
Zespołu Zarządzającego dla projektu „Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym 
i wczesnoszkolnym. Niemiecki i Polski jako język obcy” INT128.  

4. W dniu 19 kwietnia 2019 r. wysłałem wniosek sprawozdawczy za okres 01.01.2019 r. 
do 31.03.2019 r. rozliczający zaliczkę w wysokości 265.516,76 zł na realizację projektu 
„Inwestujemy w naukę!” – podnoszenie szans edukacyjnych uczniów oraz kluczowych 
kompetencji i nauczycieli ze szkół z terenu Gminy Gryfino. 

 
W zakresie spraw organizacyjnych: 

1. Wydałem zarządzenie nr 120.23.2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie powołania 
Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 
w Wydziale Inwestycji i Rozwoju – Referat Rozwoju. W wyniku  zakończenia procedury 
naboru na ww. stanowisko została wybrana do zatrudnienia Pani Natalia Suślak 
zamieszkała w Lubanowie. 

2. Wydałem zarządzenie nr 0050.44.2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia 
wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie gminy Gryfino na kadencję  
2019 – 2024. W związku z upływem kadencji sołtysów i rad sołeckich na terenie gminy 
Gryfino należało podjąć czynności w zakresie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad 
sołeckich na kadencję 2019-2024. 

3. Podpisałem umowę o przeprowadzenie auditu recertyfikacyjnego Systemu Zarządzania 
Jakością zgodnie z PE EN ISO 90001:20150. 

4. Podjąłem czynności w zakresie przeprowadzenia i zorganizowania na terenie gminy 
Gryfino wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja  
2019 r.  

5. Przekazałem do Archiwum Państwowego dokumenty wytworzone podczas ostatnich 
wyborów samorządowych.  

W zakresie działalności Urzędu Stanu Cywilnego i spraw obywatelskich: 
 

Urząd Stanu Cywilnego 
Sporządziłem: 
- 13 aktów urodzeń,  
- 5 aktów małżeństw,  



- 32 akty zgonu. 
Przyjąłem  6 uznań ojcostwa.  
Nadałem 12 numerów PESEL. 
Transkrybowałem 3 zagraniczne akty stanu cywilnego.  
Przyjąłem 17 zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.   
 
Wydałem: 
- 3 decyzje o zmianie nazwiska, 
- 496 odpisów z aktów stanu cywilnego, 
- 11 zaświadczeń o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wyznaniowego, 
- 1 zaświadczenie o stanie cywilnym, 
 
Dokonałem: 
- 35 zmian w aktach stanu cywilnego, w tym  10 o rozwiązaniu małżeństwa w wyniku 
rozwodu,  
- 120 przypisków w aktach stanu cywilnego,  
- 331 migracji aktów stanu cywilnego do Centralnego Rejestru Stanu Cywilnego. 
 

Udzieliłem 5 ślubów cywilnych. 
 
Referat Spraw Obywatelskich 
Realizacja zadań z zakresu dowodów osobistych:  
Przyjąłem 246 wniosków o wydanie dowodu osobistego.  
Wydałem 223 dowody osobiste. 
Unieważniłem 228 dowodów osobistych, w tym 35 na podstawie zgłoszeń o utracie lub 
uszkodzeniu dokumentu. 
Udzieliłem odpowiedzi na 3 wnioski o udostępnianie dokumentacji związanej                           
z dowodem osobistym.  
 
Realizacja zadań z zakresu ewidencji ludności:    
Udzieliłem odpowiedzi na 22 wnioski o udostępnianie danych z rejestru mieszkańców. 
Wydałem na wniosek 79 zaświadczeń o zameldowaniu mieszkańców naszej gminy. 
Dokonałem 121 czynności z zakresu obowiązku meldunkowego. 
Wydałem 1 decyzję orzekającą wymeldowanie z miejsca pobytu stałego, 1 decyzję 
orzekającą odmowę wymeldowania i 2 decyzje o umorzeniu postępowania w sprawie 
wymeldowania z miejsca pobytu stałego. 
 
Realizacja zadań z zakresu kwalifikacji wojskowej: 
Przygotowałem opisową analizę wyników z przeprowadzonej w dniach od 19 do 25 marca 
2019 kwalifikacji wojskowej i przekazałem ją do Starostwa Powiatowego w Gryfinie. 
 
Realizacja zadań z zakresu spraw wyborczych: 
W związku z zarządzonymi na dzień 26 maja 2019 r. wyborami posłów do Parlamentu 
Europejskiego rozpoczęły się przygotowania do przeprowadzenia głosowania zgodne              
z kalendarzem wyborczym. 
Komisarz wyborczy utworzył w Gminie Gryfino w drodze Postanowienia nr 129/2019 z dnia 
5 kwietnia 2019 roku 4 odrębne obwody głosowania, ustalił ich numery, granice oraz 
siedziby obwodowych komisji wyborczych.  
 

W zakresie obsługi Rady Miejskiej: 
 
1. W dniu 29 marca 2019 r. Przewodniczący Rady nadał bieg 15 interpelacjom radnych, 

z których 14 zostało złożonych w trakcie sesji w dniu 28 marca 2019 r., 1 została złożona 
w dniu 26 marca 2019 r. Przekazane interpelacje przekazałem do wydziałów 



merytorycznych celem przygotowania odpowiedzi, a ich treść została opublikowana 
w Biuletynie Informacji Publicznej. 

2. W dniu 1 kwietnia 2019 r. wydałem zarządzenie nr 120.24.2019 w sprawie określenia 
odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej, podjętych na sesji w dniu 
28 marca 2019 r.  

 
W zakresie zamówień publicznych: 

 
1. Wszcząłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej 

wartości zamówienia poniżej 30 000 euro na zadania:  
1) Budowa studni wierconej na boisku sportowym w miejscowości Pniewo, gmina 

Gryfino; 
2) Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Miodowej w miejscowości Żórawki, gmina 

Gryfino; 
3) Wymiana stolarki okiennej w mieszkalnych lokalach komunalnych położonych na 

terenie miasta i gminy Gryfino; 
4) Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie Linia 273: Budowa w ramach 

przystanków przesiadkowych urządzeń związanych z integracją transportu: 1. Stacja 
Gryfino, 2. Stacja Daleszewo Gryfińskie, 3. Przystanek Czepino, w ramach Budowy 
Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. 

2. Wszcząłem i unieważniłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  
o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 30 000 euro na zadania:  
1) Budowa studni wierconej na boisku sportowym w miejscowości Pniewo, gmina 

Gryfino; 
2) Wymiana stolarki okiennej w mieszkalnych lokalach komunalnych położonych na 

terenie miasta i gminy Gryfino. 
3. Wszcząłem i rozstrzygnąłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  

o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 30 000 euro na zadania:  
1) Wymiana istniejącej drewnianej podłogi w lokalu komunalnym przy ul. Kościuszki 

2/1 w Gryfinie; 
2) Zakup i dostawa gadżetów reklamowo – promocyjnych dla potrzeb Urzędu Miasta  

i Gminy w Gryfinie. 
4. Rozstrzygnąłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej 

wartości zamówienia poniżej 30 000 euro na zadania:  
1) Transport około 5 000 m3 ziemi z miejscowości Wełtyń do Gryfina, gmina Gryfino; 
2) Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn.: „Poprawa efektywności 

energetycznej wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Piastów 
23 w Gryfinie”. 

5. Wszcząłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej 
wartości zamówienia powyżej 30 000 euro na zadanie: Przebudowa ulicy Kolejowej  
w Gryfinie. 

6. Rozstrzygnąłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej 
wartości zamówienia powyżej 30 000 euro na zadanie: Poprawa efektywności 
energetycznej wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Piastów 23 
w Gryfinie. 

7. Wydałem zarządzenie Nr 120.25.2019 z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania 
komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  o udzielenie zamówienia 
publicznego na zadanie: „Przebudowa ulicy Kolejowej w Gryfinie”. 

 
 
 
 
 



W zakresie działalności Biblioteki Publicznej: 
 

18 kwietnia 2019 r. Biblioteka Publiczna w Gryfinie przekazała Urzędowi Miasta i Gminy 
Gryfino zaktualizowaną wystawę pt.: „Nabrzeże Gryfińskie wczoraj i dziś” do powieszenia 
w korytarzu rzędu Miasta i Gminy w Gryfinie  
19 kwietnia 2019 r., Biblioteka Publiczna w Gryfinie oraz jej filia w Chwarstnicy po raz 
kolejny wzięły udział w akcji Muzeum Historii Żydów Polskich Polin pt. „Żonkile”. 
Wypożyczalnie i czytelnie biblioteki dla dzieci i dorosłych oraz jej filia w Chwarstnicy 
zostały udekorowane atrapami żonkili oraz umieszczono w nich stosowne plakaty 
informacyjne.  
Sprowadzono też wersje elektroniczną i rozstrzygnięto konkurs ofert na wydruk wystawy 
Narodowego Centrum Kultury pt. „Ojcowie założyciele Unii Europejskiej”. Wystawa będzie 
udostępniana z sali multimedialnej Biblioteki Publicznej w Gryfinie. Zainteresowanie 
sprowadzeniem wystawy zasygnalizowała Szkoła Podstawowa w Stołecznej.  
Uzyskano również zgodę zarządu PSS Społem Gryfino na udostępnienie na profilu 
facbook’owym  Biblioteki zdjęć archiwalnych, będących własnością spółdzielni. Zdjęcia są 
regularnie publikowane.  
 
Oddział dla Dzieci i Młodzieży 
27 marca Oddział dla Dzieci i Młodzieży uczcił Międzynarodowy Dzień Teatru. Z tej okazji 
zorganizowano dwa przedstawienia Kamishibai – teatru obrazkowego, wywodzącego się z 
Japonii. Pierwszy teatrzyk obejrzały „Motylki” z Przedszkola nr 5 im. Calineczki pt.: “Mój 
przyjaciel Kemushi“. Potem przedszkolaki tworzyły kolorowe motylki z plasteliny. Po 
południu, rodzice z dziećmi wysłuchali znanej legendy o Smoku Wawelskim z ilustracjami 
wybitnej polskiej ilustratorki Elżbiety Gaudasińskiej. Następnie uczestnicy w parach 
tworzyli karty Kamishibai do wiersza Doroty Gellner pt. „Bajeczka”. Gotowe ilustracje dzieci 
przedstawiały innym uczestnikom, w ramach zabawy w teatr. Na zakończenie Miłosz 
Kiełtyka recytował wiersz Jana Brzechwy – „Na straganie” do gotowych kart, narysowanych 
przez uczestników BIBLIOFERIADY. 
5 kwietnia odbyły się także zajęcia z robotyki, na których zapisane dzieci doskonalą się 
w sztuce programowania, własnoręcznie zbudowanych maszyn z klocków Lego. Kurs 
z robotyki odbywa się cyklicznie.  
Kolejną ważną imprezą była wizyta pisarki Katarzyny Ryrych. Autorka odwiedziła Odział dla 
Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Gryfinie oraz Filię w Chwarstnicy. Spotkanie w 
Gryfinie odbyło się pod hasłem: „Dorastanie w książkach Katarzyny Ryrych”. Uczestniczyli 
w nim uczniowie klas – 5d z SP nr 1 i 5b z SP nr 2. Pani Ryrych zaprezentowała swoje 
najsłynniejsze powieści i zdradziła kulisy ich powstania.  
Od 8 kwietnia Oddział dla Dzieci i Młodzieży zapewnia opiekę dla uczniów szkół, 
nieczynnych z powodu strajku.   
 

W zakresie działalności Gryfińskiego Domu Kultury: 
 

termin nazwa imprezy miejsce 
29 marca Koncert Premier Teatru Tańca EGO VU [1] - 

pokaz spektakli grupy i wystawy artystyczne 
(org. Eliza Hołubowska, prow. Jakub Kasprzyk) 

Gryfiński Dom Kultury  
- sala widowiskowa 

30 marca Koncert Premier Teatru Tańca EGO VU [2] - 
pokaz spektakli grupy i wystawy artystyczne 
(org. Eliza Hołubowska, prow. Jakub Kasprzyk) 

Gryfiński Dom Kultury  
- sala widowiskowa 

1 kwietnia dodatkowy seans filmowy dla 
szkół/przedszkoli (org. Krzysztof Wawrzyniak) 

Gryfiński Dom Kultury 
- Kino Gryf 

3 kwietnia obsługa techniczna (Stanisław Fabjańczuk) Gryfiński Dom Kultury  



wykładu Gryfińskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku 

- sala widowiskowa 

4 kwietnia dodatkowy seans filmowy dla 
szkół/przedszkoli (org. Krzysztof Wawrzyniak) 

Gryfiński Dom Kultury 
- Kino Gryf 

4 kwietnia spektakl teatralny dla dzieci w wykonaniu 
Grupy Cogito (org.  Jakub Kasprzyk) 

Gryfiński Dom Kultury  
- sala widowiskowa 

5-6 kwietnia udział zespołu z pracowni turystycznej GDK 
w składzie Hanna Staruk, Jan Bodys i Wojciech 
Frąckiewicz (instr. Kamilla Gadomska) 
w wojewódzkich eliminacjach 47. 
Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju 
Turystyczno-Krajoznawczego w Cedyni 

Cedynia 

6-7 kwietnia udział recytatorów GDK w wojewódzkim finale 
Małego Konkursu Recytatorskiego: w kategorii 
klas I-III wyróżnienie otrzymała Hanna 
Sztylke, a w kategorii klas IV-VI wyróżnienie 
przyznano Amelii Maciążek (instr. Dorota 
Krutelewicz-Sobieralska ) 

Zamek Książąt 
Pomorskich  
w Szczecinie 

8-12 kwietnia dodatkowe seanse filmowe dla dzieci 
w związku ze strajkiem pracowników oświaty 
(org. Krzysztof Wawrzyniak, Stanisław 
Fabjańczuk) 

Gryfiński Dom Kultury 
- Kino Gryf 

8-12 kwietnia zajęcia otwarte w świetlicach wiejskich dla 
dzieci w związku ze strajkiem pracowników 
oświaty (org. Dominika Bojko, Malwina Goch, 
Małgorzata Grzegorzewska, Marlena Gwiazda-
Gielnik, Elżbieta Kasprzyk, Wanda Kozłowska, 
Iwona Łakomiec, Maria Mościcka, Marta 
Nowak, Katarzyna Nowicka, Bernarda Rataj, 
Kazimiera Siwek, Paulina Szewczuk, Danuta 
Świderek, Joanna Woźniakowska, Joanna 
Żmuda)  

Gryfiński Dom Kultury 
- filie w świetlicy 
wiejskiej w Bartkowie, 
Borzymiu, Chwarstnicy, 
Czepinie,  
Daleszewie, Dołgich, 
Drzeninie, Krajniku, 
Mielenku Gryfińskim, 
Nowym Czarnowie, 
Sobiemyślu, 
Sobieradzu, 
Starych Brynkach, 
Wirowie, Wełtyniu 

8-12 kwietnia zajęcia otwarte w pracowniach dla dzieci 
w związku ze strajkiem pracowników oświaty 
(org. Kamilla Gadomska, Dorota Krutelewicz-
Sobieralska, Elżbieta Narzekalak, Piotr 
Ostrowski, Małgorzata Ragan, Karina Tyła) 

Gryfiński Dom Kultury,  
filia w Pałacyku pod 
Lwami 

13 kwietnia Gryfiński Jarmark Wielkanocny: konkursy na 
babę i palmę wielkanocną (org. Aneta 
Kopystyńska), występ kapel ludowych 
Borzymianka, Gardnianki (inst. Zygmunt 
Rosiński) i Wełtynianka, obsługa techniczna 
Tomasz Brzęczek i Stanisław Fabjańczuk 

Gryfino,  
pl. Księcia Barnima I 

13 kwietnia Szachowe Grand Prix Gryfina 2019 - turniej 4. 
(org. Krzysztof Rudnicki) 

Gryfiński Dom Kultury 
- filia w Pałacyku pod 
Lwami 

14 kwietnia obsługa techniczna (Stanisław Fabjańczuk) 
obchodów Światowego Dnia Trzeźwości (org. 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie) 

Gryfino,  
Nabrzeże Miejskie 



15 kwietnia obsługa techniczna (Stanisław Fabjańczuk) 
spotkania pracowników Przedsiębiorstwa 
Usług Komunalnych w Gryfinie z burmistrzem 

Gryfiński Dom Kultury  
- sala widowiskowa 

15-16 kwietnia dodatkowe seanse filmowe dla dzieci 
w związku ze strajkiem pracowników oświaty 
(org. Krzysztof Wawrzyniak, Stanisław 
Fabjańczuk) 

Gryfiński Dom Kultury 
- Kino Gryf 

15-19 kwietnia zajęcia otwarte w świetlicach wiejskich dla 
dzieci w związku ze strajkiem pracowników 
oświaty (org. Dominika Bojko, Malwina Goch, 
Małgorzata Grzegorzewska, Marlena Gwiazda-
Gielnik, Elżbieta Kasprzyk, Wanda Kozłowska, 
Iwona Łakomiec, Maria Mościcka, Marta 
Nowak, Katarzyna Nowicka, Bernarda Rataj, 
Kazimiera Siwek, Paulina Szewczuk, Danuta 
Świderek, Joanna Woźniakowska, Joanna 
Żmuda)  

Gryfiński Dom Kultury 
- filie w świetlicy 
wiejskiej w Bartkowie, 
Borzymiu, 
Chwarstnicy, 
Czepinie, 
Daleszewie, Dołgich, 
Drzeninie, Krajniku, 
Mielenku Gryfińskim, 
Nowym Czarnowie, 
Sobiemyślu,  
Sobieradzu, Starych 
Brynkach, Wirowie, 
Wełtyniu 

15-19 kwietnia zajęcia otwarte w pracowniach dla dzieci w 
związku ze strajkiem pracowników oświaty 
(org. Kamilla Gadomska, Dorota Krutelewicz-
Sobieralska, Elżbieta Narzekalak, Piotr 
Ostrowski, Małgorzata Ragan, Karina Tyła) 

Gryfiński Dom Kultury,  
filia w Pałacyku pod 
Lwami 

16 kwietnia obsługa techniczna (Stanisław Fabjańczuk) 
Obiadu Czwartkowego we Wtorek (org. 
Gryfiński Uniwersytet Trzeciego Wieku) 

Gryfino, 
restauracja Arkadia 

18 kwietnia dodatkowy seans filmowy dla dzieci 
w związku ze strajkiem pracowników oświaty 
(org. Krzysztof Wawrzyniak, Stanisław 
Fabjańczuk) 

Gryfiński Dom Kultury 
- Kino Gryf 

19 kwietnia wynajem sali widowiskowej z obsługą 
techniczną (Stanisław Fabjańczuk) 

Gryfiński Dom Kultury  
- sala widowiskowa 

 
We wskazanym okresie instruktorzy Gryfińskiego Domu Kultury oraz świetlic wiejskich 
prowadzili działalność artystyczną i edukacyjną z podopiecznymi, a także zajęcia 
w ramach współpracy z Gryfińskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku (teatralne, 
plastyczne, malarskie, taneczne i turystyczne), któremu nieodpłatnie udostępnialiśmy 
sale zajęć w obu budynkach; 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, świetlice wiejskie oraz najważniejsze 
nasze imprezy organizowane przez Gryfiński Dom Kultury, posiadają swoje strony 
internetowe, w tym także na portalu społecznościowym Facebook 

 
 
 



Zaproszenia, spotkania, konferencje Burmistrza Miasta i Gminy: 
 

29 marca Szczecin Posiedzenie Komisji Rewizyjnej 
Stowarzyszenia Gmin Polskich 
Euroregionu Pomerania 

Burmistrz Mieczysław 
Sawaryn 

1-2 kwietnia Kraków I Krajowe Forum Miejskie Zastępca Burmistrza 
Tomasz Miler 

2-3 kwietnia Kraków Warsztaty Partnerskiej Inicjatywy Miast 
– sieć tematyczna „Rewitalizacja” 

Zastępca Burmistrza 
Tomasz Miler 

2 kwietnia Szkoła 
Podstawowa 
w Gardnie 

II edycja ogólnopolskiego konkursu 
dla szkół podstawowych "Do Hymnu"  

Burmistrz Mieczysław 
Sawaryn 

2 kwietnia Szkoła 
Podstawowa 
nr 1 w 
Gryfinie 

Alternatywna lekcja WF z Moniką Pyrek Naczelnik Grzegorz 
Jastrowicz 

4 kwietnia  Szczecin Regionalna konferencja BGK "Biznes, 
Samorząd, Rozwój regionalny" 

Skarbnik Beata Blejsz 

8 kwietnia Borzym  Wyborcze zebranie wiejskie Zastępca Burmistrza 
Paweł Nikitiński 

8 kwietnia Chwarstnica Wyborcze zebranie wiejskie Zastępca Burmistrza 
Tomasz Miler 

9 kwietnia Czepino Wyborcze zebranie wiejskie Zastępca Burmistrza 
Tomasz Miler 

9 kwietnia Daleszewo Wyborcze zebranie wiejskie Zastępca Burmistrza 
Paweł Nikitiński 

10 kwietnia Wełtyń Wyborcze zebranie wiejskie Zastępca Burmistrza 
Paweł Nikitiński 

10 kwietnia Drzenin Wyborcze zebranie wiejskie Zastępca Burmistrza 
Tomasz Miler 

11 kwietnia Gardno Wyborcze zebranie wiejskie Zastępca Burmistrza 
Tomasz Miler 

11 kwietnia Dołgie Wyborcze zebranie wiejskie Zastępca Burmistrza 
Paweł Nikitiński 

12 kwietnia Dębce Jubileusz z okazji 35-lecia Domu 
Pomocy Społecznej w Dębcach 

Zastępca Burmistrza 
Tomasz Miler 

12 kwietnia Krajnik Wyborcze zebranie wiejskie Zastępca Burmistrza 
Paweł Nikitiński 

12 kwietnia Krzypnica Wyborcze zebranie wiejskie Zastępca Burmistrza 
Tomasz Miler 

13 kwietnia Gryfino Jarmark Wielonocny Burmistrz Mieczysław 
Sawaryn 
Zastępca Burmistrza 
Paweł Nikitiński 

15 kwietnia Gryfino Spotkanie załogi Przedsiębiorstwa 
Usług Komunalnych Sp. z o.o. w 
Gryfinie 

Burmistrz Mieczysław 
Sawaryn 

15 kwietnia Radziszewo Wyborcze zebranie wiejskie Zastępca Burmistrza 
Paweł Nikitiński 

15 kwietnia Sobiemyśl Wyborcze zebranie wiejskie Zastępca Burmistrza 
Tomasz Miler 

15 kwietnia Steklno Wyborcze zebranie wiejskie Burmistrz Mieczysław 



Sawaryn 
16 kwietnia Gryfino Gryfiński Uniwersytet Trzeciego Wieku 

– Obiad Czwartkowy we Wtorek  
Sekretarz Ewa Sznajder 

16 kwietnia Pniewo Wyborcze zebranie wiejskie Sołectwa 
Żórawki 

Zastępca Burmistrza 
Paweł Nikitiński 

16 kwietnia Nowe 
Czarnowo 

Wyborcze zebranie wiejskie Zastępca Burmistrza 
Tomasz Miler 

17 kwietnia Szczecin XXIII Zebranie Delegatów 
Stowarzyszenia Gmin Polskich 
Euroregionu Pomerania 

Burmistrz Mieczysław 
Sawaryn 

17 kwietnia Urząd Miasta 
i Gminy w 
Gryfinie 

Konferencja prasowa – IV Powiatowe 
Mistrzostwa Pierwszej Pomocy – 
zmiana terminu Mistrzostw 

Zastępca Burmistrza 
Paweł Niktiński 

17 kwietnia Wysoka 
Gryfińska 

Wyborcze zebranie wiejskie Zastępca Burmistrza 
Tomasz Miler 

17 kwietnia Sobieradz Wyborcze zebranie wiejskie Zastępca Burmistrza 
Paweł Nikitiński 

17 kwietnia Włodkowice Wyborcze zebranie wiejskie Burmistrz Mieczysław 
Sawaryn 

18 kwietnia Gryfino Śniadanie Wielkanocne w 
Środowiskowym Domu Samopomocy w 
Gryfinie 

Burmistrz Mieczysław 
Sawaryn 
Zastępca Burmistrza 
Paweł Nikitiński 

23 kwietnia Pniewo Wyborcze zebranie wiejskie Zastępca Burmistrza 
Tomasz Miler 

23 kwietnia Żabnica Wyborcze zebranie wiejskie Burmistrz Mieczysław 
Sawaryn 

23 kwietnia Stare Brynki Wyborcze zebranie wiejskie Zastępca Burmistrza 
Paweł Nikitiński 

24 kwietnia Wirów Wyborcze zebranie wiejskie Burmistrz Mieczysław 
Sawaryn 

24 kwietnia Mielenko 
Gryfińskie 

Wyborcze zebranie wiejskie Zastępca Burmistrza 
Tomasz Miler 

24 kwietnia Pniewo Wyborcze zebranie wiejskie Sołectwa 
Żórawie 

Zastępca Burmistrza 
Paweł Nikitiński 

 
 
 
 
 
Gryfino, dnia 24 kwietnia 2019 r.    Burmistrz Miasta i Gminy 

      Mieczysław Sawaryn 
 


