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KWIECIEŃ 2016 



W zakresie gospodarki nieruchomościami i działalności gospodarczej: 
 

1. przyjęto 150 zgłoszeń do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 
2. wydano 3 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu  

i poza miejscem sprzedaży; 
3. wydano  6 decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości; 
4. wydano 7 zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego dla nieruchomości, 

położonych na terenie Miasta i Gminy Gryfino; 
5. zawarto 1 umowę notarialną o ustanowieniu służebności przesyłu w związku  

 z lokalizacją na gruntach gminnych urządzeń infrastruktury technicznego uzbrojenia 
terenu – służebności odpłatne – 3.550,00 zł netto. 

6. wydano 33 umowy obejmujące dzierżawę nieruchomości gminnych; 
7. wyznaczono terminy przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości 

gminnych: 

- na dzień 11 maja 2016 r., pierwszy przetarg na sprzedaż działki, położonej  
w obrębie ewidencyjnym nr 2 m. Gryfino przeznaczonej pod zabudowę usługową – cena 
wywoławcza ustalona została na kwotę netto 260.000,00 zł; 

- na dzień 20 czerwca 2016 r., drugi  przetarg na sprzedaż 4 działek, położonych  
w obrębie ewidencyjnym Pniewo przeznaczonych pod przemysł – łączna cena 
wywoławcza ustalona została na kwotę netto 1.500.000,00 zł; 

W zakresie gospodarki nieruchomościami wydano 6 zarządzeń dotyczących 
gospodarowania mieniem gminnym, w sprawie: 
- ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 
nieruchomości, położonych w obrębie ewidencyjnym Steklno – Zarządzenie Nr 
0050.41.2016 z dnia 30.03.2016 r.; 
- przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektu uchwały  
w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Daleszewo – Zarządzenie  
Nr 0050.47.2016 z dnia 4.04.2016 r.,   
- ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy  
ul. Łużyckiej nr 16/2, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemców - Zarządzenie Nr 
0050.54.2016 z dnia 4.04.2016 r. 
- ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy  
ul. Niepodległości 4/4, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy - Zarządzenie Nr 
0050.55.2016 z dnia 22.04.2016 r.  
- ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy  
ul. Łużyckiej nr 29/1, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemców - Zarządzenie Nr 
0050.56.2016 z dnia 22.04.2016 r. 
- ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy  
ul. Mieszka I 27/6, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy - Zarządzenie  
Nr 0050.57.2016 z dnia 22.04.2016 r. 
 

W zakresie planowania przestrzennego, strategii, rozwoju i inwestycji:  
 

1. Wydałem:  
− 13 decyzji o warunkach zabudowy,  
− 7 postanowień opiniujących wstępny projekt podziału nieruchomości,  
− 7 wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,  
− 3 wypisy i wyrysy ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego, 
− 24 zaświadczenia z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.  

2. Zleciłem firmie BIURO GEODEZYJNE GEOINWEST G. J. Filipiuk, z siedzibą w Gryfinie 
zadanie pn. „Wykonanie aktualizacji mapy zasadniczej i sporządzenie w wersji 



wektorowej wtórnika oraz map stanu władania do celów planistycznych dla terenu 
położonego w obrębie Wełtyń II – tereny usługowe”. 

3. Zarządzeniem Nr 0050.49.2016 z dnia 13 kwietnia 2016 r. powołałem skład Gminnej 
Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej oraz ustaliłem regulamin pracy Komisji. 

4. Zarządzeniem Nr 0050.50.2016 z dnia 14 kwietnia 2016 r. powołałem imienny, 
pięcioosobowy skład Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej. 

 
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. Zleciłem modernizację systemów grzewczych, zasilających budynki nr 57 oraz nr 59-79  
w Nowym Czarnowie. 

3. Zrealizowałem zadanie związane z modernizacją przewodów kominowych w lokalu 
komunalnym przy ul. Flisaczej 37/3 w Gryfinie oraz przewodów wentylacyjnych w lokalu 
komunalnym, położonym przy ul. Armii Krajowej 10/1 w Gryfinie. 

4. Trwają prace, związane z bieżącymi naprawami pieców kaflowych, na podstawie 
zgłaszanych wniosków i podań najemców lokali komunalnych 

5. Zleciłem wykonanie dokumentacji projektowej, związanej z zagospodarowaniem boiska 
sportowego – zadanie realizowane z funduszu sołeckiego Daleszewo. 

6. Zleciłem opracowanie koncepcji przebudowy/budowy drogi technologicznej Czepino-
Żabnica, związanej wyprowadzeniem z terenu zabudowanego ruchu taboru ciężkiego, 
obsługującego „Gryfskand” Sp. z o.o. 

7. Zleciłem opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim oraz 
przedmiarem robót dla zadania inwestycyjnego, polegającego na remoncie lokalu 
mieszkalnego, zlokalizowanego przy ul. Łużyckiej 4/3 w Gryfinie. 

8. Zleciłem remont pokrycia dachowego budynku komunalnego położonego przy 
ul. Fabrycznej 10 w Gryfinie 

9. Odebrałem zadanie realizowane z funduszu sołeckiego Żórawie, związane 
z przemalowaniem wiaty rekreacyjnej. 

 
Realizując zadania z zakresu strategii i rozwoju (BMP-PS): 
 
1.  Na bieżąco składano wyjaśnienia w sprawie kontroli na dokumentach, przeprowadzanej 

przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (przed 
rozliczeniem końcowego wniosku o płatność) dot. projektu „Budowa i przebudowa 
kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Gryfino”; 

2.  Przygotowałem dokumenty do wniosku o płatność, w tym płatność końcową dot. projektu 
„Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Gryfino”; 

3.  Uzgodniłem i zawarłem z WFOŚiGW aneks do umowy o dofinansowanie nr 
POIS.01.01.00-00-227/10-00 z dnia 17 marca 2012 r. dot. projektu „Budowa i 
przebudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Gryfino”; 

4.  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”; 

5. Podjąłem prace związane z osiągnięciem wskaźników rezultatu projektu „Budowa  
      i przebudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Gryfino”; 



6. Przygotowałem i podpisałem umowę z Centrum Wodnym Laguna w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na przeprowadzenie 
drugiego etapu modernizacji elewacji budynku Centrum Wodnego Laguna w Gryfinie, 
będącego w trwałym zarządzie zakładu budżetowego oraz jednostki organizacyjnej 
Gminy Gryfino Dzienny Dom „Senior-Wigor”; 

7. Na bieżąco aktualizowano treści (merytoryczne i graficzne) - administracja inwestycyjnego       
serwisu internetowego – www.parkregionalny.gryfino.pl;  

8.  Przygotowałem oferty inwestycyjne na sprzedaż działek inwestycyjnych zlokalizowanych 
na terenie Parku Regionalnego w Gardnie;  

9.  Przygotowałem oferty inwestycyjne na sprzedaż działek zlokalizowanych na terenie 
gminy Gryfino;  

10. Zorganizowałem spotkania z potencjalnymi inwestorami na terenie: Parku Regionalnego, 
gminy Gryfino, Urzędu Miasta;  

11. Zaktualizowałem oferty Parku Regionalnego w internetowych serwisach branżowych; 
12. Opracowałem szablony ofertowe poszczególnych działek Parku Regionalnego w 
       Gardnie; 
13. Wykonałem przeglądy stanu technicznego znaków/drogowskazów turystycznych 

zlokalizowanych na terenie gminy Gryfino;  
14. Podjąłem prace nad organizacją "Dni Otwartych Funduszy Europejskich" które odbędą 
       się 15 maja 2016 roku na gryfińskim nabrzeżu. 
 

W zakresie gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i ochrony środowiska: 
 

w zakresie ochrony przyrody: 
1. Wydałem 11 decyzji zezwalających na usunięcie drzew lub krzewów; 
2. Wydałem 2 decyzje zmieniające decyzje zezwalające na usuniecie drzew lub krzewów; 
3. Przedłożyłem Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Szczecinie do 

zaopiniowania 3 projekty decyzji zezwalających na usunięcie drzew z pasów drogowych; 
4. Wystąpiłem do Starosty Gryfińskiego z 2 wnioskami o wydanie zezwolenia na usunięcie 

drzew z nieruchomości gminnych. 
 
w zakresie gospodarki mieszkaniowej: 
1. Wydałem 6 skierowań do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego; 
2. Rozpatrzyłem 3 wnioski o przydział lokalu komunalnego; 
3. Rozpatrzyłem 2 wnioski o zamianę lokalu z urzędu; 
4. Rozpatrzyłem 1 wniosek o przyspieszenie przydziału lokalu;  
5. Sporządziłem i opublikowałem na portalu sprawozdawczym GUS sprawozdanie 

Statystyczne M-01, dotyczące zasobów mieszkaniowych Gminy Gryfino w 2015 r.  
 
w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami: 
1. Wydałem 1 decyzję określającą środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację 

przedsięwzięcia; 
2. Zawarłem umowę na demontaż, odbiór, transport i unieszkodliwianie wyrobów 

zawierających azbest; 
3. Przyjąłem do realizacji 4 wnioski w zakresie demontażu, odbioru, transportu 

i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. 
4. Sporządziłem i przekazałem Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego informację 

o wodach opadowych wprowadzonych do środowiska z terenów gminnych w 2015 r., wraz 
z przekazaniem wynikającej z tego opłaty środowiskowej; 

 
w zakresie gospodarki komunalnej: 
1. Przyjąłem 1 zgłoszenie oddania do eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków; 
2. Zawarłem porozumienie z PGE Górnictwo i Energetyk Konwencjonalna S.A. w sprawie 

regulacji zasad odprowadzania wód opadowych i roztopowych do gminnej kanalizacji 
deszczowej;  



3. Sporządziłem i opublikowałem na portalu sprawozdawczym GUS załącznik do 
sprawozdania statystycznego SG-01/3, dotyczący gospodarki mieszkaniowej 
i komunalnej Gminy Gryfino za 2015 r.; 

4. Zawarłem umowę na zakup woreczków na psie nieczystości; 
5. Przeprowadziłem kontrolę powszechnej akcji deratyzacyjnej na terenie wybranych 

nieruchomości.  
 
w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami: 
1. Podpisałem aneks do umowy na zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok 

bezdomnych zwierząt lub ich części z terenu Gminy Gryfino; 
2. Przeprowadziłem kontrolę warunków przetrzymywania psów na terenie ogrodów 

działkowych w miejscowości Stare Brynki. 
 
w zakresie utrzymania cmentarzy: 
1. Podpisałem aneks do zawartego z Wojewodą Zachodniopomorskim porozumienia 

w sprawie bieżącego utrzymania cmentarza wojennego żołnierzy Armii Radzieckiej 
w Gryfinie w 2016 r. 

 
w zakresie transportu zbiorowego: 
1. Wydałem 3 postanowienia uzgadniające zmianę zezwolenia na wykonywanie 

regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na liniach 
komunikacyjnych na obszarze Powiatu Gryfińskiego; 

2. Sporządziłem 1 opinię do uzgadnianej przez Starostę Gryfińskiego zmiany wydawanego 
przez Prezydenta Miasta Szczecin zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów 
osób w krajowym transporcie drogowym na linii komunikacyjnej wykraczającej poza teren 
Powiatu Gryfińskiego; 

3. Dokonałem zmiany ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na „Wykonywanie autobusowych przewozów o charakterze 
użyteczności publicznej w komunikacji miejskiej na terenie Gminy Gryfino, na trasie 
Szczecin – Dolna Odra oraz Szczecin – Gryfino w okresie 2017 – 2020 r.”. 

 
W zakresie edukacji i spraw społecznych:  

 
1. Podpisałem z Zachodniopomorskim Kuratorem Oświaty umowę w sprawie trybu 

przekazywania w 2016 roku środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na 
dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz ich 
rozliczenia. 

2. Przyznałem dofinansowanie 1 pracodawcy kosztów kształcenia młodocianego 
pracownika w wysokości 8.081,00. Środki na wypłatę przedmiotowego dofinansowania 
są przekazywane przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty ze środków Funduszu 
Pracy. 

3. Trwają zorganizowane przez Gminę Gryfino wyjazdy dzieci z grup przedszkolnych oraz 
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, które w roku szkolnym 2015/2016 
realizują roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne do Ogrodu Dendrologicznego 
w Glinnej przy współpracy z Nadleśnictwem Gryfino.  

4. Objąłem honorowym patronatem I Powiatowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy, które 
odbyły się 15 kwietnia 2016 r. 

5. Sporządziłem bazę danych oświatowych szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę 
Gryfino oraz niepublicznych jednostek oświatowych, dla których Gmina Gryfino prowadzi 
ewidencję, według stanu na 31 marca 2016 r.: ogólna liczba uczniów i wychowanków – 
4073 osoby; liczba nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze – 421 osób, 
zatrudnionych w niepełnym wymiarze – 99 osób, przeciętna liczba pracowników 
administracji i obsługi – 281 osób. 

6. Przekazałem dotację z budżetu Gminy Gryfino za miesiąc kwiecień na prowadzenie na 
terenie gminy Gryfino Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Iskierka”  



z oddziałami ogólnodostępnymi i specjalnymi w Gryfinie w wysokości 74 012,01 zł dla 
„OM” Sp. z o. o. z siedzibą przy Al. Wojska Polskiego 58/4, 70-477 Szczecin.  

7. Przekazałem dotację z budżetu Gminy Gryfino za miesiąc kwiecień na prowadzenie 
pięciu punktów przedszkolnych na terenie gminy Gryfino dla Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci w wysokości 14 564,36 zł. 

8. W dniu 8 kwietnia 2016 roku podpisałem umowę z Przedsiębiorstwem Komunikacji 
Samochodowej na dowóz dzieci do CW LAGUNA ze szkół podstawowych w gminie 
Gryfino w ramach programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” na  kwotę 
14.992,00 złotych brutto. 

9. Podpisałem 11 umów z instruktorami nauki pływania i nauczycielami wychowania 
fizycznego na naukę pływania w ramach programu „Umiem pływać” na  łączną kwotę 
26.600,00 złotych brutto. 

10. Podpisałem umowę z CW LAGUNA na udostępnienie basenu na naukę pływania                
      w kwocie 6.300,00 złotych brutto. 
11. W ramach funduszu sołeckiego zleciłem prace na obiektach sportowych                        
      w miejscowościach Nowe Czarnowo i Pniewo na łączną kwotę 9.100,00 złotych brutto. 
12. W dniu 22 kwietnia 2016 roku wydałem Zarządzenie w sprawie wprowadzenia 
      Regulaminu przyznawania wyróżnień podczas corocznej Gryfińskiej Gali Sportu.  
13. W dniu 6 kwietnia 2016 roku wydałem Zarządzenie Nr 0050.48.2016 w sprawie                     
      w sprawie częściowego wyboru ofert na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia, 
      w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. 
14. W dniu 21 kwietnia 2016 roku wydałem Zarządzenie Nr 0050.53.2016 w sprawie                     
      w sprawie częściowego wyboru ofert na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia, 
      w zakresie kultury fizycznej na łączną kwotę 45.000,00 złotych brutto. 
15. W dniu 6 kwietnia 2016 roku podpisałem umowę z firmą ROMEX Sp. z o.o. z siedzibą 
       w Bydgoszczy na wykonanie siłowni zewnętrznej w Parku Miejskim w Gryfinie. Łączna 
      wartość inwestycji: 16.885,56 złotych brutto. 
16. Wsparłem działania Centrum Aktywności Lokalnej w Gryfinie. 
17. Prowadziłem bieżące działania informacyjne gminy. 
18. Prowadziłem działania informacyjne w ramach działalności Dziennego Domu „Senior-
      WIGOR”. 
19. 7 - 8 kwietnia wizyta robocza w Stralsundzie - opracowanie koncepcji działań 
      projektowych z INTERREGU VA. 
20. Wydałem 54 Karty Dużej Rodziny na podstawie wniosków złożonych przez rodziny 

wielodzietne. 
21. Zwróciłem się do lokalnych organizacji pozarządowych o aktywny ich udział  

w rozpropagowaniu idei budżetu obywatelskiego, o wzięcie udziału  w zgłaszaniu 
propozycji zadań w ramach realizacji budżetu oraz o zgłaszanie kandydatów z 
organizacji pozarządowych do prac Zespołu ds. budżetu obywatelskiego. 

 
W zakresie spraw organizacyjnych: 

1. Wydałem zarządzenie nr 120.33.2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania 
Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. pozyskiwania 
środków zewnętrznych w Wydziale Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i 
Inwestycji – Referat Strategii i Rozwoju, 

2. Wydałem zarządzenie nr 120.32.2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania 
komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu i zakończenia służby 
przygotowawczej dla Pani Alicji Buczkowskiej – Jóśkowiak zatrudnionej w Wydziale 
Zamówień Publicznych, 

3. Wydałem zarządzenie nr 120.29.2016 z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania 
komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu i zakończenia służby 
przygotowawczej dla Pani Iwony Dąbro zatrudnionej w Kontroli Wewnętrznej, 

4. Wydałem zarządzenie nr 0050.44.2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia 
Rocznego preliminarza dochodów i wydatków oraz Tabeli wysokości dopłat na 



poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej na rok 2016 r. w Urzędzie Miasta 
i Gminy w Gryfinie, 

5. Ogłosiłem nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania środków 
zewnętrznych w Wydziale Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju 
i Inwestycji, 

6. Podjąłem czynności związane z dokonaniem oceny i wydzieleniem dokumentacji aktowej 
niearchiwalnej zdeponowanej w archiwum zakładowym Urzędu Miasta  
i Gminy w Gryfinie z przeznaczeniem jej zniszczenia,  

7. Zawarłem umowę z firmą R-DATA Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w zakresie asysty 
technicznej oraz aktualizacji oprogramowania pn. e-SOD – elektronicznego obieg 
dokumentów - funkcjonującego w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.  

 
W zakresie spraw obywatelskich: 

 
Realizacja zadań z zakresu dowodów osobistych  
Przyjąłem 349  wniosków o wydanie dowodu osobistego.  
Wydałem 275 dowodów osobistych 
Przyjąłem 28 zgłoszeń o utracie dowodu osobistego.  
 
Realizacja zadań z zakresu ewidencji ludności    
Udzieliłem odpowiedzi na 164 wnioski o udostępnienie danych z ewidencji ludności,  
Udzieliłem odpowiedzi na 11  wniosków o udostępnienie danych z dowodów osobistych, 
Na wniosek wydałem 90 zaświadczeń o zameldowaniu mieszkańców naszej gminy. 
Po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego wydałem: 
- 1 decyzję o wymeldowaniu z pobytu stałego 
- 3 decyzje o umorzeniu postępowania administracyjnego o wymeldowanie z pobytu stałego. 
 
Realizacja zadań z zakresu spraw wyborczych 
Sporządziłem i przekazałem do Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Szczecinie 
meldunek o stanie wyborców miasta i gminy Gryfino w okręgach wyborczych i obwodach 
głosowania według stanu na dzień 31 marca 2016 roku. 
 
Realizacja zadań z zakresu kwalifikacji wojskowej : 
Zakończyła się tegoroczna kwalifikacja wojskowa. 
Wezwałem  do rejestracji 160 mężczyzn z rocznika podstawowego (1997), 42 mężczyzn 
z rocznika starszego ( 1992-1996) oraz  1 kobietę z rocznika starszego (1994). 
Sporządziłem i przekazałem do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Szczecinie sprawozdanie z wykonania czynności z zakresu spraw obywatelskich za 
miesiąc marzec 2016 roku. 
 

W zakresie podatków i opłat lokalnych: 
 

Wydałem 12 zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach, wysłałem do dłużników 36 upomnień 
w zakresie zobowiązań podatkowych, 47 w zakresie opłaty za odpady komunalne oraz 
23 w odniesieniu do zaległości z tytułu kar grzywien, a także 15 upomnień wzywających 
do zapłaty należności niepodatkowych. W zakresie zobowiązań cywilnoprawnych 
skierowałem 8 wezwań do zapłaty zaległych należności.  
W 17 przypadkach, na podstawie Ordynacji podatkowej wydałem postanowienia 
o zarachowaniu wpłaty, a w 21 przypadkach dokonałem zwrotu nadpłaty w podatkach.  
W sprawach egzekucyjnych sporządziłem 9 pism. 
Przyjąłem i zaksięgowałem 425 wpłat z tytułu należności podatkowych, 58 wpłat z tytułu 
czynszów dzierżawnych, 22 wpłaty za opłatę adiacencką oraz 4 wpłaty opłaty za zajęcie 
pasa drogowego.  
Wydałem  122 decyzje w sprawach podatkowych. Udzieliłem 11 ulg w spłacie zaległości 
w opłatach za czynsze w lokalach komunalnych.  



Przyjąłem i zweryfikowałem 98 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, 25 deklaracji w sprawach podatkowych, a ponadto skierowałem 9 wezwań do 
wyjaśnień do deklaracji lub do złożenia deklaracji.   
W okresie od 28 stycznia 2015 roku do 29 lutego 2016 roku ustaliłem  8541 zobowiązań 
podatkowych poprzez wydanie decyzji podatkowych na 2016 rok.  
W 93 przypadkach dokonałem wymiaru podatku od nieruchomości od osób prawnych.  
Przyjąłem i zweryfikowałem 131 deklaracji w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 
Wystosowałem: 
-  67 upomnień w związku z zaległościami w opłacie za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, 
- 31 upomnień w związku z zaległościami w zapłacie kar grzywny nałożonych w drodze 
mandatów karnych  
- 929 upomnień w związku z zaległościami w podatkach lokalnych.  
 
Wydałem 12 zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach oraz 11 zaświadczeń o wielkości 
gospodarstw rolnych, wyrażonej w hektarach fizycznych i przeliczeniowych. 
W związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi wystawałem 12 pism 
do różnych instytucji i organów egzekucyjnych. 
W 19 przypadkach wystosowałem zawiadomienia o nadaniu numeru indywidualnego numeru 
rachunku w  systemie płatności masowych (przy opłacie za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

W zakresie obsługi Rady Miejskiej: 
 

1. Wydałem Zarządzenie nr 120.26.2016 z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia    
     odpowiedzialnych za realizację uchwał podjętych na sesji w dniu 31 marca 2016 r.  
2.  Na ostatniej sesji radni zgłosili 35 interpelacji. Pismem z dnia 7 kwietnia 2016 r. określiłem 
     odpowiedzialnych za przygotowanie odpowiedzi na interpelacje.  
 

W zakresie zamówień publicznych: 
 

1. Ogłosiłem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości 
zamówienia powyżej 30 000 euro na zadania:  
1) „Przebudowa dróg gminnych, tj. Wodnej i Opolskiej w Gryfinie”, 
2) „Budowa Żłobka Miejskiego w Gryfinie w formule zaprojektuj i wybuduj”, 
3) „Przebudowa wewnętrznej drogi dojazdowej w Gryfinie - etap I”, 
4) „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pniewo”, 
5) „Modernizacja budynku Przedszkola nr 5 w Gryfinie w zakresie poprawy 

bezpieczeństwa pożarowego”. 
2. Ogłosiłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości 

zamówienia poniżej 30 000 euro na zadanie: „Zakup i dostawa oprogramowania 
komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie”. 

3. Zaprosiłem wykonawców do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 30 000 euro na zadanie: 
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadań: „Przebudowa dróg 
gminnych, tj. Wodnej i Opolskiej w Gryfinie” oraz „Przebudowa wewnętrznej drogi 
dojazdowej w Gryfinie – etap I”. 

4. Rozstrzygnąłem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej 
wartości zamówienia poniżej 30 000 euro na zadania:  
1) „Transport autokarem dzieci do Centrum Wodnego Laguna w Gryfinie”, 
2) „Wycena nieruchomości na terenie miasta i gminy Gryfino”. 

5. Wydałem zarządzenia:  
1) Nr 120.22.2016 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Przebudowa dróg 
gminnych, tj. Wodnej i Opolskiej w Gryfinie”, 



2) Nr 120.23.2016 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Budowa Żłobka 
Miejskiego w Gryfinie w formule zaprojektuj i wybuduj”, 

3) Nr 120.28.2016 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia 
postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:  „Przebudowa 
wewnętrznej drogi dojazdowej w Gryfinie – etap I”, 

4) Nr 120.30.2016 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia 
postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:   „Modernizacja 
budynku Przedszkola nr 5 w Gryfinie w zakresie poprawy bezpieczeństwa 
pożarowego”, 

5) Nr 120.31.2016 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia 
postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:  „Budowa 
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pniewo”. 

6. Wydział Zamówień Publicznych uczestniczy w przygotowaniu i przeprowadzeniu 
postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości zamówienia 
powyżej 30 000 euro na zadania:  
1) „Modernizacja elewacji obiektu Centrum Wodnego Laguna w Gryfinie, polegająca na 

wykonaniu nowej wyprawy elewacyjnej o lepszych parametrach technicznych  
i wizualnych – elewacja zachodnia i ściany północnej osi 19/L-R”,  

2) „Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń w budynku Centrum Wodnego Laguna  
w Gryfinie w okresie od 01.07.2016 r. do 30.06.2017 r.” 

 
W zakresie działalności Gryfińskiego Domu Kultury: 

 
termin nazwa imprezy miejsce 

1 - 2 kwietnia Koncerty 25-lecia działalności artystycznej 
Teatru Tańca Vogue/EGO VU (pokazy 
spektakli tanecznych, filmów artystycznych, 
trzy wystawy) 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

5 kwietnia dodatkowy seans filmowy dla 
szkół/przedszkoli 

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

6 kwietnia obsługa techniczna wykładu GUTW Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

8 - 13 
kwietnia 

pokaz cyklu "Filmy świata" Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

9 kwietnia  współorganizacja eliminacji powiatowych 
44. Ogólnopolskiego Młodzieżowego 
Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego 

Zespół Szkół 
w Gryfinie 

9 kwietnia wystąp Kabaretu Nowaki / obsługa 
techniczna 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

9-10 kwietnia finał Małego Konkursu Recytatorskiego: 
tytuł laureata dla Amelii Maciążek (instr. 
Dorota Krutelewicz-Sobieralska) 

Teatr Piwnica przy Krypcie 
w Szczecinie 

12 kwietnia dodatkowy seans filmowy dla 
szkół/przedszkoli 

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

12 kwietnia obsługa techniczna imprezy Obiad 
czwartkowy we wtorek (org. GUTW) 

Centrum Konferencyjno-
Gastronomiczne Wodnik 
w Gryfinie 

13 kwietnia artystyczna wizyta Grupy Śpiewaczej 
Gardnianki  u dzieci z Punktu 
Przedszkolnego TPD Słoneczko w 
Chwarstnicy 

Punkt Przedszkolny TPD 
W Chwarstnicy 

14 kwietnia VII Festiwalu Młodości Teatralnej Łaknienia 
2016: pokaz spektakli "Ona" i "Na chwilę 

Goleniowski Dom Kultury 
Goleniów 



przed końcem" w wykonaniu Teatru Uhuru 
16 kwietnia siódmy pokaz spektaklu "Małe zamieszanie, 

czyli bombowy dzień z życia pewnego biura 
matrymonialnego" w wykonaniu Grupy 
Teatralnej Gliptykos 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

18 kwietnia dodatkowy seans filmowy dla 
szkół/przedszkoli 

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

19 kwietnia dodatkowy seans filmowy dla 
szkół/przedszkoli 

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

19, 20 
kwietnia 

warsztaty plastyczne dla klas trzecich: 
malowanie na lnianych torbach 
(prowadzenie Aneta Kopystyńska) 

Szkoła Podstawowa nr 1 
w Gryfinie 

20 kwietnia obsługa techniczna wykładu GUTW Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

22 kwietnia Powiatowy Przegląd Piosenki Dziecięcej /  
Powiatowy Przegląd Solistów i Muzycznych 
Zespołów Estradowych 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

25 kwietnia Powiatowy Przegląd Prac Plastycznych 
Dzieci i Młodzieży "Okładka ulubionej 
książki" - otwarcie pokonkursowej wystawy 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

26 kwietnia warsztaty plastyczne dla dzieci: papier 
czerpany ozdabiany suszonymi roślinami 
(prowadzenie Aneta Kopystyńska) 

Świetlica Wiejska 
w Starych Brynkach 

 
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 
6 kwietnia Spotkanie z Panem Kuleczką i Wesołym Ryjkiem, czyli 

autor Wojciech Widłak w bibliotece 
Gr. „Krasnale” z 
Przedszkola Nr 

5; kl.1a z SP 
Nr1; kl. 1b z SP 

Nr 2 z 
nauczycielkami; 

rodzice z dziećmi 
indywidualnie 

7 kwietnia Głośne czytanie z Gryfusiem książki P. Bourgeois – 
„Franklin mały bałaganiarz” przez Marię Zalewską – 
dyrektorkę GDK 

dzieci od 3 do 8 
lat z rodzicami 

12 kwietnia  „Bez próby” – monodram w wykonaniu Kacpra Mykietyna 
z Teatru Tespisek (GDK) na podstawie felietonów 

kl. 3 LB z ZSP Nr 
2 z 



Sławomira Mrożka nauczycielami 
14 kwietnia Głośne czytanie z Gryfusiem opowiadania „W 

czekoladowej krainie” przez Wiesławę Glińską 
dzieci od 3 do 9 

lat z mamą 
18 kwietnia Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla Dorosłych  Mieszkańcy 

miasta i okolic 
19 kwietnia „... o jeden most NIE za daleko” - spotkanie w Tawernie 

na którym przybliżono sylwetkę bohaterskiego generała 
Sosabowskiego. Tomasz Gliński  zaprezentował część 
swoich zbiorów historycznych związanych z operacją 
Market Garden.   

30 osób 

19-20 
kwietnia 

Spotkanie w Filii Górny Taras dofinansowane ze środków 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 
ramach projektu Promocja Czytelnictwa. Osoby 
niepełnosprawne wraz z terapeutami prowadzili zajęcia 
biblioterapeutyczne.      

Klasa Ii i III       
SP nr 3. 

21 kwietnia  Ale historia! – spotkanie z pisarką i historykiem Grażyną 
Bąkiewicz z okazji jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski – 
Oddział Dziecięcy 

kl. 5a z SP Nr 2    
w Gryfinie oraz    

kl. 3a,4b,5a,5b z 
ZS w Gardnie z 
nauczycielkami 

21 kwietnia Ale historia! – spotkanie z pisarką i historykiem Grażyną 
Bąkiewicz z okazji jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski – 
Filia Biblioteczna w Chwarstnicy 

Uczniowie ZS w 
Chwarstnicy 

21 kwietnia Głośne czytanie z Gryfusiem książki Małgorzaty Gintowt 
– „Garbus” przez Dorotę Zdziech;  
„Balonowi przyjaciele” – zabawa twórcza z balonami 

dzieci od 2 do 9 
lat z rodzicami 

 
Spotkania, zaproszenia, konferencje Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino: 

 
Data Miejsce Wydarzenie Uczestniczył/a 

2 kwietnia Gryfino Koncert Jubileuszowy Teatru 
Tańca Ego VU  

Ewa Sznajder 

9 kwietnia Gryfino Otwarte Mistrzostwa w 
Gimnastyce Artystycznej 

Grzegorz 
Jastrowicz 

9 kwietnia Gryfino 80. Gryfińskie Masowe Biegi 
Przełajowe 

Angelika Szulc 

12 kwietnia Gryfino 

„Obiad Czwartkowy we Wtorek” 
organizowany przez słuchaczy 
Gryfińskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku  

Tomasz Miler 

12 kwietnia Szczecin 

Uroczyste podpisanie listów 
intencyjnych w sprawie utworzenia 
„Sieci tras rowerowych Pomorza 
Zachodniego”  

Tomasz Miler 

13 kwietnia Schwedt 
Uroczystość otwarcia Biura 
Kontaktowego Pomorza 
Zachodniego w Uckermark 

Leszek 
Ludwiniak 

15 kwietnia  Gryfino I Mistrzostwa Pierwszej Pomocy  Ewa Sznajder 

16 kwietnia Gryfino I Ogólnopolski Memoriał Marka 
Zielonki 

Tomasz Miler 

21 kwietnia Szczecin Dni Skandynawskie Tomasz Miler 

21 kwietnia Stargard Otwarcie fundacji Pomorski 
Instytut Akwakultury i Limnologii  

Mieczysław 
Sawaryn 



 

22 kwietnia Mescherin Spotkanie seniorów Domu Senior-
Wigor z seniorami z Niemiec 

Ewa Sznajder 

22 kwietnia Gryfino 

Oficjalne rozpoczęcie budowy 
nowego zakładu produkcyjnego 
JÄGER – uroczyste „wbicie 
pierwszej łopaty”  

Mieczysław 
Sawaryn 
Tomasz Miler 

23 kwietnia Gryfino Uroczystość VI Rocznicy Klubu 
„Senior”  

Ewa Sznajder 

23 kwietnia Gryfino JÄGER Jaco Cup – Ogólnopolski 
Turniej Piłki Nożnej 

Mieczysław 
Sawaryn 

25 kwietnia  Szczecin Posiedzenie Wojewódzkiej Rady 
Programowej OHP 

Ewa Sznajder 

26 kwietnia  Gryfino Konferencja Gryfińskie Dni 
Pracodawcy 

Tomasz Miler 

 
 
        
Gryfino, dnia 27 kwietnia 2016 r. 
         

Burmistrz Miasta i Gminy                    
                Mieczysław Sawaryn 


