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W zakresie gospodarki nieruchomościami i działalności gospodarczej: 
 

1. Przyjęto  153 zgłoszenia do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej; 

2. Wydano 7  decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości; 
3. Wydano 1  zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu i poza 

miejscem sprzedaży; 
4. Wydano 5 zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych; 
5. Wydano 146 zaświadczeń potwierdzających przekształcenie z mocy prawa z dniem  

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

6. Ustalono dla 33 wnioskodawców jednorazową opłatę przekształceniową wraz  
z zastosowaniem 70% bonifikaty;   

7. Wydano 30 zaświadczeń potwierdzających całkowitą spłatę opłaty przekształceniowej; 
8. Wydano 6 zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego dla nieruchomości, 

położonych na terenie miasta i gminy Gryfino; 
9.   Wdano  8  zaświadczeń dotyczących nieruchomości; 
10. Wydano 11  umów dzierżawy  obejmujących  nieruchomości    gminne; 
11. Zawarto 4 umowy notarialnych o ustanowieniu służebności gruntowych i przesyłu  

w związku  z lokalizacją na gruntach gminnych, urządzeń infrastruktury technicznego  
uzbrojenia terenu – służebności odpłatne – 8.534,00 zł netto; 

12.  Wyznaczono przetargi na sprzedaż nieruchomości gminnych: 
       -  na dzień 23 października  2019 r. pierwszy przetarg ustny  nieograniczony na 

sprzedaż 5 nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń, 
przeznaczonych pod  zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – łączna cena 
wywoławcza netto 447.000,00 zł 

       - na dzień 23 października 2019 r. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  
4 nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Żórawie, przeznaczonych pod  
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – łączna cena wywoławcza netto 290.000,00 zł 

13. Rozpatrzono 147 wniosków  o oszacowanie szkód powstałych w wyniku wystąpienia  
niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – susza; 

14. Sprzedano w drodze przetargu 1 działkę przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową  
za kwotę netto – 72.000,00 zł  

15.  Rozstrzygnięto przetargi na sprzedaż działek przeznaczonych pod zabudowę     
mieszkaniową: 

          -  jednorodzinną, w wyniku którego wyłoniono 4 nabywców nieruchomości na łączną   
    kwotę  netto 374.570,00 zł 

         -  wielorodzinną, w wyniku którego wyłoniono 2 nabywców nieruchomości za łączną 
kwotę netto  733.260,00 zł. 

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

 
W zakresie inwestycji i rozwoju: 

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

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

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

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



4. Trwają prace przy realizacji zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej 
wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Piastów 23 w Gryfinie”. 

5. Trwają prace przy realizacji zadania pn. „Przebudowa ulicy Kolejowej w Gryfinie”. 
6. Zakończyłem prace związane z budową oświetlenia ulicznego na ulicach Klonowej, 

Bukowej i Dębowej w miejscowości Pniewo na działkach nr 590/13, 381/14, 380, 378 
oraz w m. Bartkowo, Steklinko i Żórawie, gmina Gryfino w ramach Budżetu 
Obywatelskiego na 2019 rok oraz w m. Żórawki na ul. Miodowej, w m. Pniewo 
na ul. Polnej i w m. Sobiemyśl. 

7. Podpisałem umowę na zadanie pn.: „Budowa sieci wodociągowej na działkach nr 917 
i 935 obręb 4 m. Gryfino” oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej przy 
ulicy Artyleryjskiej w Gryfinie”. 

8. Podpisałem umowę na zadanie związane z budową oświetlenia ulicznego w pasach 
drogi na ul. Gryfińskiej i ul. Leśnej na terenie w m. Chwarstnica w ramach funduszu 
sołeckiego m. Chwarstnica. 

9. Podpisałem umowę na zadanie pn.: „Wykonanie odwodnienia budynku mieszkalnego, 
zlokalizowanego przy ul. Kościelnej 18 w Gryfinie”. 

10. Podpisałem umowę na zadanie pn.: „Remont wiat przystankowych w m. Wełtyń, gmina 
Gryfino”. 

11. Podpisałem umowę na zadanie pn.: „Budowa przyłącza wodociągowego na terenie 
działki nr 502 w m. Pniewo, gmina Gryfino” w ramach funduszu sołeckiego m. Pniewo. 

12. Podpisałem umowę na zadanie pn.: „Opracowanie projektu przebudowy budynku 
gospodarczego i WC przy budynku mieszkalnym położonym w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 
26a”. 

13. Podpisałem umowę na zadanie pn.: „Przebudowa wewnętrznych i zewnętrznych 
instalacji w świetlicy wiejskiej w Czepinie, gmina Gryfino” w ramach funduszu 
sołeckiego m. Czepino. 

14. Zleciłem wykonanie tablic informacyjnych na drogach gminnych w m. Steklno, gmina 
Gryfino w ramach funduszu sołeckiego m. Steklno. 

15. Podpisałem umowę na „Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz 
z przebudową ciągów pieszych przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gryfinie”.  

 
Realizując zadania z zakresu rozwoju (BMI.RR): 
1. Trwają prace związane z realizacją zadania pn. „Wykonanie, wdrożenie i uruchomienie 

nowego portalu gryfino.pl”. 
2. Podpisałem umowę na realizację zadania pn. „Modernizacja istniejącego Skateparku 

przy ul. Sportowej w Gryfinie - realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy 
Gryfino na 2019 rok”. 

3. Podpisałem umowę na realizacje zadania pn. „Organizacja szkoleń z zakresu 
podniesienia kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Gryfino”, realizowanego 
w ramach projektu pn.: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców 
województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego” (umowa o powierzenie grantu: 
33/86/FGRP/2019), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa na lata 2014-2020. 

4. Podpisałem umowę na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej 
nr 410031Z łączącej miejscowość Steklinko z drogą wojewódzką nr 121” (umowa 
nr 31/2019/E/13) ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. 

5. Podpisałem umowę na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej 
położonej przy ul. Lipowej na działce 14/89 obręb Wysoka Gryfińska” (umowa 
nr WFKW/Sz/3815/4/2019) ze środków Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. 

6. Trwają prace związane z realizacją działań promujących nowy System Identyfikacji 
Wizualnej Gminy Gryfino, m.in. wykonanie „wyprawki” dla nowo narodzonych 
mieszkańców Gminy Gryfino. 



W zakresie planowania przestrzennego i ochrony środowiska: 
 

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

− 8 decyzji o warunkach zabudowy,  
− 1 decyzję celu publicznego, 
− 3 decyzje w sprawie zmiany decyzji o warunkach zabudowy, 
− 6 postanowień opiniujących wstępne projekty podziału nieruchomości, 
− 19 wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,  
− 43 zaświadczenia z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

2. Sporządziłem 7 opinii w zakresie zgodności planowanych inwestycji z ustaleniami 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

3. Udzieliłem odpowiedzi na 2 wnioski o udostępnienie informacji publicznej. 
 
Realizując zadania z zakresu ochrony środowiska (BMP.ROŚ): 
1. Wydałem: 

− 2 decyzje zezwalające na usunięcie drzew, 
− 1 decyzję wnoszącą sprzeciw zamiarowi usunięcia drzew, ze względu 

na nieuzupełnienie zgłoszenia, 
− 3 obwieszczenia o zebraniu materiałów dowodowych służących wydaniu decyzji w 

sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew, na wniosek Spółdzielni 
Mieszkaniowej Regalica oraz 1 obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej SM 
Regalica na usunięcie drzewa. 

2. Przyjąłem 9 zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew i krzewów z terenów nieruchomości 
stanowiących własność osób fizycznych. 

3. Przeprowadziłem kontrolę legalności wycinki drzew na terenie nieruchomości 
stanowiącej własność osoby fizycznej, w miejscowości Wełtyń. 

4. Wydałem obwieszczenie w sprawie harmonogramu polowań zbiorowych w okresie 
2019/2020 na terenie obwodu łowieckiego nr 226 (miejscowości Borzym i Dołgie). 

5. Wszcząłem postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja układu 
technologicznego oczyszczania ścieków z IOS w PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni 
Dolna Odra”. 

6. Złożyłem 2 wnioski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna: 
− Działanie 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – 

Zachodniopomorski Program Antysmogowy, pod nazwą „Termomodernizacja 
budynków jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie gminy Gryfino, w latach 
2020-2023", 

− Działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza - Zachodniopomorski Program 
Antysmogowy,         pod nazwą "Poprawa jakości powietrza na terenie gminy 
Gryfino obejmująca wymianę starych kotłów lub pieców w indywidualnych 
gospodarstwach domowych, zarówno w domach jednorodzinnych i wielorodzinnych 
w latach 2020-2023". 

7. Rozliczyłem 2 dotacje celowe ze środków finansowych gminy Gryfino na zadania 
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (zakup kotłów i przydomowych 
biologicznych oczyszczalni ścieków). 

 
W zakresie gospodarki komunalnej: 

 
w zakresie gospodarki mieszkaniowej: 
1. wydałem 2 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego; 



2. wydałem 2 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego, 
3. rozpatrzyłem 1 wniosek o najem lokalu komunalnego; 
4. rozpatrzyłem 1 wniosek o zamianę lokalu z urzędu; 
5. rozpatrzyłem 1 wniosek o przyspieszenie przydziału lokalu; 
 
w zakresie ochrony przyrody: 
1. zorganizowałem na terenie Gminy akcję „Sprzątanie Świata”; 
2. przystąpiłem do organizowanej przez Nadleśnictwo Gryfino akcji „Jedno dziecko-jedno 

drzewo”. 
 
w zakresie gospodarki komunalnej: 
1. przyjąłem 4 zgłoszenia dotyczące włączenia pojemników właścicielskich do systemu 

gospodarki odpadami komunalnymi; 
2. zleciłem przeprowadzenie remontu 3 ławek miejskich, 
 
w zakresie ochrony zwierząt: 
1. przyjąłem do realizacji 6 wniosków na wykonanie usług sterylizacji i kastracji psów 

i kotów posiadających właściciela; 
2. na wnioski opiekunów społecznych wydałem zgodę na sterylizację 5 wolnożyjących 

kotek; 
3. podpisałem 2 porozumienia z wolontariuszami socjalizującymi bezpańskie psy. 
 
w zakresie utrzymania cmentarzy: 
1. wystąpiłem do Wojewody Zachodniopomorskiego z wnioskiem o przekazanie środków 
    finansowych na utrzymanie cmentarza wojennego Żołnierzy Armii Radzieckiej w 2020 r. 
 

W zakresie edukacji i spraw społecznych: 
 

1. W dniu 30 sierpnia 2019 r. wydałem zarządzenie nr 0050.119.2019 w sprawie ustalenia 
terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu 
podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy 
uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”. 

2. Złożono aktualizację wniosku o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na 
wyposażenie szkół w podręczniki lub materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. 

3. Przekazano dotację z budżetu Gminy Gryfino za miesiąc sierpień dla Niepublicznego 
Przedszkola Integracyjnego „Iskierka” z oddziałami ogólnodostępnymi i specjalnymi  
w Gryfinie w wysokości 140.729,71 zł .  

4. Przekazano dotację z budżetu Gminy Gryfino za miesiąc sierpień dla 3 punktów 
przedszkolnych oraz 1 niepublicznego przedszkola funkcjonujących w miejscowościach 
wiejskich na terenie gminy Gryfino prowadzonych przez Towarzystwa Przyjaciół Dzieci  
w wysokości 31.932,29 zł.  

5. W dniu 30 sierpnia 2019 r. wydałem zarządzenie nr 0050.117.2019 w sprawie powierzenia 
pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola Nr 3 im. Kubusia Puchatka w Gryfinie.  

6.   W ramach funduszu sołeckiego zleciłem:  
- wykonanie miejsca na palenisko na obiekcie sportowo-rekreacyjnym w miejscowości 
Dołgie na łączną kwotę w wysokości – 3.000,00 złotych brutto. 

7.   Prowadziłem działania informacyjne gminy. 
8.  Na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zleciłem do 

realizacji następujące zadania: 
- „Organizacja 40-lecia piłki ręcznej w Gryfinie" na kwotę 5.000 zł dla Klubu Piłki 
Ręcznej Gryfino. 



-„Udział w 33. Mistrzostwach Polski w Maratonie Kajakowym oraz w Ogólnopolskich 
Regatach o Puchar Marszałka Województwa Podkarpackiego” na kwotę 8.000 zł dla 
Klubu Sportowego „Energetyk Gryfino”. 

9. W dniu 30.08.2019 r. wydałam Zarządzenie Nr 0050.118.2019 w sprawie ogłoszenia 
otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony 
i promocja zdrowia w drodze zlecenia, w ramach współpracy z organizacjami 
pozarządowymi.  

10. W okresie sprawozdawczym wpłynęło do urzędu 45 wniosków o wydanie Karty Dużej 
Rodziny oraz 16 wniosków o wydanie Zachodniopomorskiej Karty Seniora. 

11. Zespół ds. budżetu obywatelskiego dokonał weryfikacji formalnej i merytorycznej 
wniosków z propozycjami zadań do realizacji w 2020 roku i ogłosił listę zadań do 
głosowania dnia 05.09.2019 r. Pozytywną opinię Zespołu uzyskało 16 projektów, w tym 3 
projekty zadań miejskich, 6 projektów zadań wiejskich. Natomiast 8 małych projektów 
do 15 tyś złotych zostały zakwalifikowane do realizacji bez konieczności głosowania, 
gdyż kwota ich realizacji nie przekracza kwoty zaplanowanej w budżecie obywatelskim 
na 2020 rok. Obecnie trwa głosowanie mieszkańców na zadania i zakończy się ono 
20.10.2019 r.  

12. W dniu 31 sierpnia 2019 roku na Placu Księcia Barnima I w Gryfinie przy współpracy                          
z  Archidiecezją Szczecińsko-Kamieńską oraz  Parafią pw. Narodzenia Najświętszej 
Maryi Panny w Gryfinie zorganizowałem Dożynki Archidiecezjalno – Gminne. Dożynki 
odbyły się pod patronatem Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. 
Społeczność diecezjalna zebrała się, aby uroczyście podziękować rolnikom za ich 
ciężką pracę oraz tegoroczne plony.  

13. W dniu 8 września 2019 r. przy współpracy z  Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego              
w Gryfinie oraz Ochotniczą Strażą Pożarną w  Wełtyniu uczestniczyłem w Dożynkach wiejskich                   
w miejscowości Wełtyń na których zakończyłem i podsumowałem akcje profilaktyczne                                    
o tematyce: „Bezpieczne wakacje w Gminie Gryfino”. 

14. W dniach od 16 do 20 września 2019 r. na terenie Gminy Gryfino przy współpracy                   
Gminnym Centrum Zarządzania w Gryfinie oraz służbami tj. Strażą Miejską w Gryfinie 
oraz Komendą Powiatową Policji w Gryfinie przeprowadziłem  zajęcia profilaktyczne                             
o tematyce: „Bezpieczna droga do szkoły. Celem zajęć była nauka uczniów klas 
pierwszych bezpiecznych i właściwych zachowań na drodze. 

      Zajęcia profilaktyczne zostały przeprowadzone:  
1. Szkoła Podstawowa w Radziszewie, 
2. Szkoła Podstawowa w Żabnicy, 
3. Szkoła Podstawowa w Gardnie, 
4. Szkoła Podstawowa nr 1, 
5. Szkoła Podstawowa  nr 2,  
6. Szkoła Podstawowa  nr 3, 
7. Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy. 
Łącznie przeszkolono 350 uczniów. 
Spotkania zostały podzielone na część teoretyczną i praktyczną. W pierwszej części 
została omówiona droga dziecka z domu do szkoły i z powrotem oraz zasady 
prawidłowego poruszania się po drodze oraz rodzaje znaków drogowych. Druga część 
spotkania została przeprowadzona w praktyce na przejściach dla pieszych w pobliżu 
szkoły. Dzieci  zastosowały wszystkie te wiadomości, które zostały omówione w 
pierwszej teoretycznej części spotkania. Uczniowie zadawali wiele dociekliwych pytań 
jak również chętnie odpowiadały na zadawane im pytania. Każdy uczestnik zajęć 
profilaktycznych otrzymał kamizelkę odblaskową oraz element odblaskowy. 

 
 
 
 



W zakresie spraw organizacyjnych: 

1. Ogłosiłem nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. wymiaru podatków lokalnych 
w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych. Termin składania ofert upłynął  
18 września. Wpłynęły cztery oferty.  

2. Wydałem zarządzenie nr 120.62.2019 z dnia 19 września 2019 r. w sprawie powołania 
Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 
ds. wymiaru podatków lokalnych w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych. 

3. Wydałem zarządzenie nr 120.58.2019 z dnia 4 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia 
Zastępcy Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miasta i Gminy  
w Gryfinie. W związku z długotrwałą nieobecnością Inspektora Ochrony Danych 
Osobowych należało powołać Zastępcę Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 
Powołany zastępca posiada niezbędne kwalifikacje i wiedzę fachową, gwarantującą 
prawidłową realizację zadań.  

4. Wydałem zarządzenie nr 120.56.2019 z dnia 2 września 2019 r. zmieniające zarządzenie 
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie. Zmiana 
do Regulaminu Organizacyjnego wprowadzona została w związku z podjętą uchwałą 
nr X/82/19 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie 
przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie, zgodnie z którą stwierdza 
się przekształcenie z dniem 1 września 2019 r. Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
w Gryfinie w I Liceum Ogólnokształcące w Gryfinie, zasadnym jest dokonanie zmian 
w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie. 

5. Podpisałem umowę na sprzedaż ciepła oraz świadczenie usług przesyłowych  
dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie z firmą PGE Górnictwo i Energetyka 
Konwencjonalna S.A w Bełchatowie – Oddział w Nowym Czarnowie. 

6. Trwają prace związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu  
i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.  

 
W zakresie działalności Urzędu Stanu Cywilnego i spraw obywatelskich: 

 
Urząd Stanu Cywilnego 
Sporządziłem: 
- 19 aktów urodzeń,  
- 27 aktów małżeństw,  
- 27 aktów zgonu. 
Przyjąłem  4 uznania ojcostwa.  
Nadałem 21 numerów PESEL. 
Transkrybowałem 6 zagranicznych aktów stanu cywilnego.  
Przyjąłem 11 zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.   
 
Wydałem: 
- 530 odpisów z aktów stanu cywilnego, 
- 7 zaświadczeń o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wyznaniowego, 
- 1 zaświadczenie o stanie cywilnym, 
- 1 zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo. 
 
Dokonałem: 
- 30 zmian w aktach stanu cywilnego, w tym 4 o rozwiązaniu małżeństwa w wyniku 
rozwodu,  
- 180 przypisków w aktach stanu cywilnego,  
- 354 migracje aktów stanu cywilnego do Centralnego Rejestru Stanu Cywilnego. 
Udzieliłem 12 ślubów cywilnych, w tym 6 poza lokalem urzędem stanu cywilnego. 
 



Referat Spraw Obywatelskich 
Realizacja zadań z zakresu dowodów osobistych  
Przyjąłem 208 wniosków o wydanie dowodu osobistego.  
Wydałem 231 dowodów osobistych. 
Unieważniłem 236 dowodów osobistych, w tym 40 na podstawie zgłoszeń o utracie lub 
uszkodzeniu dokumentu. 
Udzieliłem odpowiedzi na 4 wnioski o udostępnianie dokumentacji związanej                         
z dowodem osobistym.  
 
Realizacja zadań z zakresu ewidencji ludności    
Udzieliłem odpowiedzi na 28 wniosków o udostępnianie danych z rejestru mieszkańców 
lub rejestru PESEL. 
Wydałem na wniosek 71 zaświadczeń o zameldowaniu mieszkańców naszej gminy. 
Dokonałem 231 czynności z zakresu obowiązku meldunkowego. 
Wydałem 2 decyzje o umorzeniu postępowania  w sprawie wymeldowania z miejsca pobytu 
stałego, 1 decyzję orzekającą odmowę wymeldowania, 3 decyzje o wymeldowaniu z miejsca 
pobytu stałego. 
 
Realizacja zadań z zakresu spraw wyborczych: 
W związku z zarządzonymi na dzień 13 października 2019 r. wyborami do Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej rozpoczęły się 
przygotowania do przeprowadzenia głosowania zgodne z kalendarzem wyborczym. 
Komisarz Wyborczy w Szczecinie II utworzył w Gminie Gryfino w drodze Postanowienia nr 
246/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 roku 4 odrębne obwody głosowania, ustalił ich numery, 
granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych oraz Postanowieniem nr 256/2019 
z dnia 2 września 2019 roku dokonał podziału Gminy Gryfino na stałe obwody głosowania, 
ustalił ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych. 
 

W zakresie obsługi Rady Miejskiej: 
 

1. Na poprzedniej sesji Rady zostały złożone 23 interpelacje radnych. Przekazane przez 
Przewodniczącego Rady interpelacje skierowałem do wydziałów merytorycznych celem 
przygotowania odpowiedzi, a ich treść została opublikowana w Biuletynie Informacji 
Publicznej. 

2.  W dniu 4 września 2019 r. wydałem zarządzenie nr 120.57.2019 w sprawie określenia 
odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej, podjętych na sesji w dniu 
29 sierpnia 2019 r.  

 
W zakresie zamówień publicznych: 

 
1. Wszcząłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej 

wartości zamówienia poniżej 30 000 euro na zadania:  
1) Wykonanie oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego w budynku Urzędu Miasta  

i Gminy w Gryfinie przy ul. 1 Maja 16; 
2) Świadczenie usług łączności telefonii komórkowej z dostawą aparatów 

telefonicznych, tabletów oraz mobilnego Internetu. 
2. Rozstrzygnąłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej 

wartości zamówienia poniżej 30 000 euro na zadanie: Dostawa materiałów 
ćwiczeniowych w ramach projektu – Inwestujemy w naukę! 

3. Wszcząłem i rozstrzygnąłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  
o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 30 000 euro na zadanie: Wykonanie wiaty 
rekreacyjnej na obiekcie sportowo – rekreacyjnym w miejscowości Sobieradz. 



4. Wszcząłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej 
wartości zamówienia powyżej 30 000 euro na zadania:  
1) Przebudowa ul. Lipowej w miejscowości Wysoka Gryfińska, gmina Gryfino – etap I; 
2) Rozbiórka budynku magazynowo-handlowego, zlokalizowanego przy ul. Adama 

Rapackiego 8 w Gryfinie; 
3) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżek rowerowych: Gryfino – 

Wełtyń i Wełtyń – Strefa Przemysłowa w Gryfinie. 
5. Rozstrzygnąłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej 

wartości zamówienia powyżej 30 000 euro na zadania:  
1) Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową ciągów 

pieszych przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gryfinie;  
2) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do posesji 

przy ul. Artyleryjskiej w Gryfinie; 
3) Modernizacja istniejącego Skateparku przy ulicy Sportowej w Gryfinie; 
4) Dostawa pomocy dydaktycznych, edukacyjnych oraz wyposażenia pracowni 

szkolnych w ramach projektu - Inwestujemy w naukę! 
6. Wydałem: 

1) zarządzenie Nr 120.61.2019 w sprawie powołania komisji przetargowej 
do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
na zadanie: „Przebudowa ul. Lipowej w miejscowości Wysoka Gryfińska, gmina 
Gryfino – etap I”; 

2) zarządzenie Nr 120.59.2019 w sprawie powołania komisji przetargowej 
do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
zadanie: „Rozbiórka budynku magazynowo – handlowego, zlokalizowanego przy  ul. 
Adama Rapackiego 8 w Gryfinie”;  

3) zarządzenie Nr 120.54.2019 w sprawie powołania komisji przetargowej 
do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
zadanie: „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżek rowerowych: 
Gryfino – Wełtyń i Wełtyń – Strefa Przemysłowa w Gardnie”. 

 
W zakresie działalności Biblioteki Publicznej: 

 
7 września – Narodowe Czytanie - Biblioteka Publiczna w Gryfinie kolejny raz włączyła się 
w ogólnopolską akcję Narodowego Czytania. W południe na placu przed biblioteką 
rozpoczęliśmy czytanie ośmiu lektur na ósme Narodowe Czytanie. W tym roku czytane były 
Nowele polskie: Dobra pani – E. Orzeszkowej, Dym – M. Konopnickiej, Katarynka –  
B. Prusa, Mój ojciec wstępuje do strażaków – B. Schulza, Orka – W. S. Reymonta, Rozdzióbią 
nas kruki, wrony… - S. Żeromskiego, Sachem – H. Sienkiewicza, Sawa –  
H. Rzewuskiego. Wybrane fragmenty czytali dyrektor oraz pracownicy biblioteki, a także 
zaproszeni goście: Pani Ewa Sznajder – Sekretarz Miasta i Gminy Gryfino oraz członkowie 
Grupy Teatralnej Gliptykos z Gryfina. Sponsorem wydarzenia była PGE GiEK S.A. Oddział 
Zespół Elektrowni Dolna Odra. 
 

Oddział dla Dzieci i Młodzieży 
 

DATA TEMATY  I  FORMY 
PRACY 

UCZESTNICY LICZBA 
UCZEST. 

RODZAJ 
FORMY 

19 
września 

Jesień w poezji   Gazetka 
ścienna 

 Zgaduj – zgadula -„- 20 konkurs 
 



20 września - Spotkanie autorskie z Rafałem Witkiem – twórcą słuchowisk, powieści, 
opowiadań i wierszy dla grzecznych i niegrzecznych dzieci, zdobywcą ogólnopolskiej 
nagrody literackiej im. Kornela Makuszyńskiego oraz laureatem konkursu im. Astrid 
Lindgren. Uczestnikami spotkania byli uczniowie klas: 1b z SP nr 3, 2a i 3c z SP nr 2. 
 

Filia biblioteczna w Chwastnicy 
- 20 września - spotkanie z czytelnikami kl. 0 miejscowej szkoły 
- 23 września - pasowanie na czytelników uczniów klasy I                                                                                      
- "Czym jest recykling?" - warsztaty dla czytelników klasy II  
- "Zmień sposób myślenia" - wystawa 
-  Lekcje biblioteczne - praca ze Słownikiem poprawnej polszczyzny - klasy VI. 
 

W zakresie działalności Gryfińskiego Domu Kultury: 
 

termin nazwa imprezy miejsce 
26-30 sierpnia Twórcze wakacje 2019 - pięciodniowy cykl 

warsztatów teatralnych w Gryfinie: „Każde 
dziecko jest artystą!” - prow. Dorota 
Krutelewicz-Sobieralska 

Gryfiński Dom Kultury  
- filia w Pałacyku pod 
Lwami 

26-30 sierpnia Twórcze wakacje 2019 - pięciodniowy cykl 
zajęć w Sobieradzu: „Tradycje ludowe" - prow. 
Danuta Świderek 

Gryfiński Dom Kultury  
- filia w Świetlicy 
Wiejskiej  
w Sobieradzu 

31 sierpnia współorganizacja Dożynek Archidiecezjalno-
Gminnych w Gryfinie, organizacja konkursu na 
najładniejszy wieniec dożynkowy (org. Monika 
Drabik, Elżbieta Narzekalak) 

Gryfino 
pl. Księcia Barnima I 

31 sierpnia współorganizacja Festynu na zakończenie 
wakacji w Drzeninie (org. Marlena Gwiazda-
Gielnik) 

Drzenin 

1 września współorganizacja Rajdu Wiejskiego 
PoWsiNOga 2019 (org. Dominika Bojko, Joanna 
Woźniakowska) 

Krajnik, Krzypnica, 
Nowe Czarnowo 

2 września obsługa techniczna (Stanisław Fabjańczuk, 
Tomasz Brzęczek) uroczystości z okazji 80. 
rocznicy wybuchu II wojny światowej, występ 
wychowanków Doroty Krutelewicz-
Sobieralskiej 

Cmentarz Komunalny 
w Gryfinie 

7 września wspłorganizacja Dnia Energetyka 2019 (org. 
Krzysztof Kozak) 

Stadion Miejski w 
Gryfinie 

od 9 września wznawianie działalności artystycznej 
pracowni i zespołów działających w 
Gryfińskim Domu Kultury w sezonie 2019/2020 

Gryfiński Dom Kultury, 
filia w Pałacyku pod 
Lwami, filie w 
świetlicach wiejskich 

13 września udział wychowanków pracowni plastycznych 
GDK w konkursie i wystawie pokonkursowej 
52. Międzynarodowego Konkursu 
Rysunkowego w Schwedt. Nagrody dla 
wychowanków Kariny Tyły: Joanny Staszczyk, 
Liwii Babińskiej i Marceliny Czajki z grupy 
działającej w Pałacyku pod Lwami oraz dla 
Miłosza Żmudy i Miłosza Tarczyńskiego  

Uckermärkische 
Bühnen Schwedt 
(Niemcy) 



z pracowni w Świetlicy Wiejskiej w Daleszewie. 
Nagrody dla wychowanków Małgorzaty Ragan: 
Wojciecha Gorczycy i Pawła Witkosia. 

13 września organizacja festynu z okazji 20-lecia 
działalności marketu Intermarché w Gryfinie 
(org. Maria Zalewska), występ zespołów 
artystycznych GDK: Cantare, An-Na, Desire 
(instr. Jolanta Romanowska) i Kapeli Ludowej 
Wełłynianka 

plac przed marketem 
na Górnym Tarasie 

13 września współorganizacja wydarzenia artystycznego 
„Poezja to brzmi pięknie” (org. Krzysztof 
Gmiter) 

Topolowa 3B, Pniewo 

14 września pokaz spektaklu „Ławeczka” w wykonaniu 
Teatru Scena Poczekalnia w Łodzi (org. Jakub 
Kasprzyk) 

Gryfiński Dom Kultury 
- sala widowiskowa 

14 września obsługa techniczna (Tomasz Brzęczek) 
Międzynarodowych Targów Przedsiębiorczości 
w Gryfinie 

Nabrzeże Miejskie w 
Gryfinie 

17 września obsługa techniczna (Stanisław Fabjańczuk, 
Tomasz Brzęczek) uroczystości 
upamiętniających 80. rocznicę agresji ZSRR na 
Polskę oraz Dzień Sybiraka, prowadzenie 
Krzysztof Rudnicki 

Cmentarz Komunalny 
w Gryfinie 

20 września przedpołudniowy seans filmowy dla 
szkół/przedszkoli (org. Krzysztof Wawrzyniak) 

Gryfiński Dom Kultury 
- Kino Gryf 

20 września pokaz spektaklu „Żona do adopcji” w 
wykonaniu Teatru Old Timers Garage w 
Warszawie (org. Monika Drabik, Jakub 
Kasprzyk) 

Gryfiński Dom Kultury 
- sala widowiskowa 

21 września obsługa techniczna (Stanisław Fabjańczuk, 
Tomasz Brzęczek) Gryfińskiego Marszu Życia 
(prowadzenie Jakub Kasprzyk), występ Kapeli 
Ludowej Gardnianki (instr. Zygmunt Rosiński) 

Gryfino 
pl. Księcia Barnima I 

21 września obsługa techniczna (Stanisław Fabjańczuk, 
Tomasz Brzęczek) wydarzenia pod nazwą 
zbiórka charytatywna „Budzimy Roberta - 
wstawaj szkoda dnia” 

Nabrzeże Miejskie 
w Gryfinie 

 
We wskazanym okresie instruktorzy Gryfińskiego Domu Kultury oraz świetlic wiejskich 
prowadzili działalność artystyczną i edukacyjną z podopiecznymi; 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 



30 sierpnia Urząd 
Miasta i 
Gminy 
Gryfino 

Projekt charytatywny PGE GiEK S.A. 
"Energetyczny Tornister"  do którego 
przystąpił Oddział ZEDO oraz  Burmistrz 
Miasta i Gminy Gryfino - wręczenie 
plecaków szkolnych wraz wyposażeniem 
dzieciom będącym pod opieką OPS 
w Gryfinie 

Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn 
Zastępca Burmistrza 
Paweł Nikitiński 

31 sierpnia Gryfino Dożynki Archidiecezjalno-Gminne 
Gryfino 2019 

Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn 
Zastępca Burmistrza 
Paweł Nikitiński 

1 września Krajnik/ 
Krzypnica 

Rajd pieszy PoWsiNoga 2019 Sekretarz Ewa 
Sznajder 

2 września Gardno Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 
w Szkole Podstawowej w Gardnie 

Zastępca Burmistrza 
Paweł Nikitiński 

2 września Gryfino Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 
w I Liceum Ogólnokształcącym w Gryfinie 

Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn  

2 września Gryfino Gminne Uroczystości upamiętniające 80. 
Rocznicę Wybuchu II Wojny Światowej 

Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn 

3 września Gryfino Rocznica śmierci pana Zdzisława 
Podolskiego - złożenie kwiatów na 
grobie 

Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn 

4 września Gryfino Zebranie członków Zarządu SSOM Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn 

6 września Gryfino Dzień Energetyka i 45-lecie Elektrowni 
Dolna Odra 

Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn 
Zastępca Burmistrza 
Paweł Nikitiński 

7 września Dębce IX Spotkanie Rodzin w Domu Pomocy 
Społecznej w Dębcach 

Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn 

7 września Gryfino Narodowe Czytanie w Bibliotece 
Publicznej w Gryfinie - Nowele Polskie 

Sekretarz Ewa 
Sznajder 

7 września Gryfino Obchody 40-lecia istnienia Piłki Ręcznej 
w Gryfinie połączone z IV Memoriałem 
Trenera Marka Zielonki 

Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn 

7 września Gryfino Dzień Energetyka i 45-lecia Elektrowni 
Dolna Odra - Festyn na Stadionie 
Miejskim w Gryfinie 

Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn 

7 września Wełtyń Dożynki Sołeckie Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn 

9 września Warszawa Konferencja inaugurująca projekt OECD 
„Lepsze zarządzanie, planowanie i 
dostarczanie usług publicznych w 
jednostkach samorządu lokalnego w 
Polsce” w ramach Programu „Rozwój 
Lokalny” ze środków MF EOG i NMF 2014-
2021 

Zastępca Burmistrza 
Tomasz Miler 

12-13 
września 

Warszawa XIV Konferencja BGK dla JST Skarbnik Beata 
Blejsz 

14 września Gryfino 3. Edycja Targów "Gryfińskie prezentacje 
gospodarcze" w ramach projektu 
INTERREG Va: „Regionalne Prezentacje 

Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn  
Zastępca Burmistrza 



Gospodarcze – Stabilizacja 
i intensyfikacja polsko-niemieckich 
stosunków gospodarczych 
w Euroregionie Pomerania w latach 2017-
2019” 

Tomasz Miler 

17 września Gryfino Gminne uroczystości upamiętniające 80. 
rocznicę agresji na Polskę oraz Dzień 
Sybiraka 

Zastępca Burmistrza 
Paweł Nikitiński 

17 września Binowo Biznesowe pożegnanie lata w gronie 
inwestorów i eksporterów 

Zastępca Burmistrza 
Tomasz Miler 

20 
września 

Urząd 
Miasta i 
Gminy w 
Gryfinie 

Spotkanie informacyjne z Markiem 
Gróbarczykiem Ministrem Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
poświęcone zagospodarowaniu 
Międzyodrza 

Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn  
Zastępca Burmistrza 
Paweł Nikitiński 
Zastępca Burmistrza 
Tomasz Miler 

21 września Gryfino Marsz Życia Sekretarz Ewa 
Sznajder 

21 września Chojna Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn  

21 września Gryfino Uroczystość z okazji 100 rocznicy urodzin 
Pani Jadwigi Rydzowskiej 

Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn  

23 września Gryfino Powitanie biegaczy sztafety 
charytatywnej "Lokomotywa Uśmiechu" 

Sekretarz Ewa 
Sznajder 

23 września Szczecin Gala Jubileuszowa z okazji 95 rocznicy 
powstania Banku Gospodarstwa 
Krajowego 

Skarbnik Beata 
Blejsz 

24 
września 

Gryfino Start biegaczy sztafety charytatywnej 
"Lokomotywa Uśmiechu" do Morzyczyna 

Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn 

 
 
 

 
 
 

Gryfino, dnia 25 września 2019 r.    Burmistrz Miasta i Gminy 
            Mieczysław Sawaryn  
 


