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STYCZEŃ 2016 



W zakresie gospodarki nieruchomo ściami i działalno ści gospodarczej:  
 

1. przyjęto 230 zgłoszeń do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 
2. przyjęto 72 oświadczenia o wartości sprzedanych napojów alkoholowych  

w punktach sprzedaży na terenie miasta i gminy Gryfino, 
3. wydano 4 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu  

i poza miejscem sprzedaży, 
4. wydano 3 decyzje o wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, 
5. wydano   9 decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości, 
6. wydano 3 zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego dla nieruchomości, 

położonych na terenie Miasta i Gminy Gryfino, 
7. zawarto 4 umowy notarialne o ustanowieniu służebności przesyłu w związku  

 z lokalizacją na gruntach gminnych urządzeń infrastruktury technicznego uzbrojenia 
terenu – służebności odpłatne – 2.256,00 zł netto, 

8. podpisano protokół uzgodnień w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania  
za działkę przejętą z mocy prawa na własność Gminy Gryfino pod drogę publiczną 
gminną o powierzchni 0,0900 ha – na kwotę – 69.840,00 zł, 

9. zawarto 2 umowy notarialne w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnych 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową na łączną kwotę 135.340,00 zł, 

10. sprzedano 1 lokal mieszkalny na rzecz najemcy za ogólną kwotę – 19.583,20 zł, 
11. zawarto umowę sprzedaży udziału 187/1000 części w nieruchomości gruntowej – 

składowisko odpadów komunalnych, 
12. wyznaczono termin przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości 

gminnych: 
- na dzień 10.02.2016 r., na sprzedaż 6 działek, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 
2 m. Gryfino przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – cena 
wywoławcza ustalona na łączną kwotę 349.000,00 zł; 
- na dzień 23.02.2016 r., na sprzedaż 3 działek, położonych w obrębie ewidencyjnym 
Krajnik i Pniewo przeznaczonych pod strefę rozwoju  
funkcji techniczno-produkcyjnej – cena wywoławcza ustalona na łączną kwotę 
3.900.000,00 zł; 
- na dzień 18.03.2016 r., na sprzedaż 4 działek, położonych w obrębie ewidencyjnym 
Pniewo przeznaczonych pod przemysł, składy i usługi – cena wywoławcza ustalona na 
łączną kwotę 1.500.000,00 zł; 
- na dzień 26.02.2016 r., na sprzedaż nieruchomości lokalowej, położonej  
w Gryfinie przy ul. Zielnej 6A/1 - cena wywoławcza ustalona na kwotę 34.000,00 zł; 
 

13. wydano 20 umów obejmujących dzierżawę nieruchomości gminnych; 
 

W zakresie gospodarki nieruchomo ściami wydano 3 zarz ądzenia w zakresie 
gospodarowania mieniem gminnym, w sprawie: 
 
- niewykonania pierwokupu nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym 

Wirów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 17/20 o pow. 1527 m2 - 
Zarządzenie Nr 0050.169.2015 z dnia 22.12.2015 r.; 

- ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy  
ul. Bol. Chrobrego nr 2/6, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy – Zarządzenie 
Nr 0050.10.2016 z dnia 26.01.2016 r.; 

- ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy  
ul. Niepodległości nr 31/7, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemców – 
Zarządzenie Nr 0050.11.2016 z dnia 26.01.2016 r.; 
 

 
 



W zakresie planowania przestrzennego, strategii, ro zwoju i inwestycji:  

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

1. 8 decyzji o warunkach zabudowy, 
2. 1 decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego, 
3. 3 postanowienia opiniujące wstępny projekt podziału nieruchomości, 
4. 10 wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 
5. 32 zaświadczenia z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

2. W dniu 4 stycznia 2016r. odbyłem dyskusję publiczną nad przyjętymi rozwiązaniami 
w projekcie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Gryfino – w obrębie 5 miasta Gryfino. 

3. W dniu 8 stycznia 2016 r. zleciłem wykonanie aktualizacji mapy zasadniczej 
i sporządzenie w wersji wektorowej wtórnika do celów planistycznych oraz map stanu 
władania terenu położonego w obrębach 2 miasta Gryfino, Wełtyń II – tereny produkcyjno 
usługowe, zgodnie z Uchwałą Nr XVI/128/2015 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 
3 grudnia 2015 r. 

 
Realizuj ąc zadania z zakresu inwestycji (BMP-PI): 
1. Wykonałem I etap oświetlenia ulic: Słonecznej i Zacisznej w miejscowości Wełtyń, gmina 

Gryfino. 
2. Wykonałem zadanie pn. „Budowa studni głębinowej na działce nr: 52/104 – boisko 

sportowe w miejscowości Gardno. 
3. Wykonałem prace związane z modernizacją dachu poprzez wymianę pokrycia dachu 

papowego wraz z niezbędnymi obróbkami na części dachu budynku Przedszkola Nr 5 
przy ul. Żeromskiego 12 w Gryfinie. 

4. Podpisałem umowy przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej, związane 
z wykonaniem przyłączy energetycznych przy boiskach sportowych w miejscowościach: 
Mielenko Gryfińskie oraz Sobiemyśl. 

5. Podpisałem Porozumienie z PUK na rok 2016, związane z bieżącym utrzymaniem 
i remontami dróg gminnych w gminie Gryfino. 

6. Wykonałem platformę schodową dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Szkoły 
Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 22. 

7. Wszcząłem postępowanie w sprawie wyboru Wykonawcy na zadanie pn. „Poprawa 
bezpieczeństwa pożarowego w budynku Zespołu Szkół w Gardnie przy ul. Niepodległości 
1 w gminie Gryfino. 

 
Realizuj ąc zadania z zakresu strategii i rozwoju (BMP-PS): 
1. Złożyłem wniosek 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 – dla miejscowości Czepino w ramach operacji pn. „Budowa 
dróg gminnych w miejscowości Czepino wraz z budową kanalizacji deszczowej”. 

2. Złożyłem wniosek 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 – dla miejscowości Steklinko w ramach operacji 
pn. „Budowa drogi łączącej drogę wojewódzką nr 121 z m. Steklinko o szerokości jezdni 
4,0-5,0 m o łącznej długości ok. 2,1 km”. 

3. Rozliczyłem finansowo i rzeczowo projekt INTRRREG IVA pn. „Polsko-Niemieckie 
Centrum ds. Młodzieży, Edukacji i Komunikacji w związku gmin Oder-Welse – gminie 
Passow i w gminach Chojna, Gryfino, Kołbaskowo, Stare Czarnowo i Wałcz”. 



4. Zaktualizowałem analizę finansowo-ekonomiczną wraz z obliczeniem luki finansowej, 
uwzględniającej planowane nowe przychody w związku z zakończeniem budowy 
nabrzeża obsługi jednostek pasażerskich oraz turystyki żeglarskiej na prawym brzegu 
rzeki Odry wschodniej w ramach RPO. 

5. Zaktualizowałem analizę finansową wraz z obliczeniem luki finansowej, w związku z 
realizacją projektu INTERREG IVA pn. „Rozbudowa infrastruktur Centrum turystyki 
wodnej Schwedt nad Odrą i budowa śródmiejskiej części nabrzeża w Gryfinie w celu 
zintensyfikowania rozwoju transgranicznej turystyki wodnej”. 

6. Złożyłem wniosek o płatność końcową projektu pn. „Budowa i przebudowa kanalizacji 
sanitarnej w aglomeracji Gryfino” w ramach POIŚ. 

 
W zakresie gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i o chrony środowiska:  

 
w zakresie ochrony przyrody: 
1. wydałem 25 decyzji zezwalających na usunięcie drzew; 
2. wystąpiłem do Starosty Gryfińskiego z 3 wnioskami o wydanie zezwolenia na usunięcie 

drzew z nieruchomości gminnych. 
 
w zakresie gospodarki mieszkaniowej: 
1. wydałem 4 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego; 
2. wydałem 2 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego; 
 
w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami: 
1. wydałem 1 decyzję określającą środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację 

przedsięwzięcia; 
2. wszcząłem 2 postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć; 
 
w zakresie łowiectwa: 
Wydałem 2 postanowienia opiniujące zmiany planów łowieckich kół łowieckich na lata 2015-
2016. 
 
w zakresie utrzymania cmentarzy: 
Przedłożyłem Wojewodzie Zachodniopomorskiemu rozliczenie dotacji otrzymanej na bieżące 
utrzymanie terenu cmentarza wojennego Żołnierzy Armii Radzieckiej w Gryfinie. 
 
w zakresie gospodarki komunalnej: 
1. przyjąłem 1 zgłoszenie oddania do eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków; 
2. podpisałem aneks do Porozumienia wykonawczego w zakresie utrzymania czystości i 

porządku na terenach gminnych w 2016 r.; 
3. podpisałem aneks do Porozumienia wykonawczego w zakresie utrzymywania kanalizacji 

deszczowej na terenach gminnych w 2016 r. 
 
w zakresie transportu zbiorowego: 
1. przedłożyłem Ministrowi Infrastruktury i Budownictwa informację o uprawnieniach do 

wykonywania transportu drogowego na terenie Gminy Gryfino, wydanych w II półroczu 
2015 r.; 

2. przedłożyłem Prezydentowi Miasta Szczecin rozliczenie dotacji otrzymanej w ramach 
porozumienia międzygminnego w związku z powierzeniem Gminie Gryfino organizacji 
publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych Szczecin – Dolna Odra i 
Szczecin – Gryfino na terenie Gminy Miasto Szczecin; 

3. rozpocząłem proces konsultacji społecznych w zakresie procedury opracowania „Planu 
zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Gryfino”. 

 
 



W zakresie edukacji i spraw społecznych:  
 

1. Sporządziłem rozliczenie wykorzystania dotacji celowych otrzymanych w 2015 r.  
z budżetu Państwa przyznanych na: 
a) wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne 

lub materiały ćwiczeniowe - kwota w wysokości 200.100,95  zł, 
b) udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów 

edukacyjnych „Wyprawka szkolna” - kwota w wysokości 13.813,49 zł, 
c) dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - kwota w wysokości 

1.281.911,00 zł . 
2. Wydałem zarządzenie Nr 0050.2.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia  

15 stycznia 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wysokości opłat za 
pobyt dziecka w oddziale żłobkowym znajdującym się w przedszkolu. Wysokość opłaty 
stałej za świadczenia oddziałów żłobkowych znajdujących się w przedszkolach 
publicznych prowadzonych przez Gminę Gryfino od 1 lutego 2016 r. wynosi 222,00 zł, 
wysokość opłaty z 20% zniżką wynosi 178,00 zł . 

3. Wydałem zarządzenie Nr 120.6.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia  
25 stycznia 2016 r. w sprawie powołania zespołu do realizacji zadań mających na celu 
utworzenie żłobka w Gryfinie w ramach Programu „Maluch” 2016. 

4.  Z zakresu realizacji zadań funduszu sołeckiego zleciłem:  
- zakup elementów zabawowych, sprzętu sportowego oraz siłowni zewnętrznych na    
obiekty sportowo rekreacyjne  w Gminie Gryfino na łączną kwotę 56.918,79 złotych. 

5. W dniu 31 grudnia 2015 roku wydałem zarządzenie w sprawie otwartego konkursu ofert 
na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia, w zakresie kultury fizycznej na łączną 
kwotę 831.000,00 złotych. Kwota ta obejmuje realizację 23 zadań. 

6 . W dniu 31 grudnia 2015 roku wydałem zarządzenie nr 0050.174.2015 Burmistrza Miasta 
i Gminy Gryfino w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania 
publicznego w drodze zlecenia, z zakresu edukacji: przeciwdziałanie uzależnieniom i 
patologiom społecznym. Kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania 
wynosi 80.000 złotych. 

7. W dniu 22.12.2015 otwarto Dzienny Dom „Senior-Wigor” w Gryfinie w ramach 
wieloletniego programu „Senior-Wigor” na lata 2015 - 2020. Zadanie współfinansowane 
ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. 

8.  Złożono wniosek do Wojewody Zachodniopomorskiego o utworzenie Środowiskowego 
Domu Samopomocy dla 24 osób z niepełnosprawnością intelektualną.  

9. Przygotowano wnioski do Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na wymianę 
młodzieży pomiędzy sołectwem Bartkowo i Ruednitz. 

10. Wsparłem działania Centrum Aktywności Lokalnej w Gryfinie, prowadziłem bieżące 
 działania informacyjne gminy. 

11. Prowadziłem działania informacyjne w ramach działalności Dziennego Domu Senior-
 WIGOR. 

12.  Współorganizowałem Galę Wolontariatu, honorując laureatów konkursu „ Żywy 
 Wolontariat”. 

13. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie wspólnych wniosków do  
 Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. W ramach tych działań zostały złożone trzy wnioski. 

14. Złożono wniosek do Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich dotyczący krzewienia kultury  
 i tradycji w regionie wspólnie z Gminą Banie i Widuchowa. 

 
W zakresie spraw organizacyjnych:  

 
1. Ogłosiłem nabór oraz wydałem zarządzenie Nr 120.1.2016 z dnia 8 stycznia 2016 r.  

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne 
stanowisko urzędnicze w Wydziale Organizacyjnym. W wyniku przeprowadzonego 
naboru najlepszą kandydatką okazała się Pani Karolina Grąbczewska. 



2. Wydałem zarządzenie Nr 120.2.2016 z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie wyznaczenia 
osoby odpowiedzialnej za zamieszczanie danych w Biuletynach Informacji Publicznej 
jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino oraz w sprawie zasad przekazywania tych 
informacji do zamieszczenia. Osobą odpowiedzialną za zamieszczanie informacji 
publicznej został Ryszard Stempiński. Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o 
dostępie do informacji publicznej (Dz. U z 2015 r. poz. 2058) kierownicy jednostek 
organizacyjnych Gminy Gryfino są zobowiązani do udostępniania informacji publicznej 
między innymi poprzez jej publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej. Ze względu 
na zapewnienie prawidłowej realizacji obowiązku w zakresie udostępniania informacji 
publicznych w Biuletynach Informacji Publicznej przez jednostki organizacyjne Gminy 
Gryfino, zasadnym było  opracowanie zasad oraz wskazanie osoby odpowiedzialnej za 
zamieszczanie informacji w Biuletynach Informacji Publicznej tych jednostek. 

3. Ogłosiłem nabór oraz wydałem zarządzenie Nr 120.3.2016 z dnia 20 stycznia 2016 r.  
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne 
stanowisko urzędnicze – główny księgowy Dziennego Domu „Senior- WIGOR”. Termin 
składania ofert upłynął w dniu 25 stycznia br. O wynikach naboru poinformuję Państwa w 
kolejnym sprawozdaniu.  

4. Ogłosiłem nabór oraz wydałem zarządzenie Nr 120.4.2016 z dnia 20 stycznia 2016 r. w 
sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne 
stanowisko urzędnicze – Kierownik Dziennego domu „Senior- WIGOR”. Termin składania 
ofert upłynął w dniu 25 tycznia br. O wynikach naboru poinformuję Państwa w kolejnym 
sprawozdaniu.  

5. Ogłosiłem nabór oraz wydałem zarządzenie nr 120.5.2016 z dnia 20 stycznia 2016 r.  
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne 
stanowisko urzędnicze w Kontroli Wewnętrznej. W wyniku przeprowadzonego naboru 
najlepszą kandydatką okazała się Pani Iwona Dąbro. 

6. Ogłosiłem nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Zamówień Publicznych. 
Termin składania ofert upłynął w dniu 18 stycznia br. Złożone zostały cztery oferty.  
O wynikach naboru poinformuję Państwa w kolejnym sprawozdaniu.  

7. Wydałem zarządzenie Nr 120.77.2015 z dnia 30 listopada 2015 r. zmieniające 
zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta  i Gminy  
w Gryfinie. Zmiana Regulaminu Organizacyjnego został wprowadzona w związku  
z obowiązkiem realizacji zadań związanych z zarządzaniem ryzykiem w Urzędzie Miasta 
i Gminy  w Gryfinie. 

 
W zakresie spraw obywatelskich:  

 
Realizacja zada ń z zakresu dowodów osobistych  
Przyjąłem 550  wniosków o wydanie dowodu osobistego.  
Wydałem 474 dowodów osobistych 
Przyjąłem 60 zgłoszeń o utracie dowodu osobistego.  
 
Realizacja zada ń z zakresu ewidencji ludno ści    
Udzieliłem odpowiedzi na  129 wniosków o udostępnienie danych z ewidencji ludności,  
Udzieliłem odpowiedzi na 18  wniosków o udostępnienie danych z dowodów osobistych, 
wydałem 98 zaświadczeń o  zameldowaniu mieszkańców naszej gminy. 
 
Po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego wydałem: 
- 2 decyzje o umorzeniu postępowania 
- 2 decyzje o wymeldowaniu z pobytu stałego 
- 2 decyzje o uchyleniu czynności materialno-technicznej zameldowania na pobyt stały 
- 2 decyzje o odmowie wymeldowania z pobytu stałego. 
 
 
 



W zakresie podatków i opłat lokalnych:  
 
1. Wydałem 4 zaświadczenia dotyczące  wielkości gospodarstw rolnych, 
2. Wydałem 14 postanowień o zarachowaniu wpłaty, 
3. Przyjąłem i zweryfikowałem 174  deklaracje w sprawie opłaty za gospodarowanie 

 odpadami  komunalnymi, 
4.Przesłałem do zobowiązanych 17 zawiadomień w sprawie nadania indywidualnego numeru 

 rachunku bankowego dla potrzeb opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  
5. Przeprowadziłem 20  postępowań w sprawie wymiaru podatków od nieruchomości rolnego 
    i leśnego, 
6. Przyjąłem do weryfikacji 70 deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny oraz od   

 środków transportowych na 2016 rok,   
7. W 4 przypadkach wyraziłem zgodę na umorzenie zaległości z tytułu czynszu za najem    
    lokali komunalnych, 
8. W 4 przypadkach wyraziłem zgodę na spłatę należności cywilnoprawnych w ratach,  
9. W 3 przypadkach odmówiłem zgody na udzielenie ulg w spłacie zaległości 
    cywilnoprawnych, 
10. W 1 sprawie wyraziłem zgodę na umorzenie zaległości z tytułu łącznego zobowiązania  
      pieniężnego, 
11. Wyraziłem zgodę na rozłożenie na raty zaległości z tytułu kary grzywny nałożonej  
      w drodze mandatu. 

 
W zakresie obsługi Rady Miejskiej:  

 
1.  Wydałem Zarządzenie nr 120.85.2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie określenia  

  odpowiedzialnych za realizację uchwał podjętych na sesji w dniu 17 grudnia 2015 r. 
2. Na ostatniej sesji radni zgłosili 23 interpelacje. Pismem z dnia 23 grudnia 2015 r. 

  określiłem odpowiedzialnych za przygotowanie odpowiedzi na te interpelacje.  
 

W zakresie zamówie ń publicznych:  
 

1. Przeprowadziłem i rozstrzygnąłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  
o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 30 000 euro na zadanie: Sporządzenie 
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino  
w obrębie Gardno i obrębie Drzenin – tereny produkcyjno-usługowe. 

2. Ogłosiłem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości 
zamówienia poniżej 30 000 euro na zadania:  

1) Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Budowa drogi 
gminnej łączącej drogę krajową nr 31 (ul. Pomorska) ze strefą przemysłową; 

2) Sporządzenie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 
projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz zmian ww. decyzji. 

3. Rozstrzygnąłem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej 
wartości zamówienia poniżej 30 000 euro na zadania: 

1) Zakup i dostawa tuszy i tonerów do urządzeń drukująco-powielających dla potrzeb 
jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino; 

2) Zakup i dostawa płyt drogowych betonowych; 
3) Wykonanie przeglądów okresowych: rocznych i pięcioletnich obiektów budowlanych 

administrowanych przez jednostki organizacyjne Gminy Gryfino; 
4) Zakup fabrycznie nowego samochodu osobowego; 
5) Zakup, dostawa, instalacja i konfiguracja wyposażenia informatycznego Dziennego 

Domu „Senior – WIGOR” zlokalizowanego w Centrum Wodnym Laguna w Gryfinie. 
4. Unieważniłem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej 

wartości zamówienia poniżej 30 000 euro na zadania:  
1) Rozbiórka budynku komunalnego zlokalizowanego w Gryfinie przy ul. 1 Maja 10; 



2) Dostawa paliw płynnych. 
5. Przeprowadziłem i rozstrzygnąłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  

o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 30 000 euro na zadanie: Eksploatacja  
i konserwacja oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na 
terenie Gminy Gryfino w 2016 r. 

6. Rozstrzygnąłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej 
wartości zamówienia powyżej 30 000 euro na zadanie: Budowa drogi gminnej łączącej 
drogę krajową nr 31 (ul. Pomorska) ze strefą przemysłową. 

 
W zakresie audytu wewn ętrznego:  

 
Zgodnie z art. 283 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. 
U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) sporządzono i przedłożono Burmistrzowi Miasta i Gminy 
Gryfino dokument: Sprawozdanie z wykonania Planu Audytu za rok 2015. 
 

W zakresie działalno ści Gryfi ńskiego Domu Kultury:  
 

termin nazwa imprezy miejsce 
17 grudnia obsługa techniczna spektaklu w wykonaniu 

dzieci z Przedszkola nr 4 w Gryfinie 
Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

17 grudnia wigilijne spotkanie dla mieszkańców 
Krzypnicy 

Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska w 
Krzypnicy 

18 grudnia nocna premiera filmu "Gwiezdne wojny. 
Przebudzenie mocy" 

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

18 grudnia świąteczne warsztaty ozdabiania 
przedmiotów metodą decoupage 
prowadzone przez plastyczkę GDK, Anetę 
Kopystyńską 

Centrum Aktywności  
Lokalnej w Gryfinie 

19 grudnia współorganizacja 8. Turnieju Rodzin 
Szachowych 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

19 grudnia świąteczne warsztaty ceramiczne Gryfiński Dom Kultury 
ul. Szczecińska 

22 grudnia obsługa techniczna otwarcia Dziennego 
Domu Senior Wigor  

Centrum Wodne Laguna 
w Gryfinie 

22 grudnia dodatkowy seans filmowy dla 
przedszkoli/szkół 

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

29, 30 
grudnia 

kolędowanie w miejscowości wychowanków 
Świetlicy Wiejskiej Dziupla w Borzymiu 

Borzym 

5 stycznia Wieczór kolęd i pastorałek w wykonaniu 
wychowanków świetlicy w Krajniku 

Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska w Krajniku 

8-13 stycznia T-Mobile Nowe Horyzonty Tournee 
(prezentacja najlepszych filmów festiwalu) 

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

9 stycznia  współorganizacja 18. Błyskawicznego 
Orkiestrowego Turnieju Szachowego 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

10 stycznia współorganizacja 24. finału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy 

Gryfino, Pl. Księcia Barnima 
I 

11 stycznia otwarcie wystawy "Tu było kino" / 
współorganizacja 

Centrum Informacji 
Turystycznej 
w Gryfinie 

13 stycznia obsługa techniczna wykładu Gryfińskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

16 stycznia Seanse pod specjalnym nadzorem: pokaz 
filmu "Moje córki krowy" z udziałem 

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 



reżyserki, Kingi Dębskiej 
18, 19 

stycznia 
obsługa techniczna spektaklu w wykonaniu 
dzieci z Przedszkola nr 4 w Gryfinie 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

20 stycznia obsługa techniczna wykładu Gryfińskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

21 stycznia obsługa techniczna I Gali Wolontariatu 2015 Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

25 stycznia dodatkowy seans filmowy dla 
przedszkoli/szkół 

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

27 stycznia stand-up Grzegorza Halamy "Długo i 
szczęśliwie" 

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, 
taneczne i turystyczne), któremu nieodpłatnie udostępnialiśmy sale 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 Biblioteki Publicznej:  
 

 
Data 

 
Opis działalno ści 

 
Uczestnicy 

17 grudnia 

 

Głośne czytanie z Gryfusiem fragmentów książki W. 
Widłaka - ,,Wesoły Ryjek i zima’’, Przygotowania do 
Świąt Bożego Narodzenia – pogadanka 

Dzieci od 2 do 8 lat 
z rodzicami 

7 stycznia Głośne czytanie z Gryfusiem baśni H. Ch. 
Andersena - ,,Dziewczynka z zapałkami”- 
pogadanka, warsztaty twórcze 

Dzieci od 2 do 8 lat 
z rodzicami 

11 stycznia Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla 
Dorosłych-  Inga Iwasiuk ,,Bambino” – II spotkanie  

Mieszkańcy miasta 
i okolic 

14 stycznia 

 

Głośne czytanie z Gryfusiem baśni H. Ch. 
Andersena - ,,Królowa Śniegu” – pogadanka, 
warsztaty twórcze    

Dzieci od lat 3 do 8 
lat wraz z 
opiekunami 

21 stycznia Głośne czytanie z Gryfusiem książki Uri Orlev - 
,,Babcia robi na drutach”; Historia święta - Dzień 
Babci i Dziadka w innych krajach – pogadanka, 
warsztaty twórcze 

Dzieci od 2 do 8 lat 
z rodzicami i 
dziadkami 

 
Spotkania, zaproszenia, konferencje Burmistrza Mias ta i Gminy Gryfino:  

 
termin nazwa imprezy miejsce 

18 grudnia  Spotkanie informacyjne dla koordynatorów 
ds. ZIT /SSOM/ 

Restauracja Zamkowa  
w Szczecinie  

18 grudnia  Kolacja wigilijna Cechu Rzemiosł Różnych  Siedziba Cechu /nowy 
budynek/ 



 ul. Szczecińska 17  
19 grudnia Spotkanie wigilijne Stowarzyszenia 

Wspólnota Polska  
Siedziba SP Nr 2  

w Gryfinie  
19 grudnia  Spotkanie wigilijne jednostek OSP Gminy 

Gryfino  
Remiza OSP w Sobieradzu  

20 grudnia  Spotkanie opłatkowe w Domu Parafialnym 
przy kościele w Żabnicy  

Siedziba Domu 
Parafialnego w Żabnicy  

21 grudnia  Spotkanie wigilijne w Arcybiskupim 
Wyższym Seminarium Duchownym  

ul. Papieża Pawła VI  
w Szczecinie  

22 grudnia  Uroczyste otwarcie Dziennego Domu Senior  
WIGOR  

Siedziba CW Laguna  

28 grudnia  Spotkanie noworoczne Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku  

Restauracja GRYFENA 

30 grudnia  Wigilia sybiracka  
Zachodniopomorskiego Związku Sybiraków 

oddział w Gryfinie  

Restauracja GRYFENA  

8 stycznia  Podsumowanie sezonu sportowego 2015  Zespół Szkół,  
ul. Iwaszkiewicza 70 

 w Gryfinie  
12 stycznia Spotkanie dot. projektu strategii 

rozwiązywania problemów społecznych w 
powiecie gryfińskim na lata 2016-2022  

Sala konferencyjna 
Starostwa Powiatowego 

 w Gryfinie  
18 stycznia  Jubileusz 100 urodzin mieszkanki Domu 

Pomocy Społecznej w Dębcach Pani 
Jadwigi Adamickiej  

Dom Pomocy Społecznej  
w Dębcach  

18 stycznia  Zarząd i Walne zebranie SSOM  Sala konferencyjna Basenu 
Floating Arena 
 w Szczecinie  

18 stycznia  Debata z parlamentarzystami  Ziemi 
Szczecińskiej  

Aula Stara, Wydział Nauk 
Ekonomicznych 

Uniwersytetu 
Szczecińskiego  

19 stycznia  Uroczyste oddanie do użytku platformy dla 
niepełnosprawnych w SP Nr 1  

Siedziba Szkoły 
Podstawowej Nr 1  

19 stycznia  Konsultacje społeczne nt. transportu  Sala konferencyjna Urzędu 
Miasta i Gminy  

 W Gryfinie  
20 stycznia  Konsultacje społeczne dot. realizacji 

programu „Rodzina 500 plus”  
Azoty Arena w Szczecinie  

21 stycznia  Uroczysta Gala Wolontariatu   Sala kinowa GDK  
21 stycznia  Spotkanie noworoczne zorganizowane 

przez władze miasta Schwedt/O  
Uckermarkische Buhne  

w Schwedt/O  
23 stycznia  Spotkanie opłatkowe sołectwa Wełtyń Świetlica wiejska  

w Wełtyniu  
26 stycznia  Spotkanie noworoczne w PCK Schwedt/O  Siedziba PCK  

w Schwedt/O  
 
 
 

Gryfino, dnia 27 stycznia 2016 r.    
       Burmistrz Miasta i Gminy 
          Mieczysław Sawaryn 


