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W zakresie gospodarki nieruchomościami i działalności gospodarczej: 
 

1. przyjęto 114 zgłoszeń do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 
2. wydano 6 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu 

 i poza miejscem sprzedaży; 
3. wydano 8 zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych; 
4. wydano 8 decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości; 
5. wydano 4 zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego dla nieruchomości, 

położonych na terenie miasta i gminy Gryfino; 
6. zawarto 5 umów notarialnych o ustanowieniu służebności gruntowej i przesyłu  

w związku  z lokalizacją na gruncie gminnym urządzeń infrastruktury technicznego  
uzbrojenia terenu – służebności odpłatna – 1.554,00 zł netto; 

7. wydano  8 umów obejmujących dzierżawę nieruchomości gminnych; 
8. sprzedano:  
      - 1 działkę w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków posiadanej 
      nieruchomości za kwotę netto 800,00 zł 
      - 1 działkę w drodze przetargu pod zabudowę wielorodzinną za kwotę netto – 
      146.500,00 zł 
9. przyjęto 14 wniosków o oszacowanie szkód łowieckich, wyrządzonych w uprawach  

 i płodach rolnych; 
10. wydano 11 zaświadczeń dotyczących nieruchomości; 
11. przyjęto 52 wnioski o oszacowanie szkód powstałych w związku z niekorzystnym 

zjawiskiem atmosferycznym – susza. 
 
W zakresie gospodarki nieruchomościami wydano 3 zarządzenia dotyczące 
gospodarowania mieniem gminnym w sprawie: 
- ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy  
ul. Łużyckiej 16/3 – Zarządzenie Nr 0050.77.2018 z dnia 26.06.2018 r., 
- ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Adama 
Asnyka 13/4 – Zarządzenie Nr 0050.78.2018 z dnia 26.06.2018 r., 
- ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 
nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym  
nr 1 miasta Gryfino – Zarządzenie Nr 0050.83.2018 z dnia 3.07.2018 r., 
- ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 
nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym  
nr 5 miasta Gryfino – Zarządzenie Nr 0050.84.2018 z dnia 3.07.2018 r. 
 

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. Zleciłem opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę podjazdu 
dla osób niepełnosprawnych w Gryfinie – zejście do Parku Miejskiego w Gryfinie od ul. 
Armii Krajowej przy przejeździe kolejowym. 

3. Podpisałem umowę z wykonawcą na wykonanie opracowania koncepcji przebudowy 
istniejącej kanalizacji sanitarnej w rejonie osiedla Taras Północny w Gryfinie w celu 
eliminacji wydobywających się odorów. 

4. Podpisałem umowę z wykonawcą i inspektorem nadzoru na wykonanie zadania 
pn. „Przebudowa wewnętrznych dróg tj. ulic Kochanowskiego, Reja wraz z sięgaczem 
od ul. Asnyka w Gryfinie.” 



5. Zleciłem wykonanie wentylacji w lokalu komunalnym przy ul. Kościelnej 18/3 
w Gryfinie. 

6. Zleciłem opracowanie ekspertyz technicznych dla świetlic wiejskich w m. Wełtyń 
i Daleszewo. 

7. Zrealizowałem zadanie pn. „Wymiana instalacji elektrycznej w wielorodzinnym 
mieszkalnym budynku komunalnym, zlokalizowanym przy ul. Armii Krajowej 10 
w Gryfinie”. 

8. Podpisałem umowę na wykonanie zadania pn. „Wykonanie przyłącza kanalizacji 
sanitarnej wraz z modernizacją ciągów pieszych przy świetlicy wiejskiej w m. Wełtyń”. 

9. Podpisałem umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla 
zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 412505Z, tj. ulic Iwaszkiewicza i 11 Listopada 
w Gryfinie”. 

10. Zrealizowałem zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej 
na budowę ogródka sensorycznego w Gryfinie”. 

 
Realizując zadania z zakresu rozwoju (BMI.RR): 
1. Otrzymałem decyzję o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i przyznaniu dofinansowania 

ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na budowę 
podjazdu dla osób niepełnosprawnych w wejściu głównym do budynku Szkoły 
Podstawowej nr 3 przy ul. Iwaszkiewicza 70 w Gryfinie. 

2. Podpisałem umowę dot. dofinansowania projektu pn. „Budowa infrastruktury 
technicznej w celu poprawy funkcjonowania i wzrostu konkurencyjności MŚP w rejonie 
drogi krajowej nr 31, ul. Pomorska w Gryfinie”, realizowanego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. 

3. Podpisałem umowę dot. dofinansowania projektu pn. „Zwiększenie atrakcyjności 
zasobów kultury poprzez remont i konserwację Pałacyku pod Lwami w Gryfinie”, 
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. 

4. Podpisałem umowę dot. dofinansowania projektu pn. „Rewitalizacja centrum kultury 
Sobiemyśl”, realizowanego w ramach programu „Granty Sołeckie 2018”. 

 
W zakresie planowania przestrzennego i ochrony środowiska: 

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

− 6 decyzji o warunkach zabudowy, 
− 4 decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego,  
− 5 decyzji w sprawie zmiany decyzji o warunkach zabudowy, 
− 2 postanowienia opiniujące wstępne projekty podziału nieruchomości, 
− 15 wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,  
− 33 zaświadczenia z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

2. Podpisałem umowę na sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gryfino dla terenu obiektów sportowych przy ul. Sportowej 
w Gryfinie. 

3. Obwieściłem o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w rejonie wsi Stare Brynki wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko. Jednocześnie poinformowałem o dacie 
dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami oraz o terminie, 
w którym zainteresowani mogą wnosić uwagi dotyczące opracowania. 

4. W dniu 2 lipca 2018r. zorganizowałem dyskusję publiczną nad rozwiązaniami przyjętymi 
w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 
Gryfino w obrębach nr 2 miasta Gryfino oraz Wełtyń II - tereny produkcyjno - usługowe. 



5. W dniach 2 i 6 lipca br. odbyły się posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno - 
Architektonicznej. Komisja opiniowała projekt miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gryfino w obrębie 3 miasta Gryfino - Gryfino Nabrzeże oraz 
projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino - teren 
Elektrowni Dolna Odra. 

 
Realizując zadania z zakresu ochrony środowiska (BMP.ROŚ): 
1. Wydałem 2 decyzje dotyczących zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów. 
2. Przyjąłem 3 zgłoszenia zamiaru wycinki drzew z terenów nieruchomości stanowiących 

własność osób fizycznych. 
3. Wszcząłem postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zalesienie działki gruntu 
numer 23/1 położonej w Chlebowie, gmina Gryfino, powiat gryfiński, województwo 
zachodniopomorskie”. 

4. Przyjąłem jedno zgłoszenie rozpoczęcia eksploatacji przydomowej oczyszczalni 
ścieków na potrzeby własne gospodarstwa domowego. 

5. Przyjąłem do realizacji kolejne sześć wniosków o demontaż, odbiór, transport 
i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest. 

6. Na bieżąco przyjmuję sprawozdania z realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej, objętych umowami dotacji celowej. Następnie po kontroli 
potwierdzającej poprawność realizacji zadania - refunduję część poniesionych 
kosztów, zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Rady Miejskiej w Gryfinie. 

 
W zakresie gospodarki komunalnej: 

 
w zakresie gospodarki mieszkaniowej: 
1. Wydałem 3 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego, 
2. Wydałem 1 skierowanie do zawarcia umowy najmu lokalu zamiennego, 
3. Rozpatrzyłem 2 wnioski o przydział lokalu komunalnego, 
4. Rozpatrzyłem 6 wniosków o przyspieszenie przydziału lokalu socjalnego, 
5. Rozpatrzyłem 1 wniosek o zamianę lokalu z urzędu. 
 
w zakresie ochrony przyrody: 
1. Wystąpiłem do Starosty Gryfińskiego z 2 wnioskami o wydanie zezwolenia na usunięcie 

drzew lub krzewów z nieruchomości gminnej; 
2. Wystąpiłem do Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

z 1 wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu gminnego wpisanego 
do rejestru zabytków; 

3. Wydałem 1 zgodę na usunięcie drzew z nieruchomości gminnej; 
4. Dokonałem do Starosty Gryfińskiego 2 zgłoszeń uprzątnięcia wywrotów 

na nieruchomościach gminnych; 
5. Dokonywałem na bieżąco zakupów paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek 

ze środków funduszu sołeckiego. 
 
w zakresie gospodarki komunalnej: 
zapewniłem ustawienie nowych koszy ulicznych w pasach drogowych remontowanych dróg 
– ul. Fredry, Reymonta, Sienkiewicza. 
 
 
w zakresie gospodarki odpadami: 
przedłożyłem Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska informację 
o zlikwidowanych „dzikich” wysypiskach odpadów; 



 
w zakresie ochrony zwierząt: 
nadałem 4 statusy opiekuna społecznego w zakresie opieki nad wolnożyjącymi kotami.  
 
w zakresie komunikacji: 
1. Uzgodniłem zasady korzystania z przystanków autobusowych na terenie Gminy Miasto 

Szczecin; 
2.   Zawarłem aneks do umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 
      zbiorowego; 
3.   Przedłożyłem Ministrowi Infrastruktury informację o uprawnieniach do wykonywania 

transportu drogowego na terenie Gminy Gryfino, wydanych w I półroczu 2018 r.  
 

W zakresie edukacji i spraw społecznych: 
 

1. W dniu 4 lipca 2018 roku wydałem zarządzenie nr 0050.86.2018 w sprawie ustalenia 
terminów przerwy w pracy oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 3 im. 
Noblistów Polskich przy ul. Jarosława Iwaszkiewicza 70, 74-101 Gryfino prowadzonej 
przez Gminę Gryfino.  

2. W dniu 4 lipca 2018 roku wydałem zarządzenie nr 0050.85.2018 w sprawie powołania 
komisji konkursowych do przeprowadzenia konkursów na kandydatów na stanowiska 
dyrektorów: Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwarstnicy, 
Chwarstnica, ul. Gryfińska 19, 74-100 Gryfino oraz Szkoły Podstawowej  
im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie, Gardno ul. Niepodległości 1, 74-100 Gryfino. 

3. W dniu 10 lipca 2018 roku wydałem zarządzenie nr 0050.88.2018 w sprawie powołania 
komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień 
nauczyciela mianowanego. 

4. W dniu 12 lipca 2018 r. wydałem zarządzenie nr 0050.89.2018 w sprawie zmiany 
zarządzenia Nr 0050.85.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 4 lipca 2018 r. 
w sprawie powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia konkursów 
na kandydatów na stanowiska dyrektorów: Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II  
w Chwarstnicy, Chwarstnica ul. Gryfińska 19, 74-100 Gryfino oraz Szkoły Podstawowej 
im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie Gardno, ul. Niepodległości 1, 74-100 Gryfino. 

5. W dniu 19 lipca 2018 r. wydałem zarządzenie nr 0050.91.2018 w sprawie powierzenia 
stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwarstnicy,  
z siedzibą w Chwarstnicy przy ul. Gryfińskiej 19, 74-100 Gryfino. 

6. W dniu 19 lipca 2018 r. wydałem zarządzenie nr 0050.92.2018 w sprawie powierzenia 
stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie,  
z siedzibą w Gardnie przy ul. Niepodległości 1, 74-100 Gryfino.  

7. W dniu 12 lipca 2018 r. przypłynął do Gryfina Flis Odrzański. Na nabrzeżu goście zostali 
powitani przez Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Tomasza Milera. Uczestnicy 
Flisu podczas swojego pobytu w Gryfinie przeprowadzili program edukacyjny dla dzieci 
z Przedszkola Nr 2 im. Misia Uszatka w Gryfinie.  

8. W dniu 9 lipca 2018 roku wydałem zarządzenie Nr 0050.87.2018 w sprawie wyboru ofert 
na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia w ramach współpracy                       
z organizacjami pozarządowymi. 

9. W dniu 19 lipca 2018 r. wydałem ogłoszenie w sprawie realizacji zadania publicznego 
pn. "Przygotowanie oraz uczestnictwo w zawodach kolarskich w Nutella Tour de 
Pologne 2018". 

10. W dniu 19 lipca 2018 roku wydałem zarządzenie Nr 0050.93.2018 w sprawie ogłoszenia 
otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia, z zakresu 
współpracy z organizacjami pozarządowymi. 



11. W ramach funduszu sołeckiego zleciłem: zakup bramek, słupków do siatkówki                                  
z przeznaczeniem na obiekty sportowe oraz domków dla najmłodszych dzieci                                     
z przeznaczeniem na plac zabaw, zakup na łączną kwotę – 7.556,63 złotych brutto. 

12. W związku z wydanym zarządzeniem Nr 0050.66.2018 z dnia 8 czerwca 2018 r.  
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu realizowania budżetu obywatelskiego 
gminy Gryfino na rok 2019 - wpłynęło 5 wniosków zgłoszeniowych  
z propozycjami zadań do realizacji w ramach  budżetu obywatelskiego gminy Gryfino 
na 2019 rok. 

13. W dniu 13 lipca 2018 r. w ramach zawartej umowy odbył się w kościele  
pw. Narodzenia NMP w Gryfinie koncert muzyki klasycznej, którego wykonawcą było 
Stowarzyszenie Balic Neopolis Orchestra. 

14. Prowadziłem działania informacyjne i promocyjne gminy. 
 

W zakresie spraw organizacyjnych: 

1. Ogłosiłem nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska  
i przyrody. Termin składania ofert upływa w dniu 25 lipca 2018 r. 

2. Ogłosiłem nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Naczelnika Wydziału 
Inwestycji i Rozwoju. Termin składania ofert upłynął w dniu 23 lipca  
2018 r. 

3. Wydałem zarządzenie nr 120.57.2018 z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji 
Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. 
ochrony środowiska i przyrody w składzie Tomasz Miler - Przewodniczący Komisji, Ewa 
Sznajder - Członek Komisji, Joanna Ekiert - Członek Komisji, Janina Major - Członek 
Komisji. 

4. Wydałem nr 120.56.2018 z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji 
Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko 
urzędnicze - Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w składzie Tomasz Miler - 
Przewodniczący Komisji, Ewa Sznajder - Członek Komisji, Joanna Ekiert - Członek 
Komisji, Mariusz Tarka - członek Komisji. 

5. Wydałem zarządzenie nr  120.49.2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie 
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie. 

6. W związku ze złożoną rezygnacją z pełnienia funkcji sołtysa sołectwa Stare Brynki – 
wydałem zarządzenie 0050.79.2018 w sprawie zarządzenia przedterminowych wyborów 
sołtysa w sołectwie Stare Brynki. W wyniku przeprowadzonych wyborów nowym 
sołtysem została Wanda Kozłowska.  

7. Zawarłem porozumienie z Dyrektorem Delegatury Krajowego Biura Wyborczego  
w Szczecinie w sprawie określenia warunków organizacyjno – technicznych obsługi 
urzędników wyborczych oraz zasad pokrywania kosztów ich działania.  

W zakresie działalności Urzędu Stanu Cywilnego i spraw obywatelskich: 
 

Urząd Stanu Cywilnego: 
Sporządziłem: 
- 23 akty urodzeń,  
- 27 aktów małżeństwa,  
- 29 aktów zgonu. 
 
Przyjąłem 3 uznania ojcostwa.  
Po sporządzeniu aktów urodzeń nadałem 22 numery PESEL. 
Transkrybowałem 13 zagranicznych aktów stanu cywilnego.  
Przyjąłem 18 zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. 
Dokonałem 296 migracji aktów stanu cywilnego do Centralnego Rejestru Stanu Cywilnego. 



Udzieliłem 13 ślubów cywilnych, w tym 6 poza urzędem stanu cywilnego. 
 
Wydałem: 
- 5 decyzji o zmianie imienia, nazwiska, 
- 1 zaświadczenie o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego, 
- 1 zaświadczenie o stanie cywilnym, 
- 17 zaświadczeń o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wyznaniowego, 
- 575 odpisów z aktów stanu cywilnego. 
 
Wprowadziłem w aktach stanu cywilnego: 
- 55 zmian, w tym 8 rozwiązań małżeństwa w wyniku rozwodu,  
- 235 przypisków.  
 
Referat Spraw Obywatelskich: 
Realizacja zadań z zakresu dowodów osobistych 
Przyjąłem 316 wniosków o wydanie dowodu osobistego.  
Wydałem 321 dowodów osobistych. 
Unieważniłem 220 dowodów osobistych, w tym 28 na podstawie zgłoszeń o utracie 
dokumentu. 
Udzieliłem odpowiedzi na 12 wniosków o udostępnienie dokumentacji związanej                         
z dowodem osobistym.  
Nadałem 13 numerów PESEL dla obcokrajowców oraz dla obywateli polskich urodzonych 
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
Realizacja zadań z zakresu ewidencji ludności 
Udzieliłem odpowiedzi na 40 wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców. 
Wydałem na wniosek 162 zaświadczenia o zameldowaniu mieszkańców naszej gminy. 
Dokonałem 146 czynności z zakresu obowiązku meldunkowego. 
Wydałem 3 decyzje orzekające wymeldowanie z miejsca pobytu stałego. 
 
Realizacja zadań z zakresu spraw wyborczych 
Przygotowałem i przekazałem do Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Szczecinie  
meldunek o stanie rejestru wyborców miasta i gminy Gryfino według stanu na dzień 
30 czerwca 2018 roku.  
 

W zakresie obsługi Rady Miejskiej: 
 
1. Wydałem Zarządzenie nr 120.52.2018 z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie określenia   
    odpowiedzialnych za realizację uchwał podjętych na sesji w dniu 28 czerwca 2018 r. 
2. Na ostatniej sesji radni zgłosili 11 interpelacji. W trybie międzysesyjnym radni zgłosili 
 2 interpelacje, które przekazałem do właściwych instytucji. Pismem z dnia 3 lipca 2018 r. 
 określiłem odpowiedzialnych za przygotowanie odpowiedzi.   

 
W zakresie zamówień publicznych: 

 
1. Ogłosiłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości 

zamówienia poniżej 30 000 euro na zadania:  
1) Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy kaplicy cmentarnej, położonej 

na Cmentarzu Komunalnym w Gryfinie; 
2) Kruszenie gruzu betonowego na kruszywo do ponownego wykorzystania na terenie 

gminy Gryfino; 



3) Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu: 
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Szkoły Podstawowej nr 3 im. 
Noblistów Polskich w Gryfinie przy ulicy Iwaszkiewicza 70. 

2. Ogłosiłem i rozstrzygnąłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  
o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 30 000 euro na zadania:  
1) Dostawa i montaż elementów zabawowych na placach zabaw;  
2) Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu: Przebudowa drogi 

gminnej nr 412505Z, tj. ulic Iwaszkiewicza i 11 Listopada w Gryfinie; 
3) Wykonanie badań archeologicznych terenu rynku na Placu Księcia Barnima I  

w Gryfinie. 
3. Rozstrzygnąłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej 

wartości zamówienia poniżej 30 000 euro na zadania:  
1) Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu: Przebudowa ulic 

Kochanowskiego i Reja w Gryfinie;  
2) Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Sosnowej w miejscowości Pniewo, gmina 

Gryfino; 
3) Zakup i dostawa pomostu pływającego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: 

„Rozbudowa istniejącego kąpieliska w miejscowości Steklno”. 
4. Unieważniłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej 

wartości zamówienia poniżej 30 000 euro na zadania: 
1) Zakup i dostawa pomostu pływającego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: 

„Rozbudowa istniejącego kąpieliska w miejscowości Steklno”; 
2) Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy kaplicy cmentarnej, położonej 

na Cmentarzu Komunalnym w Gryfinie. 
5. Ogłosiłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości 

zamówienia powyżej 30 000 euro na zadania: 
1) Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Szkoły Podstawowej  

nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie przy ulicy Iwaszkiewicza 70;  
2) Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Gryfinie; 
3) Budowa hali sportowo - widowiskowej w Gryfinie; 
4) Budowa miejsc parkingowych w Gryfinie przy ulicy Grunwaldzkiej; 
5) Przebudowa drogi gminnej nr 410005Z w Daleszewie, tj. ulic Sportowej i Akacjowej. 

6. Rozstrzygnąłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej 
wartości zamówienia powyżej 30 000 euro na zadania: 
1) Przebudowa wewnętrznych dróg, tj. ulic Kochanowskiego, Reja, Fredry, Miłosza  

w Gryfinie; 
2) Przebudowa drogi gminnej nr 412505Z, tj. ulic Iwaszkiewicza i 11 Listopada  

w Gryfinie. 
7. Unieważniłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej 

wartości zamówienia powyżej 30 000 euro na zadania:  
1) Budowa hali sportowo-widowiskowej w Gryfinie; 
2) Budowa miejsca spotkań i wypoczynku dla mieszkańców gminy Gryfino, 

realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Gryfino. 
8. Wydałem:  

1) Zarządzenie Nr 120.50.2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji 
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na zadanie: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej  
– Szkoły Podstawowej nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie przy ulicy 
Iwaszkiewicza 70”; 

2) Zarządzenie Nr 120.51.2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji 
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 



publicznego na zadanie: „Modernizacja boiska sportowego przy Szkole 
Podstawowej nr 2 w Gryfinie”; 

3) Zarządzenie Nr 120.53.2018 z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji 
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na zadanie: „Budowa hali sportowo - widowiskowej w Gryfinie”; 

4) Zarządzenie Nr 120.54.2018 z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji 
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na zadanie: „Budowa miejsc parkingowych w Gryfinie przy ulicy 
Grunwaldzkiej”; 

5) Zarządzenie Nr 120.55.2018 z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji 
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej nr 410005Z w Daleszewie,  
tj. ulic Sportowej i Akacjowej”. 

 
W zakresie działalności Biblioteki Publicznej: 

 
11 lipca 2018 r. – spotkanie autorskie z Anną Sznigir. Biblioteka Publiczna w Gryfinie 
zorganizowała spotkanie autorskie z gryfinianką Anną Sznigir. Odbyło się ono  
11 lipca 2018 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej gryfińskiej biblioteki przy  
ul. Kościelnej 24. 
Książka "Choroba to walka" kierowana jest nie tylko do osób zmagających się z chorobami, 
czy ich rodzin, ale także do każdego Czytelnika, bo tak naprawdę samo życie, codzienność, 
wyzwania, wszystko jest walką z najróżniejszymi przeciwnościami. Każdy człowiek musi się 
niejednokrotnie mierzyć ze swoimi słabościami, bez względu na ich charakter i tylko siła 
woli często decyduje o sukcesie. 
 

W zakresie działalności Gryfińskiego Domu Kultury: 
 

termin nazwa imprezy miejsce 
25 czerwca -  

6 lipca 
współorganizacja I turnusu półkolonii (org. 
Irena Perlik) 

Gryfiński Dom Kultury 
filia w Pałacyku pod 
Lwami 

25 czerwca -  
2 lipca 

kolonia międzynarodowa dla dzieci 
z Sambora (Ukraina) (org. Irena Perlik) 

Gryfiński Dom Kultury 
filia w Pałacyku pod 
Lwami 

25-29 czerwca Twórcze wakacje 2018 w Gryfinie - cykl 
pierwszy: warsztaty plastyczne „z Bzzz…y” z 
Małgorzatą Ragan 

Gryfiński Dom Kultury 
filia w Pałacyku pod 
Lwami 

25-29 czerwca Twórcze wakacje 2018 w świetlicach wiejskich 
- cykl pierwszy: warsztaty „Artystyczne 
podróże” prowadzone przez Elżbietę Kasprzyk 

Gryfiński Dom Kultury 
filia w Świetlicy 
Wiejskiej w Bartkowie 

25-29 czerwca Twórcze wakacje 2018 w świetlicach wiejskich 
- cykl pierwszy: warsztaty „Pieczenie - słodkie 
i przyjemne wariacje kuchenne” prowadzone 
przez Marlenę Gwiazdę-Gielnik 

Gryfiński Dom Kultury 
filia w Świetlicy 
Wiejskiej w Drzeninie 

29 czerwca -  
1 lipca 

udział Teatru Tańca EGO VU (instr. Eliza 
Hołubowska) w festiwal Sfera Ruchu w 
Toruniu, pokaz spektaklu „Skrzynia” 

Młodzieżowy Dom 
Kultury w Toruniu 

30 czerwca Piknik rodzinny w Drzeninie (org. Marlena 
Gwiazda-Gielnik) 

Gryfiński Dom Kultury 
filia w Świetlicy 
Wiejskiej w Drzeninie 

2-13 lipca współorganizacja II turnusu półkolonii (org. Szkoła Podstawowa  



Irena Perlik) w Gardnie 
2-6 lipca Twórcze wakacje 2018 w Gryfinie - cykl drugi: 

warsztaty turystyczne „Gryfino wczoraj i dziś” 
prowadzone przez Kamillę Gadomską 

Gryfiński Dom Kultury 
filia w Pałacyku pod 
Lwami 

2-6 lipca Twórcze wakacje 2018 w Gryfinie - cykl drugi: 
warsztaty turystyczne „Wakacyjne spotkania  
z piosenką” prowadzone przez Jolantę 
Romanowską 

Gryfiński Dom Kultury 

2-6 lipca Twórcze wakacje 2018 w świetlicach wiejskich 
- cykl drugi: warsztaty „Z kapustą w roli 
głównej” prowadzone przez Kazimierę Siwek 

Gryfiński Dom Kultury 
filia w Świetlicy 
Wiejskiej  
w Czepinie 

2-6 lipca Twórcze wakacje 2018 w świetlicach wiejskich 
- cykl drugi: warsztaty „Zabawa z włóczką” 
prowadzone przez Katarzynę Nowicką 

Gryfiński Dom Kultury 
filia w Świetlicy 
Wiejskiej w Dołgich 

6-15 lipca Udział tancerzy Teatru Tańca EGO VU (instr. 
Eliza Hołubowska) w międzynarodowych 
warsztatach artystycznych „under the same 
hat“ 

Schloss Bröllin/Niemcy 

9-20 lipca współorganizacja III turnusu półkolonii (org. 
Irena Perlik) 

Gryfiński Dom Kultury 
filia w Pałacyku pod 
Lwami 

9-13 lipca Twórcze wakacje 2018 w Gryfinie - cykl trzeci: 
warsztaty teatralne „Teatr w nas” prowadzone 
przez Januszem Janiszewskim 

Gryfiński Dom Kultury 
filia w Pałacyku pod 
Lwami 

9-13 lipca Twórcze wakacje 2018 w Gryfinie - cykl trzeci: 
warsztaty turystyczne „Plastyczne tajemnice” 
prowadzone przez Anetę Kopystyńską 

Gryfiński Dom Kultury 

9-13 lipca Twórcze wakacje 2018 w świetlicach wiejskich 
- cykl trzeci: warsztaty „Biżuteria z pomysłem” 
prowadzone przez Marię Mościcką 

Gryfiński Dom Kultury 
filia w Świetlicy 
Wiejskiej  
w Mielenko Gryfińskie 

9-13 lipca Twórcze wakacje 2018 w świetlicach wiejskich 
- cykl trzeci: warsztaty „Owocowe dania i 
napoje” prowadzone przez Katarzynę 
Olejniczak 

Gryfiński Dom Kultury 
filia w Świetlicy 
Wiejskiej  
w Nowym Czarnowie 

9-22 lipca współorganizacja letnich warsztatów 
artystycznych „Tworzę, więc JESTEM” w 
ramach akcji Lato w Teatrze (org. Krzysztof 
Gmiter) 

Gryfiński Dom Kultury, 
Gminny Ośrodek 
Kultury w Stepnicy 

13 lipca pokaz spektaklu „under the same hat“ z 
udziałem tancerzy Teatru Tańca EGO VU (instr. 
Eliza Hołubowska) 

Schloss Bröllin/Niemcy 

14 lipca współorganizacja Biesiady Kapuścianej 2018 
w Czepinie (org.  Kazimiera Siwek) 

Gryfiński Dom Kultury 
filia w Świetlicy 
Wiejskiej w Czepinie 

16-20 lipca Twórcze wakacje 2018 w Gryfinie - cykl 
czwarty: warsztaty plastyczne „Wakacyjny 
komiks” prowadzone przez Karinę Tyłę 

Gryfiński Dom Kultury 
filia w Pałacyku pod 
Lwami 

16-20 lipca Twórcze wakacje 2018 w Gryfinie - cykl 
czwarty: warsztaty taneczne „Taneczne 
wakacje” prowadzone przez Elizę Hołubowską 

Gryfiński Dom Kultury 



16-20 lipca Twórcze wakacje 2018 w świetlicach wiejskich 
- cykl czwarty: warsztaty „Papier-mâché” 
prowadzone przez Iwonę Łakomiec 

Gryfiński Dom Kultury 
filia w Świetlicy 
Wiejskiej  
w Chwarstnicy 

16-20 lipca Twórcze wakacje 2018 w świetlicach wiejskich 
- cykl czwarty: warsztaty „Kordonkowe czary” 
prowadzone przez Danutę Świderek 

Gryfiński Dom Kultury 
filia w Świetlicy 
Wiejskiej w Sobieradzu 

20 lipca pokaz spektaklu „Cogito” stworzonego 
w ramach letnich warsztatów artystycznych 
„Tworzę, więc JESTEM” w ramach akcji Lato 
w Teatrze (org. Krzysztof Gmiter) 

Gryfino, 
pl. Księcia Barnima I 

21 lipca pokaz spektaklu „Cogito” stworzonego 
w ramach letnich warsztatów artystycznych 
„Tworzę, więc JESTEM” w ramach akcji Lato 
w Teatrze (org. Krzysztof Gmiter) 

Amfiteatr w Stepnicy 

23-27 lipca Twórcze wakacje 2018 w Gryfinie - cykl piąty: 
warsztaty makramy „Spotkanie z makramą” 
prowadzone przez Marię Witkowską 

Gryfiński Dom Kultury 

23-27 lipca Twórcze wakacje 2018 w świetlicach wiejskich 
- cykl piąty: warsztaty „Zanim wyrzucisz do 
kosza” prowadzone przez Wandę Kozłowską 

Gryfiński Dom Kultury 
filia w Świetlicy 
Wiejskiej  
w Starych Brynkach 

 
We wskazanym okresie 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: 

 
Dzień Miejsce Wydarzenie Uczestniczył/a 

29 
czerwca Stare Brynki 

Zakończenie roku w szkolnego 2017/2018 
w przedszkolu Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci w Starych Brynkach 

Burmistrz        
Mieczysław Sawaryn  
Wiceprzewodniczący 
RM Zdzisław 
Kmieciak 

29 
czerwca Chwarstnica 

Zakończenie roku w szkolnego 2017/2018 
w przedszkolu Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci w Chwarstnicy 

Burmistrz        
Mieczysław Sawaryn 

29 
czerwca Sobiemyśl 

Zakończenie roku w szkolnego 2017/2018 
w przedszkolu Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci w Sobiemyślu 

Burmistrz        
Mieczysław Sawaryn 

29 
czerwca Gryfino 

Spotkanie z poezją Natalii Owczarek 
uczestniczki Dziennego Domu Senior +  
w Gryfinie 

Burmistrz        
Mieczysław Sawaryn 
Radny                
Zbigniew 
Kozakiewicz 



29 
czerwca Gryfino Jubileusz Złotych i Diamentowych Godów 

Pożycia Małżeńskiego 

Burmistrz        
Mieczysław Sawaryn 
Przewodnicząca RM 
Elżbieta Kasprzyk 
Radny Piotr 
Zwoliński 

29 
czerwca Baniewice 

XXIII Piknik Związkowy Międzyzakładowej 
Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność 
przy ZEDO 

Burmistrz        
Mieczysław Sawaryn 

30 
czerwca Kołbacz Międzygminne Zawody Sportowo-

Pożarnicze w Kołbaczu 2018 

Burmistrz        
Mieczysław Sawaryn 
Wiceprzewodniczący 
RM Tomasz 
Namieciński 

30 
czerwca Wełtyń 

20-lecie Stowarzyszenia Miłośników 
Rozwoju Ekologii i Agroturystyki na Rzecz 
Wełtynia  

Burmistrz        
Mieczysław Sawaryn 

2 lipca Gryfino 
Spotkanie z młodzieżą polonijną z 
Sambora / Ukraina przebywającą w 
Gryfinie na kolonii 

Burmistrz        
Mieczysław Sawaryn 

5 lipca Gryfino 
Spotkanie z panem Michałem Rubczakiem 
jednym z najstarszych pionierów Ziemi 
Gryfińskiej 

Burmistrz       
Mieczysław Sawaryn 

5 lipca Stare Brynki Wyborcze zebranie wiejskie mieszkańców 
Sołectwa Stare Brynki 

Zastępca Burmistrza 
Tomasz Miler 
Wiceprzewodniczący 
RM Zdzisław 
Kmieciak 

12 lipca Gryfino Powitanie Herbowego Flisu Odrzańsko-
Warciańskiego 2018 

Zastępca Burmistrza 
Tomasz Miler 

13 lipca Gryfino 
"Wieczór w oktecie" koncert w ramach 
Baltic Neopolis Festiwal - IV 
Międzynarodowego Festiwalu Muzyki 

Zastępca Burmistrza 
Paweł Nikitiński 

14 lipca Szczecin Uroczystość powitania Herbowego Flisu 
Odrzańsko-Warciańskiego 2018 

Burmistrz       
Mieczysław Sawaryn 

14 lipca Daleszewo Festyn Rodzinny Daleszewa i Łubnicy Burmistrz       
Mieczysław Sawaryn 

14 lipca Czepino Festyn Rodzinny "Biesiada Kapuściana" 

Burmistrz       
Mieczysław Sawaryn 
Wiceprzewodniczący 
RM Zdzisław 
Kmieciak 
Radny Piotr 
Zwoliński 
Radny                   
Janusz Skrzypiński 

16 lipca Gryfino Uroczystość obchodów Święta Policji Burmistrz       
Mieczysław Sawaryn 



18 lipca Gryfino 

Uroczyste podpisanie umów zawartych 
pomiędzy Województwem 
Zachodniopomorskim a Gminą Gryfino: 
1. Projekt „Budowa infrastruktury 

technicznej w celu poprawy 
funkcjonowania i wzrostu 
konkurencyjności MŚP w rejonie drogi 
krajowej nr 31, ul. Pomorska w 
Gryfinie” realizowany w ramach 
Działania 1.11 Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 
współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego 

2. Projekt „Zwiększenie atrakcyjności 
zasobów kultury poprzez remont 
i konserwację Pałacyku pod Lwami 
w Gryfinie wraz z zagospodarowaniem 
terenu” realizowany w ramach 
Działania 4.1 Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 
współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego  

3. „Granty Sołeckie 2018” na realizację 
projektu pod nazwą: Rewitalizacja 
centrum kultury Sobiemyśla – świetlicy 
wiejskiej” 

Burmistrz       
Mieczysław Sawaryn 
Skarbnik Beata 
Blejsz 
 
Grant Sołecki 
podpisany w 
obecności Sołtysa 
Sołectwa Sobiemyśl 
Teresy Góreckiej-
Sieji 

19 lipca Gryfino 
Uroczyste przekazanie nowych 
samochodów dla CUW 
 

Burmistrz        
Mieczysław Sawaryn 
Zastępca Burmistrza 
Paweł Nikitiński 

19 lipca  Gryfino Spotkanie z Klubem Seniora „Pod 
Platanem” 

Burmistrz        
Mieczysław Sawaryn 

21 lipca Gryfino 

Spotkanie ze Stowarzyszeniem Emerytów 
i Rencistów Policyjnych przy Komendzie 
Powiatowej Policji w Gryfinie z okazji 
Święta Policji 

Burmistrz        
Mieczysław Sawaryn 

24 lipca Szczecin 

Podpisanie umowy o Dotację z Funduszu 
Sprawiedliwości dla gmin i miast na 
prawach powiatu z województwa 
zachodniopomorskiego na wyposażenie 
i urządzenia ratownictwa dla 
Ochotniczych Straży Pożarnych  

Zastępca Burmistrza 
Tomasz Miler 
Skarbnik Beata 
Blejsz 

 
 
 
Gryfino, dnia 25 lipca 2018 r.     Burmistrz Miasta i Gminy 
            Mieczysław Sawaryn 


