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W zakresie gospodarki nieruchomościami i działalności gospodarczej: 
 

1. przyjąłem 174 zgłoszenia do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, 

2. wydałem 7 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu  
i poza miejscem sprzedaży, 

3. wydano 3 decyzje o wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, 
4. wydano  2  decyzje w sprawie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości, 
5. wydano 5 zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego dla nieruchomości, 

położonych na terenie Miasta i Gminy Gryfino, 
6. zawarto 3 umowy notarialne o ustanowieniu służebności przesyłu w związku  

 z lokalizacją na gruntach gminnych, urządzeń infrastruktury technicznego  uzbrojenia 
terenu – służebności nieodpłatne, 

7. wydano 91 umów obejmujących dzierżawę nieruchomości gminnych, 
8. wyznaczono na dzień 21 kwietnia 2016 r., terminy przetargów ustnych 

nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gminnych: 

- drugi przetarg  na sprzedaż działki, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2  
m. Gryfino przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – cena 
wywoławcza ustalona została na kwotę 71.000,00 zł; 

- trzeci przetarg  na sprzedaż 4 działek, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 m. 
Gryfino przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – łączna cena 
wywoławcza ustalona została na kwotę 200.000,00 zł; 

W zakresie gospodarki nieruchomościami wydano 3 zarządzenia dotyczące 
gospodarowania mieniem gminnym w sprawie: 
 
- ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta 
Gryfino i Wełtyń II – Zarządzenie Nr 0050.34.2016 z dnia 11.03.2016 r.; 
- zmieniające zarządzenie Nr 0050.128.2012 z dnia 12 grudnia 2012 r., w sprawie 
ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów i powierzchni reklamowych 
oraz minimalnych stawek czynszu za najem lokali i budynków użytkowych, stanowiących 
własność Gminy Gryfino – Zarządzenie Nr 0050.36.2016 z dnia 17.03.2016 r.,   
- niewykonania pierwokupu nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym 
nr 2 miasta Gryfino, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka  
nr 230 o pow. 608 m2 - Zarządzenie Nr 0050.40.2016 z dnia 22.03.2016. 

 
W zakresie planowania przestrzennego, strategii, rozwoju i inwestycji: 

 
Realizując zadania z zakresu planowania przestrzennego (BMP-PP): 
1. Wydałem:  
− 7 decyzji o warunkach zabudowy,  
− 5 postanowień opiniujących wstępny projekt podziału nieruchomości,  
− 19 wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,  
− 1 wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego, 
− 14 zaświadczeń z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.  

2. Obwieściłem o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Gryfino w rejonie wsi Stare Brynki. Wnioski do przedmiotowego 
planu należy składać na piśmie, w terminie do 4 kwietnia 2016 r.  

3. Obwieściłem o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Gryfino – miejscowość Gardno. Wnioski do przedmiotowego planu 
należy składać na piśmie, w terminie do 4 kwietnia 2016 r.  
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4. Obwieściłem o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Wełtyń – obejście 
drogowe. Wnioski do przedmiotowego planu należy składać na piśmie, w terminie do 4 
kwietnia 2016 r.  

5. Obwieściłem o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w obrębie Gardno i obrębie Drzenin – 
tereny produkcyjno-usługowe Gryfino. Wnioski do przedmiotowego planu należy składać 
na piśmie, w terminie do 4 kwietnia 2016 r.  

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

gminy Gryfino, realizowane na mocy porozumienia przez Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych w Gryfinie. 

2. Dokonałem odbioru zadania pn. „Założenie monitoringu zewnętrznego placu wokół 
świetlicy wiejskiej w miejscowości Czepino, gmina Gryfino” – zadanie realizowane 
z funduszu sołeckiego. 

3. Zleciłem wykonanie murowanego paleniska zgodnie z zadaniem funduszu sołeckiego, 
związanego z przygotowaniem i budową miejsca na ognisko w miejscowości Steklinko, 
gmina Gryfino. 

4. Zleciłem zakup, dostawę i montaż gontów na domek gospodarczy oraz farby na wiatę  
w miejscowości Żórawie, gmina Gryfino – zadanie realizowane z funduszu sołeckiego. 

5. Zleciłem opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami inwestorskimi dla 
zadania inwestycyjnego, polegającego na budowie parkingu, zlokalizowanego na działce 
nr 176/13, obręb 3 miasta Gryfino, przy ul. 1 Maja w Gryfinie. 

6. Podpisałem umowę na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego 
w Zespole Szkół w Gardnie”. 

7. Zrealizowałem zadanie, związane z wymianą instalacji elektrycznej w lokalu komunalnym 
przy ul. Piastów 23/8 w Gryfinie. 

8. Zrealizowałem zadanie związane z remontem wewnętrznej instalacji elektrycznej 
w lokalu komunalnym przy ul. Bol. Chrobrego 54/7 w Gryfinie. 

9. Dokonałem odbioru zadania pn. „Modernizacja systemów grzewczych, związaną 
z wymianą kotła grzewczego c.o. na opał stały w lokalu komunalnym przy ul. Gryfińskiej 
19/4 w Daleszewie oraz kotła gazowego grzewczego dwufunkcyjnego c.o. i c.w.u. 
w lokalu komunalnym przy ul. Targowej 11/1 w Gryfinie. 

10. Dokonałem odbioru programu funkcjonalno-użytkowego na zadanie pn.: Budowa żłobka 
miejskiego w Gryfinie przy ul. Władysława Łokietka 10. 

11. Dokonałem odbioru zadania pn. „Sporządzenie opinii geotechnicznej określającej 
warunki posadowienia do celów projektowych na zadanie pn.: Budowa żłobka miejskiego 
w Gryfinie przy ul. Władysława Łokietka 10. 

12. Dokonałem odbioru programu funkcjonalno-użytkowego na budowę ulic: Akacjowa, 
Podgórna, Świerkowa i Topolowa w m. Czepino, związanego ze złożonym wnioskiem 
o przyznanie pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” 
w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub 
rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię 
odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020. 

13. Dokonałem odbioru zadania pn. „Zakup, dostawa oraz montaż altanki i ławeczki zgodnie 
z zadaniem funduszu sołeckiego, związanym z doposażeniem placu zabaw 
w m. Borzym, gmina Gryfino. 

14. Zleciłem modernizację przewodów kominowych w lokalu komunalnym położonym przy  
ul. Flisaczej 37/3 w Gryfinie. 

15. Podpisałem umowę na zadanie pn. „Modernizacja w budynku Szkoły Podstawowej im. 
Ks. Barnima I w Żabnicy, polegający na doprowadzeniu do prawidłowego stanu sanitarno 
– technicznego ścian i sufitów korytarzy komunikacyjnych”. 
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16. Podpisałem umowę na zadanie pn. „Modernizacja łazienki w Przedszkolu nr 5 przy 
ul. Żeromskiego 12, 74-100 Gryfino” 

17. Podpisałem umowę na zadanie pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Stare 
Brynki” – zadanie realizowane z funduszu sołeckiego. 

18. Podpisałem umowę na zadanie pn. „Wymiana i montaż rozdzielnic 0,4 kV, instalacji 
systemów alarmowych oraz złącz kablowych na terenie Strefy Przemysłowej w Gardnie, 
gmina Gryfino”. 

 
Realizując zadania z zakresu strategii i rozwoju (BMP-PS): 
1. Uzupełniłem dokumentację potwierdzającą wykonanie rzeczowe projektu pn. „Budowa  

i przebudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Gryfino”, współfinansowanego przez 
Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura  
i Środowisko”, przekazaną do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. 

2.  Przygotowałem i podpisałem dwie umowy z Cechem Rzemiosł Różnych 
i Przedsiębiorców na realizację zadań publicznych pn.: Wspieranie działalności 
gospodarczej poprzez prowadzenie działalności informacyjnej i oświatowej, w tym 
organizowanie szkoleń z zakresu przedsiębiorczości dla osób rozpoczynających 
i prowadzących działalność gospodarczą oraz Wspieranie działalności gospodarczej 
poprzez prowadzenie Regionalnego Funduszu Pożyczkowego POMERANUS. 

3. Sporządziłem informację do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Zachodniopomorskiego nt. kwalifikowalnośći VAT projektów realizowanych w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 

4.   Sporządziłem sprawozdania z trwałości projektów: 
-  „Rozbudowa Zespołu Szkół w Gryfinie przy ul. Iwaszkiewicza o windę dla osób 

      niepełnosprawnych z przedsionkiem oraz zakup środków dydaktycznych”, 
- „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Parku Regionalnym w Gryfinie”, 
- „Budowa nabrzeża obsługi jednostek pasażerskich oraz turystyki żeglarskiej na prawym 

      brzegu rzeki Odry Wschodniej km 717,5-718,6. Nabrzeże pasażerskie – północne”, 
5.   Wziąłem udział w badaniu ewaluacyjnym Ministerstwa Rozwoju dot. Projektów - "Budowa 

nabrzeża obsługi jednostek pasażerskich oraz turystyki żeglarskiej na prawym brzegu 
rzeki Odry Wschodniej km 717,5 -718,6. Nabrzeże pasażerskie – północne", 
-"Przebudowa mostu nad rzeką Tywą w Pniewie, w ciągu drogi gminnej nr 4104087 
relacji Gryfino-Nowe Czarnowo", 

-"Rozbudowa Zespołu Szkół w Gryfinie przy ul. Iwaszkiewicza o windę dla osób 
niepełnosprawnych z przedsionkiem oraz zakup środków dydaktycznych", 
-"Przebudowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową w Czepinie (ul. Morenowa, 
ul. Widokowa, ul. Akacjowa) na terenie Gminy Gryfino" 

6. Uzupełniłem i poprawiłem dwa wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu 
"Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji 
związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej 
infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020: 

   - wniosek nr WPROW.I.07221-184/16 pn. "Budowa i przebudowa drogi łączącej drogę 
wojewódzką nr 121 z miejscowością Steklinko o szerokości jezdni 4,0-4,5 km o łącznej 
długości 2,1 km”, 

    - wniosek nr WPROW.I.07221-183/16 pn. „Budowa dróg gminnych w miejscowości 
Czepino wraz z budową kanalizacji deszczowej”. 

 
W zakresie gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i ochrony środowiska: 

 
w zakresie ochrony przyrody: 
1. wydałem 15 decyzji zezwalających na usunięcie drzew; 
2. wystąpiłem do Starosty Gryfińskiego z 5 wnioskami o wydanie zezwolenia na usunięcie 

drzew z nieruchomości gminnych; 
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3. wystąpiłem do Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
w Szczecinie z 1 wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z nieruchomości 
gminnej wpisanej do rejestru zabytków. 

 
w zakresie gospodarki mieszkaniowej: 
1. wydałem 11 skierowań do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego; 
2. wydałem 2 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego; 
3. rozpatrzyłem 5 wniosków o przydział lokalu komunalnego; 
4. rozpatrzyłem 1 wniosek o zamianę lokalu z urzędu; 
5. rozpatrzyłem 2 wnioski o przyspieszenie przydziału lokalu; 
6. sporządziłem i opublikowałem na portalu sprawozdawczym GUS sprawozdanie 

statystyczne SG-01/3, dotyczące gospodarki mieszkaniowej i komunalnej Gminy Gryfino 
w 2015 r.  

 
w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami: 
1. wszcząłem 1 postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia; 
2. sporządziłem roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania 

odpadami komunalnymi w 2015 r. 
3. sporządziłem i opublikowałem na portalu sprawozdawczym GUS sprawozdanie 

statystyczne SG-01/2, dotyczące leśnictwa i ochrony środowiska Gminy Gryfino w 2015 
r; 

 
w zakresie gospodarki komunalnej: 
1.   przyjąłem 2 zgłoszenia oddania do eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków; 
2. ogłosiłem i zobowiązałem właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Gryfino 

do przeprowadzenia akcji deratyzacyjnej. 
 
w zakresie prawa geologicznego: 
1. zatwierdziłem 2 projekty prac geologicznych. 
 
w zakresie łowiectwa: 
wydałem 3 postanowienia opiniujące roczne plany łowieckie kół łowieckich na lata 2016-
2017. 
 
w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami: 
zawarłem umowę na przyjmowanie bezdomnych psów z terenu Gminy Gryfino 
do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie; 
 
w zakresie transportu zbiorowego: 
wydałem 1 postanowienie uzgadniające wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych 
przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych na obszarze 
Powiatu Gryfińskiego. 
 

W zakresie edukacji i spraw społecznych: 
 

1. Wydano zarządzenie Nr 0050.35.2016 z dnia 14 marca 2016 r. 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 2016 roku.   

2. Wydano zarządzenie Nr 0050.26.2016 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia 
harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu 
uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych  
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w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez 
Gminę Gryfino.  

3. 5 pracodawcom przyznano dofinansowanie kosztów kształcenia 4 młodocianych 
pracowników w wysokości 26.783,00 zł . Środki na wypłatę przedmiotowego 
dofinansowania są przekazywane przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty ze 
środków Funduszu Pracy. 

4. Przekazano dotację z budżetu Gminy Gryfino za miesiąc marzec na prowadzenie na 
terenie gminy Gryfino Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Iskierka” z oddziałami 
ogólnodostępnymi i specjalnymi w wysokości 88 051,71 zł dla „OM” Sp. z o. o. z siedzibą 
przy Al. Wojska Polskiego 58/4, 70-477 Szczecin.  

5. Przekazano dotację z budżetu Gminy Gryfino za miesiąc marzec na prowadzenie pięciu 
punktów przedszkolnych na terenie gminy Gryfino dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci  
w wysokości 33 226,83 zł. 

6. Wydałem Zarządzenie Nr 0050.31.2016 z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia 
otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych, w ramach współpracy 
z organizacjami pozarządowymi. W ramach konkursu zostały ogłoszone zadania 
z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na kwotę 20.000 zł 
(Organizacja Mini Mundialu 2016) oraz zadania z zakresu kultury fizycznej – Utrzymanie 
i konserwacja obiektów sportowo-rekreacyjnych na kwotę łączną 55.000 zł. 

7.   Wsparłem działania Centrum Aktywności Lokalnej w Gryfinie. 
8.   Prowadziłem bieżące działania informacyjne gminy. 
9.   Prowadziłem działania informacyjne w ramach działalności Dziennego Domu Senior-
      WIGOR. 
10. W okresie od 01.03.2016 r. do 25.03.2016 r. zostało złożonych 10 wniosków 

o przyznanie karty dużej rodziny. Łącznie wydałem 49 kart dla członków rodziny 
wielodzietnej. 

11. W dniu 17 marca 2016 roku otrzymałem informację z Ministerstwa Sportu o przyznaniu  
dofinansowania w ramach programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” na  
kwotę 24.585,00 złotych. Program skierowany jest do uczniów szkół podstawowych 
w miejscowości Chwastnica, Gardno, Daleszewo i Radziszewo klas I-III. 

12. Przystąpiłem do konkursu w ramach akcji „Podwórko Nivea” edycja 2016 w którym 
zgłosiłem 2 lokalizacje na budowę placów zabaw w miejscowości Gryfino przy  
ul. Opolskiej oraz  w miejscowości Sobiemyśl. 

13. Przystąpiłem do konkursu „Nestlé porusza Polskę” w którym to konkursie dla gmin, jest 
do wygrania 16 siłowni terenowych. Lokalizacja siłowni w Gryfinie to plac przy Centrum 
Wodnym Laguna. 

14. Podpisałem umowę z Klubem Sportowym Rybak Wełtyń na realizację zadania pn.: 
Organizacja współzawodnictwa sportowego seniorów w zakresie piłki nożnej na terenie 
miejscowości Wełtyń w rundzie wiosennej” na kwotę 5.000 złotych. 

15. Opracowano 11 wniosków i podpisano umowy na dofinansowanie zajęć 
rehabilitacyjnych, sprzętu rehabilitacyjnego, ubezpieczenia dla dzieci niepełnosprawnych 
w tym dofinansowano przelot lotniczy dla Piotra Wróbla wraz z opiekunami na leczenie 
nowotworu obu oczu do Centrum Leczenia Nowotworów w Nowym Jorku. 

 
W zakresie spraw organizacyjnych: 

 
1. Wydałem zarządzenie Nr 120.18.2016 z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie powołania 

Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. promocji oraz 
pozyskiwania środków zewnętrznych w Wydziale Planowania Przestrzennego, Strategii, 
Rozwoju i Inwestycji – Referat Strategii i Rozwoju (w ramach umowy na zastępstwo do 
dnia 30.06.2016 r.). W związku z ogłoszeniem ww. naboru należało powołać komisję, 
która przeprowadzi procedurę naboru. 

2. Ogłosiłem nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Podatków i Opłat 
Lokalnych - stanowisko ds. poboru i windykacji należności podatkowych, stanowiących 
dochody budżetu gminy Gryfino. Termin składania ofert upłynął w dniu 21 marca br. 
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      O wynikach naboru poinformuję Państwa w kolejnym sprawozdaniu. 
3. Wydałem zarządzenie nr 0050.37.2016 z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego gminy 
Gryfino na 2017 rok. Aby umożliwić mieszkańcom gminy Gryfino bezpośrednie 
decydowanie o wydatkach budżetu w ramach budżetu obywatelskiego oraz realizowanie 
zadań wybranych zgodnie z wolą mieszkańców, zasadnym jest ustalenie szczegółowych 
zasad w tym zakresie.  

4. Wydałem zarządzenie Nr 120.21.2016 z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie powołania 
komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 
w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych. W związku z ogłoszeniem ww. naboru należało 
powołać komisję, która przeprowadzi procedurę naboru. 

5. Zakończone zostały konsultacje społeczne dotyczące „Gminnego Programu Osłonowego 
w zakresie zmniejszania wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Gminy 
Gryfino”. Konsultacje przeprowadzone zostały w dniach od 25 lutego 2016 r. do 16 marca 
2016 r. w formie badania opinii mieszkańców za pomocą pisemnych ankiet.  

      Z przekazanych ankiet wynika, że mieszkańcy zdecydowanie akceptują wprowadzenie 
„Gminnego Programu Osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na 
leki przez mieszkańców Gminy Gryfino”. Protokół z otwarcia urny zawierającej ankiety 
dotyczące ww. programu stanowi załącznik do sprawozdania. 

 
W zakresie spraw obywatelskich: 

 
Realizacja zadań z zakresu dowodów osobistych  
Przyjąłem 317  wniosków o wydanie dowodu osobistego.  
Wydałem 348 dowodów osobistych 
Przyjąłem 25 zgłoszeń o utracie dowodu osobistego.  
 
Realizacja zadań z zakresu ewidencji ludności    
Udzieliłem odpowiedzi na 177 wniosków o udostępnienie danych z ewidencji ludności,  
Udzieliłem odpowiedzi na 11  wniosków o udostępnienie danych z dowodów osobistych, 
wydałem 87 zaświadczeń o  zameldowaniu mieszkańców naszej gminy. 
 
Po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego wydałem 1 decyzje o wymeldowaniu 
z pobytu stałego. 
 
Sporządziłem i przekazałem do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Szczecinie sprawozdanie z wykonania czynności z zakresu spraw obywatelskich 
za miesiąc luty 2016 roku. 
 

W zakresie obsługi Rady Miejskiej: 
 
1. Wydałem Zarządzenie nr 120.19.201 z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie określenia  

  odpowiedzialnych za realizację uchwał podjętych na sesji w dniu 3 marca 2016 r. 
2. Na ostatniej sesji radni zgłosili 34 interpelacje. Pismem z dnia 8 marca 2016 r. określiłem   

 odpowiedzialnych za przygotowanie odpowiedzi na te interpelacje.  
 

W zakresie zamówień publicznych: 
 

1. Ogłosiłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości 
zamówienia powyżej 30 000 euro na zadanie: „Budowa Żłobka Miejskiego w Gryfinie  
w formule zaprojektuj i wybuduj”. 

2. Ogłosiłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości 
zamówienia poniżej 30 000 euro na zadanie: „Wycena nieruchomości na terenie miasta  
i gminy Gryfino”. 
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3. Rozstrzygnąłem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej 
wartości zamówienia poniżej 30 000 euro na zadania:  

1) Unieszkodliwienie azbestu z terenu Gminy Gryfino; 
2) Poprawa bezpieczeństwa pożarowego w budynku Zespołu Szkół w Gardnie; 
3) Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Stare Brynki; 
4) Remont łazienki w Przedszkolu Nr 5 w Gryfinie; 
5) Wykonanie dokumentacji projektowej terenu wokół budynku Gryfińskiego Domu 

Kultury „Pałacyk Pod Lwami”; 
6) Wymiana i montaż rozdzielnic 0,4kV, instalacji systemów alarmowych oraz złączy 

kablowych w stacjach transformatorowych na terenie strefy przemysłowej w Gardnie; 
7) Wykonanie, dostawa i montaż siłowni zewnętrznej w miejscowości Gryfino; 
8) Zakup i dostawa materiałów biurowych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Gminy 

Gryfino; 
9) Zakup i dostawa woreczków na psie nieczystości. 

4. Unieważniłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej 
wartości zamówienia poniżej 30 000 euro na: 

1) Przebudowa lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w Gryfinie przy ul. Szczecińskiej 
2/1; 

2) Zakup i dostawa dwóch dożywotnich licencji programu Autodesk AutoCAD LT 2016 
PL wraz z nośnikiem dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie; 

3) Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 w Urzędzie Miasta i Gminy  
w Gryfinie. 

 
W zakresie działalności Gryfińskiego Domu Kultury: 

 
termin nazwa imprezy miejsce 
25 lutego -  

6 marca 
10. 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 50 i 100 km) 

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

8 marca pokaz programu poetyckiego w wykonaniu 
Teatru Eliksir podczas obchodów Dnia 
Kobiet 

Centrum Aktywności 
Lokalnej 
w Gryfinie 

9 marca post scriptum Włóczykija 2016 - koncert: 
O.S.T.R 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

10 marca wieczór poetycki pt. "Miłość to znaczy 
popatrzeć na siebie" w wykonaniu Teatru 
Eliksir 

Kub Nauczyciela 
W Gryfinie 

11 marca pokaz programu poetyckiego składającego 
się z bajek i wierszy dla dzieci w wykonaniu 
aktorów Teatru Eliksir 

filia Biblioteki Publicznej 
Górny Taras w Gryfinie 

12 marca Seanse pod specjalnym nadzorem: 
projekcja filmu "Mów mi Marianna" z 
udziałem reżyserki Karoliny Bielawskiej 

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

13 marca Love Koncert: koncert piosenek o miłości w 
wykonaniu wychowanków i instruktorów 
pracowni Gryfińskiego Domu Kultury oraz 
gości specjalnych: Dariusza Paszkowiaka i 
Andrzeja Suszka (pomysł i reżyseria: Piotr 
Ostrowski) 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

16 marca obsługa techniczna wykładu GUTW Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 
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19 marca Szachowe Grand Prix Gryfina 2016 - turniej 
trzeci 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

19 marca rajd pieszy Powitanie wiosny Ogród Dendrologiczny 
w Glinnej 

19 marca Pierwszy dzień wiosny - impreza 
integracyjna przygotowana przez Świetlicę 
Wiejską w Krajniku 

Krajnik 

19 marca pokaz spektaklu 
w wykonaniu Grupy Teatralnej Gliptykos 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

20 marca Jarmark Wielkanocny Gryfino, 
Pl. Ks. Barnima I 

20 marca obsługa techniczna turnieju piłki nożnej Gryfino, 
stadion miejski 

21 marca dodatkowe seanse filmowe dla 
szkół/przedszkoli 

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

21 marca warsztaty plastyczne dla uczniów 
prowadzone przez Anetę Kopystyńską 

Szkoła Podstawowa nr 1 
w Gryfinie 

22 marca obsługa techniczna imprezy Obiad 
czwartkowy we wtorek (org. GUTW) 

Centrum Konferencyjno-
Gastronomiczne Wodnik 
w Gryfinie 

29 marca otwarcie wystawy fotografii Katarzyny 
Zalewskiej i Mariusz Strzelczyka "EGO VU 
w obiektywie" 

Centrum Informacji 
Turystycznej w Gryfinie 

 
We wskazanym okresie instruktorzy Gryfińskiego Domu Kultury oraz świetlic wiejskich 
prowadzili działalność artystyczną i edukacyjną z podopiecznymi, a także zajęcia w 
ramach współpracy z Gryfińskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku (teatralne, plastyczne, 
taneczne i turystyczne), któremu nieodpłatnie udostępnialiśmy sale 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 
 

W zakresie działalności Biblioteki Publicznej: 
 

 
Data 

Opis działalności Uczestnicy 

01.03. „Tajemnice wiewiórki Basi” – prezentacja multimedialna  
p. Urszuli Czapiewskiej z Nadleśnictwa Gryfino 

Gr. „Wiewiórki” z 
Przedszkola Nr 
4 im. Pszczółki 

Mai z 
nauczycielkami 

 Współpraca, ważna rzecz! – zajęcia bajkoterapeutyczne 
rozwijające umiejętność  współpracy z innymi do bajki 
Agnieszki Borowieckiej - „Słońce na topoli” 

-,,- 

 Też się zmieścisz! Ja cię poprowadzę! – zabawy 
rozwijające umiejętność współdziałania z innymi.  

-,,- 

01.03. Wystawa okolicznościowa z okazji Narodowego Dnia 
Żołnierzy Wyklętych 

mieszkańcy 
Gryfina i okolic 



 10

03.03. „Z wizytą w Tutlandii” – spotkanie z pisarką i poetką dla 
dzieci Agnieszką Ginko 

uczniowie kl. 1d 
z SP Nr 2 i 1f z 

SP     Nr 3 z 
nauczycielkami 

04.03. Wieczór literacko-kulinarny pt. „Tęcza ze smaków i wierszy” 
w ramach trwającego festiwalu „Kto się nie boi Virginii 
Woolf”. Bohaterami spotkania byli Jerzy Romaniuk 
prezentujący wiersze o miłości oraz Marek Kozanecki 
odkrywający smaki własnoręcznych przetworów domowych. 
Na koniec po raz pierwszy zaprezentowany został film 
dokumentalny o Marii Dobromilskiej.  

mieszkańcy 
Gryfina i okolic 

08.03. Kobieca wystawa 
Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet przygotowaliśmy w 
naszej bibliotecznej Galerii Mansarda wystawę poświęconą 
Kobiecie. Gablotę wypełniły kartki oraz znaczki pocztowe z 
podobizną kobiet. Piękne zbiory udostępnił nam Pan Henryk 
Tabaka. Ściany zdobią kopie prac Tamary Łempickiej, 
polskiej malarki, która tworzyła w pierwszej połowie XX w. 
Przedstawione zbiory na chwilę przenoszą nas w inne 
stulecie i odkrywają rąbek tego, co kryje w sobie kobieta. 

mieszkańcy 
Gryfina i okolic 

10.03. Głośne czytanie z Gryfusiem książki Agnieszki Ginko – 
„Podróż Srebrnego” 

dzieci od 3 do 8 
lat z mamami 

11.03. Dyskusja o książce M.Musierowicz – „Bijacz” na spotkaniu 
DKK GRYFIK 

dzieci od 5 do 
10 lat 

12.03. Koncert bajkowy „Opowieść o Smoku Wawelskim”  w 
wykonaniu artystów z Agencji Artystycznej „Pro Musica” ze 
Szczecina. 

dzieci od 3 do 8 
lat z rodzicami i 

babciami 
 

Spotkania, zaproszenia, konferencje Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino:  
 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino brał udział lub był reprezentowany w następujących 
zjazdach, konferencjach, seminariach, sympozjach i forach: 
 
Lp. Data Miejsce Wydarzenie Uczestniczył/a 

1. 05.03.2016 Czepino Spotkanie integracyjne polsko-
niemieckie 

Mieczysław 
Sawaryn 

2. 08.03.2016 Szczecin 

Polsko-Niemiecki krąg 
Gospodarczy "Przyszłość jest 
kobietą - przedsiębiorczynie w 
obszarze metropolitalnym 
Szczecina”  

Agnieszka 
Odachowska 

3. 10.03.2016 Szczecin 

Spotkanie z Marszałkiem 
Sobierajem w sprawie wdrożenia 
koncepcji sieci tras rowerowych 
Pomorza Zachodniego  

Tomasz Miler 

4. 13.03.2016 Gryfino Koncert Poezji i Piosenki Miłosnej  Ewa Sznajder, 
Beata Blejsz 

5. 15.03.2016 Dobra 
Szczecińska 

Walne Zebranie przedstawicieli 
członków Szczecińskiego 
Stowarzyszenie Obszaru 
Metropolitalnego  

Bartosz Boguski 

6. 16.03.2016 Szczecin Jubileusz Wydziału Zarządzania i 
Ekonomiki Usług Uniwersytetu 

Tomasz Miler 
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Szczecińskiego  

7. 18.03.2016 Szczecin 
Uroczyste uruchomienie linii 
energetycznej110kV Dolna Odra - 
Chlebowo  

Bartosz Boguski 

8. 30.03.2016 Szczecin  
Stowarzyszenie Gmin Polskich 
Euroregionu Pomerania – 
Spotkanie Komisji Rewizyjnej 

Mieczysław 
Sawaryn 

 
 
 
 

Gryfino, dnia 30 marca 2016 r.    
 

 
          Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 
                     Mieczysław Sawaryn 
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        Gryfino, dnia 21 marca 2016 r.

            

PROTOKÓŁ 
 z otwarcia urny zawierającej ankiety dotyczące 

„Gminnego Programu Osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki 
przez mieszkańców Gminy Gryfino”. 

 
W dniu 17 marca 2016 r. o godzinie 12.30 otwarcia urny dokonali pracownicy Urzędu 

Miasta i Gminy w Gryfinie: 
1. Katarzyna Birkenfeld – Ból – inspektor w Wydziale Organizacyjnym, 
2. Agnieszka Szuster – pomoc administracyjna w Wydziale Organizacyjnym. 

 
Badanie ankietowe dotyczące „Gminnego Programu Osłonowego w zakresie 

zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Gminy Gryfino” 
przeprowadzone zostało zgodnie z zarządzeniem Nr 0050.23.2016 Burmistrza Miasta i 
Gminy Gryfino z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 
dotyczących wprowadzenia „Gminnego  Programu Osłonowego w zakresie zmniejszenia 
wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Gminy Gryfino”. 

Konsultacje przeprowadzone zostały w dniach od 25 lutego 2016 r. do 16 marca 2016 
r. Wypełnione ankiety mogły być wnoszone: 

1) bezpośrednio w Biurze Obsługi Interesantów w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie,  
2) za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16,  

74-100 Gryfino, 
3) w formie elektronicznej na adres e-mail: boi@gryfino.pl. 

Łącznie rozdano około 600 ankiet. Ankietę wypełniło 99 osób, w tym: 
głosów na TAK - 90, na NIE - 3, na NIE WIEM - 6.   
 

Większość ankietowanych uważa, że zasadnym jest wprowadzenie ww. programu  
i popiera projekt. 
 

Wniesiono następujące uwagi: 
1. Podobny program przygotował rząd, jeżeli rząd nie uchwali pomocy, wówczas Gmina 

powinna wprowadzić program. 
2. Programem powinny być objęte osoby przewlekle chore, osoby chore na raka, osoby 

starsze - dzięki temu będzie im lżej. 
3. Leki są za drogie, a program jest bardzo potrzebny. 
4. Powinien być podany próg wydatków do kwalifikacji. 
5. Procedury składania wniosków  są zbyt trudne, prośba o ich uproszczenie, ponieważ 

osoby starsze mogą mieć z tym problem, może okazać się to dla nich niezrozumiałe. 
6. Uważają, że kserowanie recept na leki jest zbędne. Zaświadczenie o przewlekłej chorobie   

   oraz faktury powinny być wystarczające.  
7. Program należałoby wprowadzić dla osób powyżej 80 - 90 roku życia i osób z I, II i III 

grupą inwalidzką. 
8. Ceny leków dla dzieci, emerytów, rencistów i osób niepełnosprawnych powinny być 

mniejsze. 
9. Program nie jest potrzebny . 
10. Powinien być wprowadzony próg do dopłaty. 
11. Pomoc powinna dotyczyć osób powyżej 75 roku życia. 
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12. Dobrze, że ktoś pomyślał o osobach przewlekle chorych, niepełnosprawnych, czy 
będących w trudnej sytuacji  życiowej. 

13. Brak spójności pomiędzy kwotą określoną w § 3 ust.2 lit. a Programu (50 zł), a kwotą 
określoną w II części wniosku w ust.4 – dla wyjaśnienia ***(10 zł). 

14. W § 3 w ust. 2 należałoby wprowadzić definicje osoby uprawnionej ze względu 
na kryteria dochodowe, a  w ust. 3 określić dolną granicę refundowanych wydatków na 
zakup leków. 

15. Program powinien również przyznać dofinansowanie osobom przekraczającym kryterium 
dochodowe, jeżeli ponoszone przez nich wydatki na zakup leków zmniejszają dochody 
do poziomu niższego od kryterium dochodowego. 

16. Konieczność składania wniosku co miesiąc może znacznie ograniczyć efektywność 
programu, zwłaszcza w przypadku osób starszych i przewlekle chorych. 

17. Procedury składania wniosków są nadmiernie rozbudowane i mogą budzić kontrowersje. 
18. Wobec braku skutecznych rozstrzygnięć w skali kraju, wprowadzenie działań osłonowych 

na rzecz mieszkańców gminy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej z powodu 
ubóstwa, wielu chorób i inwalidztwa jest zasadne. 

19. Brak zapisu, komu przysługuje wsparcie, czy tylko osobom powyżej określonego wieku, 
czy każdej osobie, która spełnia kryterium dochodowe. Czy wnioski składane mają być 
co miesiąc, a kwoty powinny być dokładnie określone. 

20. Zapisy są mało czytelne.   
 
Na tym protokół zakończono. 

 
 
 

1. Katarzyna Birkenfeld-Ból 
2. Agnieszka Szuster 
 
 

 


