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SIERPIEŃ 2016 



W zakresie gospodarki nieruchomo ściami i działalno ści gospodarczej:  
 

1. przyjęto 121 zgłoszeń do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 
2. wydano 6 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu  

i poza miejscem sprzedaży, 
3. wydano 7 zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych, 
4. wydano 1 decyzję o wygaśnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, 
5. wydano 7 decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości, 
6. wydano 16 zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego dla nieruchomości, 

położonych na terenie miasta i gminy Gryfino, 
7. zawarto 4 umowy notarialne o ustanowieniu służebności gruntowych i przesyłu 

w związku  z lokalizacją na gruntach gminnych urządzeń infrastruktury technicznego  
uzbrojenia terenu – 2 służebności odpłatne – 400,00 zł netto oraz 2 służebności 
nieodpłatne, 

8. wydano 5 umów obejmujących dzierżawę nieruchomości gminnych, 
9. sprzedano 5 działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, w tym: 

- 3 działki za gotówkę – łączna cena sprzedaży ustalona została na kwotę netto 
447.430,00 zł; 
- 2 działki na raty: łączna cena sprzedaży ustalona została na kwotę netto 88.700,00 zł 
i płatna będzie przez okres 10 lat w ratach miesięcznych,  

10. wyznaczono na dzień 31.08.2016 r. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 
nieruchomości gminnej oznaczonej nr działki 237, położonej w obrębie  
2 m. Gryfino, przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - cena 
wywoławcza ustalona została na kwotę netto 51.000,00 zł; 

11. wyznaczono na dzień 31.08.2016 r., rokowania na sprzedaż nieruchomości gminnej 
oznaczonej nr działki 191, położonej w obrębie 2 m. Gryfino, przeznaczoną pod 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - cena wywoławcza ustalona została  
na kwotę netto 54.000,00 zł, 

12. przejęto na mienie gminne w drodze komunalizacji 19 działek stanowiących drogi, 
w tym 1 działka położona w obrębie Borzym, 18 działek położonych w obrębie Krajnik; 

13. sprzedano na rzecz najemcy 4 lokale mieszkalne za łączną kwotę 62.821,60 zł. 
14. ustalono wysokość odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi 

publiczne gminne (obręb Żórawie)  w łącznej wysokości 94.730,00 zł 
15. wydano decyzję ustalającą jednorazową opłatę adiacencką z tytułu wzrostu wartości 

nieruchomości w związku z jej podziałem – opłata w wysokości  
660,00 zł. 

 
W zakresie gospodarki nieruchomo ściami wydano 3 zarz ądzenia dotycz ące 
gospodarowania mieniem gminnym, w sprawie: 
- niewykonania pierwokupu nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym 
nr 1 miasta Gryfino, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka  
nr 25 o pow. 2132 m2 - Zarządzenie Nr 0050.83.2016 z dnia 28.06.2016 r., 
- ustalenia ceny nieruchomości gruntowych niezabudowanych, oznaczonych  
nr działek 310/1 i 310/3, położonych w obrębie ewidencyjnym Radziszewo 1, 
przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej – Zarządzenie  
nr 0050.85.2016 z dnia 29.06.2016 r., 
- ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego nieruchomości zabudowanej, oznaczonej numerem działki 38/2, 
położonej w obrębie ewidencyjnym Żabnica.  

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

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

− 8 decyzji o warunkach zabudowy,  



− 4 postanowienia opiniujące wstępny projekt podziału nieruchomości,  
− 13 wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,  
− 20 zaświadczeń z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.  

2. Obwieściłem o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Gryfino w obrębach nr 2 miasta Gryfino oraz Wełtyń II – 
tereny produkcyjno-usługowe. Wnioski do przedmiotowego planu należy składać na 
piśmie, w terminie do 25 sierpnia 2016 r.   

3. Wystąpiłem o uzgodnienia i o wyrażenie opinii o projekcie zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w obrębie Gardno i obrębie Drzenin – 
tereny produkcyjno-usługowe Gryfino. 

 
Realizuj ąc 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. Podpisałem umowę na zadanie pn. „Modernizacja lokalu mieszkalnego przy ul. Targowej 
11/3 w Gryfinie”. 

3. Podpisałem umowę na zadanie pn. „Montaż, demontaż i wynajem rusztowania 
kotwionego do ścian budynku, zabezpieczonego siatką i daszkiem ochronnym systemu 
Plettac SL 70, dla potrzeb wykonania konserwacji Urzędu Miasta i Gminy Gryfino”. 

4. Zleciłem pełnienie funkcji kierownika robót na zadaniu: „Bieżąca konserwacja elewacji, 
polegająca na uzupełnieniu ubytków tynków wraz z uzupełnieniem powłok malarskich 
budynku Urzędu Miasta i Gminy Gryfino” 

5. Trwają prace, związane z bieżącą konserwacją elewacji, polegającą na uzupełnieniu 
ubytków tynków wraz z uzupełnieniem powłok malarskich budynku Urzędu Miasta 
i Gminy Gryfino. 

6. Zleciłem usunięcie awarii sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniu ulic: Pomorskiej i Hugo 
Kołłątaja w Gryfinie. 

7. Trwają prace związane z wykonaniem przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków 
gminnych w Pniewie przy ulicy Gryfińskiej 16 i 22 oraz w Wełtyniu przy ulicach: 
Wirowskiej 1, Szkolnej 1 w ramach aglomeracji Gryfino. 

8. Trwają prace związane z budową wodociągu w obrębie Wełtyń II na działkach 200/16, 
200/15, 201/10, 207/2. 

9. Zrealizowałem zadanie pn. „Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu komunalnym przy 
ul. Niepodległości 35/5 w Gardnie. 

10. Zleciłem wymianę instalacji gazowej w budynku przy ul. Łużyckiej 7 w Gryfinie. 
11. Zrealizowałem zadanie pn. „Remont stolarki okiennej w lokalach komunalnych 

w Gryfinie” 
12. Zakończyłem i odebrałem modernizację systemów grzewczych, związaną z wykonaniem 

robót zduńskich, polegających na przestawieniu 5 pieców kaflowych w lokalach 
komunalnych w Gryfinie przy:  ul. Bol. Chrobrego 19/2, ul. Piastów 23/1, ul. Armii 
Krajowej 30/3. 

13. Zrealizowałem zadanie związane z zakupem wraz z dostawą płytek chodnikowych 
betonowych szarych, na działkę nr 32/10 do m. Chlebowo – zadanie realizowane 
z funduszu sołeckiego. 

14. Zrealizowałem wykonanie przewodów wentylacyjnych w lokalach komunalnych, 
położonych przy ul. Gryfińskiej 19/1 i 19/2 w Daleszewie. 

15. Zleciłem opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Topolowej i Świerkowej 
w Czepinie oraz części ul. Słonecznej w Gardnie 

16. Zakończyłem i odebrałem zadanie związane z budową drogi do firmy Jaeger przy ul. 
Pomorskiej. 

17. Podpisałem umowę na przebudowę ulicy Targowej w Gryfinie. 
18. Trwają prace projektowe i rozbiórkowe związane z zadaniem pn. "Budowa Żłobka 

Miejskiego w Gryfinie w formule zaprojektuj i wybuduj". 
 



Realizuj ąc zadania z zakresu strategii i rozwoju (BMP-PS): 
 
1. Rozliczono efekt ekologiczny projektu pn. „Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej  

w aglomeracji Gryfino”, składając do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
oświadczenia o ilości podłączonych osób i wykaz zawartych umów. 

2. Na bieżąco, we współpracy z PUK Sp. z o.o. prowadzone są działania zmierzające do 
osiągnięcia wskaźników rezultatu projektu pn. „Budowa i przebudowa kanalizacji 
sanitarnej w aglomeracji.  

3. Na bieżąco prowadzone są działania związane z utrzymaniem trwałości projektów: 
− „Budowa nabrzeża obsługi jednostek pasażerskich oraz turystyki żeglarskiej na prawym 

brzegu rzeki Odry Wschodniej km 717,5-718,6. Nabrzeże pasażerskie – północne”, 
− „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Parku Regionalnym w Gryfinie”, 
4. Rozliczono uzyskane i oczekiwane dochody, w związku z realizacją projektów:   
− „Rozbudowa infrastruktur Centrum Turystyki wodnej w Schwedt nad Odrą budowa 

śródmiejskiej części nabrzeża w Gryfinie w celu zintensyfikowania rozwoju 
transgranicznej turystyki wodnej”, 

− „Infrastruktura łącząca dla polskich i niemieckich gmin i miast …”; 
5. Zaktualizowano deklaracje i harmonogram o przygotowaniu projektów, przygotowano 

opis przedmiotu zamówienia na wykonanie studiów wykonalności dla projektów 
dofinansowanych przez Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, 
tj.: 
a) Działanie 1.11 - Budowa infrastruktury technicznej w celu poprawy funkcjonowania i 

wzrostu konkurencyjności MŚP w rejonie drogi krajowej 31 (ul. Pomorska) w Gryfinie. 
b) Działanie 2.2 - Zintegrowane centrum przesiadkowe w Gryfinie. 
c) Działanie 5.2 - Przebudowa dróg lokalnych łączących centrum przesiadkowe 

w Gryfinie z siecią TEN-T. 
6. Podpisano umowę na wykonanie wniosku o dofinansowanie studium wykonalności oraz 

audytu energetycznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego 2014-2020, działanie 2.6 Modernizacja energetyczna obiektów 
użyteczności publicznej w ramach Strategii ZIT Szczecińskiego Obszaru 
Metropolitalnego dla Zespołu Szkół w Gryfinie przy ul. Iwaszkiewicza 70.  

7. Na bieżąco prowadzone są działania dotyczące realizacji projektu pn. „Budowa 
Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii 
kolejowych nr 406, 273, 351” 

8. Na bieżąco aktualizowano treści (merytoryczne i graficzne) serwisu internetowego – 
www.parkregionalny.gryfino.pl. 

9. Przygotowano oferty inwestycyjne na sprzedaż działek inwestycyjnych zlokalizowanych 
na terenie Parku Regionalnego w Gardnie. 

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

11. Zaktualizowano oferty Parku Regionalnego w internetowych serwisach branżowych. 
12. Wykonano przeglądu stanu technicznego znaków turystycznych/kierunkowych 

zlokalizowanych na terenie miasta Gryfino. 
13. Wysłano wstępne zapytania ofertowe dot. zamówienia usługi polegającej na wykonaniu 

zdjęć lotniczych (dron) terenów inwestycyjnych Parku Regionalnego w Gryfinie. 
14. Wysłano wstępne zapytania ofertowe dot. podjęcia prac obejmujących wieloetapowy 

proces budowania marki miasta i gminy Gryfino. 
 
 

     W zakresie gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i o chrony środowiska:  
 

w zakresie ochrony przyrody:  
1. wydałem 18 decyzji zezwalających na usunięcie drzew lub krzewów, 



2. wydałem 1 decyzję umarzającą postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na 
usunięcie drzew lub krzewów, 

3. wydałem 1 decyzję uchylającą decyzję zezwalającą na usunięcie drzew lub krzewów, 
4. wydałem 1 decyzję zmieniającą decyzję zezwalającą na usunięcie drzew lub krzewów, 
5. wydałem 1 decyzję w sprawie naliczającą karę administracyjną za zniszczenie drzew. 
 
w zakresie gospodarki mieszkaniowej:  
1. wydałem 5 skierowań do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego, 
2. rozpatrzyłem 6 wniosków o przydział lokalu komunalnego, 
3. rozpatrzyłem 1 wniosek o przyspieszenie przydziału lokalu,  
4. sporządziłem listę mieszkaniową na lata 2016/2017. 
 
w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami:  
1. wydałem 1 decyzję określającą środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację 

przedsięwzięcia, 
2. przyjąłem do realizacji 4 wnioski w zakresie demontażu, odbioru, transportu i 

unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest, 
 
w zakresie gospodarki komunalnej:  
1. przyjąłem 4 zgłoszenia oddania do eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków; 
2. ustawiłem przy ścieżce rowerowej 3 szt. ławek; 
3. dokonałem awaryjnego udrożnienia sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości 

Chwarstnica, 
  
w zakresie ochrony zwierz ąt:  
nadałem status opiekunów społecznych 2 osobom zajmujących się opieką nad bezdomnymi 
kotami. 
 

W zakresie edukacji i spraw społecznych:  
 

1. Wydałem zarządzenie Nr 0050.84.2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie powołania 
komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień 
nauczyciela mianowanego. Komisje Egzaminacyjne powołano dla nauczycieli 
kontraktowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę 
Gryfino, którzy do dnia 30 czerwca 2016 r. złożyli wnioski o wszczęcie postępowania 
egzaminacyjnego. Posiedzenia Komisji Egzaminacyjnych odbyły się w dniach 08 i 12 
lipca 2016 r. W dniu 20 lipca 2016 r. nadałem stopień nauczyciela mianowanego 
9 nauczycielom. 

2. W dniu 07 lipca 2016 r. gościłem uczestników XXI Flisu Odrzańskiego 2016. 
W warsztatach ekologicznych organizowanych przez Fundację Flis Odrzański 
uczestniczyli uczniowie wraz z opiekunem ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie . 

3. Po złożeniu wniosku przez Gminę Gryfino Kuratorium Oświaty w Szczecinie 
zakwalifikowało Szkołę Podstawową Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Gryfinie, Zespół 
Szkół w Gardnie oraz Zespół Szkół w Gryfinie do otrzymania wsparcia finansowego na 
realizację Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów 
prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki 
w szkołach - „Bezpieczna+". Wysokość przyznanej dotacji  ogółem 41.572,50 zł .  

4. Przekazano dotację z budżetu Gminy Gryfino za miesiąc lipiec na prowadzenie na 
terenie gminy Gryfino Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Iskierka”  
z oddziałami ogólnodostępnymi i specjalnymi w Gryfinie w wysokości 78 164,74 zł dla 
„OM” Sp. Z o. o. z siedzibą przy Al. Wojska Polskiego 58/4, 70-477 Szczecin.  

5. Przekazano dotację z budżetu Gminy Gryfino za miesiąc lipiec na prowadzenie pięciu 
punktów przedszkolnych na terenie gminy Gryfino dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci  
w wysokości 11 429,12 zł . 



6. W dniu 13 lipca 2016 roku podpisałem umowę z Parafią Rzymskokatolicką w Chwastnicy 
na realizację zadania pn.: „ Remont obejmujący malowanie, wymianę pokrycia sufitowego 
oraz wymianę instalacji elektrycznej  w kościele w m. Dołgie”. Kwota dotacji 15.000,00 
złotych. 

7. Zrealizowałem zadanie pn. „wykonanie, dostawa i montaż 14 elementów siłowni 
zewnętrznej w miejscowościach: Gryfino, Wysoka Gryfińska, Gardno, Żórawie, 
Radziszewo” na łączną kwotę 36.000,00 złotych 

8. W ramach funduszu sołeckiego zakupiono i zamontowano urządzenia sportowo-
rekreacyjne (ławki, elementy siłowni zewnętrznych, placów zabaw, koszy do koszykówki, 
stół do tenisa stołowego, bramki, ogrodzenia itp.) w miejscowościach: Chwarstnica, 
Czepino, Krzypnica, Nowe Czarnowo, Parsówek, Pniewo, Sobieradz, Wełtyń, Wirów, 
Wysoka Gryfińska na łączną kwotę 25.456,70 złotych. 

9. Wsparłem działania Centrum Aktywności Lokalnej w Gryfinie 
10. Prowadziłem bieżące działania informacyjne gminy 
11. Prowadziłem działania informacyjne w ramach działalności Dziennego Domu Senior-

WIGOR 
12. W dniu 7 lipca 2016 roku wydałem zarządzenie nr 0050.87.2015 Burmistrza Miasta 

i Gminy Gryfino w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań 
publicznych w drodze zlecenia w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi. 
Kwota przeznaczona z budżetu gminy Gryfino: 39.000 zł 

13. W dniach 15-20 lipca 2016 r. zorganizowane zostało międzynarodowe spotkanie 
młodzieży. Trójstronny projekt wypoczynku został dofinansowany przez Gminę Gryfino 
w wysokości: 10 000 zł. Uczestniczyło w nim 58 osób ( w tym dzieci z Niemiec, Polski 
i Ukrainy). 

14. Sporządziłem informację o wysokości środków przypadających na poszczególne 
sołectwa gminy Gryfino na 2017 rok, którą przekazałem Wojewodzie 
Zachodniopomorskiemu oraz sołtysom. Łączna kwota funduszu sołeckiego na rok 2017 
wynosi: 503.932,70 zł. 

W zakresie spraw organizacyjnych:  
 
1. Wydałem zarządzenie Nr 120.58.2016 z dnia 1 lipca 2016 r. zmieniające zarządzenie  

Nr 120.8.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie 
ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów/kierowników i 
zastępców dyrektorów/kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy 
Gryfino. 

2. Rozstrzygnąłem nabór na stanowisko urzędnicze ds. gospodarki mieszkaniowej 
i komunalnej w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska. 
Na ww. stanowisko wybrana została Pani Małgorzata Wojdyła; 

3. Rozstrzygnąłem nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektor Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Gryfinie. Na ww. stanowisko wybrany został Pan Eugeniusz Kuduk. 

4. Podpisałem umowę na zakup i dostawę urn wyborczych dla Gminy Gryfino. Obowiązek 
stosowania przezroczystych urn wyborczych wynika z wejścia w życie z dniem  
1 lipca 2016 r. przepisu art. 41a §1 Kodeksu wyborczego. Na pokrycie kosztów zakupu 
urn wyborczych przyznana została przez Dyrektora Delegatury Krajowego Biura 
Wyborczego dotacja celowa.  

 
W zakresie spraw obywatelskich:  

 
Realizacja zada ń z zakresu dowodów osobistych  
Przyjęłam 516  wniosków o wydanie dowodu osobistego.  
Wydałam  514 dowodów osobistych. 
Przyjęłam 59 zgłoszeń o utracie dowodu osobistego.  
 
 



Realizacja zada ń z zakresu ewidencji ludno ści    
Udzieliłam odpowiedzi na 89 wniosków o udostępnienie danych z ewidencji ludności. 
Udzieliłam odpowiedzi na 5 wniosków o udostępnienie danych z dowodów osobistych. 
Na wniosek wydałam 89 zaświadczeń o zameldowaniu mieszkańców naszej gminy. 
 
Po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego wydałam: 
-2 decyzje o wymeldowaniu z miejsca pobytu stałego, 
-2 decyzje o umorzeniu postępowania administracyjnego.  
 
Sporządziłam i przekazałam do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Szczecinie sprawozdanie z wykonania czynności z zakresu spraw obywatelskich                 
za miesiąc czerwiec 2016 rok. 
 

W zakresie obsługi Rady Miejskiej:  
 

1. Wydałem Zarządzenie nr 120.59.2016 z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie określenia 
odpowiedzialnych za realizację uchwał, podjętych na sesji w dniu 30 czerwca 2016 r.  

2.  Na ostatniej sesji radni zgłosili 30 interpelacji, 1 interpelacja została zgłoszona w trybie 
międzysesyjnym. Pismem z dnia 11 lipca 2016 r. określiłem odpowiedzialnych za 
przygotowanie odpowiedzi na interpelacje. 

3. W dniach 6 – 9 lipca 2016 r. delegacja Rady Miejskiej brała udział w spotkaniu   
z samorządowcami w gminie Raciechowice, celem omówienia współpracy i wymiany 
młodzieży. 

 
W zakresie zamówie ń publicznych:  

 
W zakresie zamówie ń publicznych: 

1. Ogłosiłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości 
zamówienia poni żej 30 000 euro  na zadania:  
1) Przebudowa zatoki autobusowej w miejscowości Wirów, gmina Gryfino; 
2) Przebudowa lokalu mieszkalnego wraz z budową podjazdu dla osoby 

niepełnosprawnej, zlokalizowanego przy ul. Łużyckiej 4/3 w Gryfinie; 
3) Budowa podjazdu dla osoby niepełnosprawnej do lokalu komunalnego położonego  

w Gryfinie przy ul. 1 Maja 11/3. 
2. Rozstrzygnąłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej 

wartości zamówienia poni żej 30 000 euro  na zadania:  
1) Wykonanie mapy zasadniczej i sporządzenie w wersji wektorowej wtórnika w skali 

1:1000 oraz skróconych wypisów z ewidencji gruntów i budynków do celów 
planistycznych w obrębie Gardno i obrębie Drzenin - tereny produkcyjno-usługowe 
strefa Gardno - etap II; 

2) Modernizacja terenu boiska sportowego Szkoły Podstawowej w Żabnicy polegająca 
na wykonaniu bieżni lekkoatletycznej oraz skoczni w dal; 

3) Zakup i dostawa urn wyborczych dla gminy Gryfino. 
3. Ogłosiłem i rozstrzygnąłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  

o szacunkowej wartości zamówienia poni żej 30 000 euro  na zadanie:  Sporządzenie 
dokumentacji aplikacyjnej, audytu energetycznego, studium wykonalności wraz  
z niezbędnymi załącznikami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Działanie 2.6. Modernizacja 
energetyczna obiektów użyteczności publicznej w ramach Strategii ZIT dla 
Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. 

4. Unieważniłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej 
wartości zamówienia poni żej 30 000 euro  na zadania: 
1) Budowa podjazdu dla osoby niepełnosprawnej do lokalu komunalnego położonego  

w Gryfinie przy ul. 1 Maja 11/3; 



2) Przebudowa zatoki autobusowej w miejscowości Wirów, gmina Gryfino;  
3) Przebudowa lokalu mieszkalnego wraz z budową podjazdu dla osoby 

niepełnosprawnej, zlokalizowanego przy ul. Łużyckiej 4/3 w Gryfinie;  
4) Modernizacja trawiastego boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej w Żabnicy; 
5) Sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej wraz z niezbędnymi załącznikami do 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie nr 2.3. 
Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji o wielkości co najmniej 10 000 RLM. 

5. Rozstrzygnąłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej 
wartości zamówienia powy żej 30 000 euro  na zadania:  
1) Przebudowa odcinka ul. Targowej w Gryfinie – etap I; 
2) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pniewo. 

6. Unieważniłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej 
wartości zamówienia powy żej 30 000 euro  na zadanie: Modernizacja budynku 
Przedszkola nr 3 w Gryfinie polegająca na poprawie bezpieczeństwa pożarowego - II 
etap.  

7. Ponownie ogłosiłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej 
wartości zamówienia powy żej 30 000 euro  na zadania: Modernizacja budynku 
Przedszkola nr 3 w Gryfinie polegająca na poprawie bezpieczeństwa pożarowego - II 
etap. 

8. Wydałem zarządzenie Nr 120.61.2016 z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji 
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
zadanie: „Modernizacja budynku Przedszkola nr 3 w Gryfinie polegająca na poprawie 
bezpieczeństwa pożarowego – II etap”. 

 
W zakresie działalno ści Biblioteki Publicznej:  

 
„Lusia i sami swoi” – wieczór autorski z P. Heleną Woźniewicz. 
 
Filia Biblioteczna w Pniewie 
„Przemijanie i nadzieja” – zajęcia biblioterapii z uczestnikami  w Dziennym Domu  Senior – 
WIGOR. 
Zajęcia plastyczne –  z uczestnikami Dziennego Domu Seniora-Wigor  w Filii Bibliotecznej w Pniewie. 

 
W zakresie działalno ści Gryfi ńskiego Domu Kultury:  

 
termin  nazwa imprezy  miejsce  

27 czerwca -  
1 lipca 

Twórcze wakacje 2016 - cykl pięciodniowych 
warsztatów w Mielenku Gryfińskim (prow. Maria 
Mościcka) 

Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska  
w Mielenku Gryfińskim 

27 czerwca -  
1 lipca 

Twórcze wakacje 2016 - cykl pięciodniowych 
warsztatów 
w Starych Brynkach (prow. Wanda Kozłowska) 

Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska  
w Starych Brynkach 

27 czerwca -  
8 lipca 

półkolonia letnia w Gryfinie Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

27 czerwca -  
8 lipca 

półkolonia letnia w Chwarstnicy Zespół Szkół  
w Chwarstnicy 

1 lipca Noc Duchów w Wełtyniu Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska  
w Wełtyniu 

4 - 8 lipca Twórcze wakacje 2016 - cykl pięciodniowych 
warsztatów w Sobieradzu (prow. Danuta 
Świderek) 

Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska  
w Sobieradzu 

4 - 8 lipca Twórcze wakacje 2016 - cykl pięciodniowych 
warsztatów w Borzymiu (prow. Justyna Mendyk) 

Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska  



w Borzymiu 
4 - 8 lipca Twórcze wakacje 2016 - cykl pięciodniowych 

warsztatów tanecznych (prow. Iga Wiśniewska) 
Gryfiński Dom Kultury 

4 - 8 lipca Twórcze wakacje 2016 - cykl pięciodniowych 
warsztatów filmowych (prow. Piotr Ostrowski) 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

7 lipca dodatkowy seans filmowy Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

8 lipca koncert Rozśpiewany Pałacyk 2016 cz. 1: 
piosenka biesiadna 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

8 - 9 lipca pokaz spektakli "Ona" i "Na chwilę przed 
końcem" Teatru Uhuru podczas XX Triady 
Teatralnej w Dębnie 

Dębnowski Ośrodek 
Kultury 

11 - 15 lipca Twórcze wakacje 2016 - cykl pięciodniowych 
warsztatów w Wełtyniu (prow. Roksana 
Baczewska) 

Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska  
w Wełtyniu 

11 - 15 lipca Twórcze wakacje 2016 - cykl pięciodniowych 
warsztatów w Chwarstnicy (prow. Iwona 
Łakomiec) 

Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska  
w Chwarstnicy 

11 - 15 lipca Twórcze wakacje 2016 - cykl pięciodniowych 
warsztatów plastycznych (prow. Aneta 
Kopystyńska) 

Gryfiński Dom Kultury 

12 lipca pokaz premiery spektaklu Teatru Uhuru 
"Performance. Uhuru znaczy wolność" podczas 
festiwalu Schultheaterfest w Schwedt 

Schwedt  (Niemcy) 
Uckermarkische 
Buhnen Schwedt 

15 lipca obsługa techniczna koncertu zespołu Na Górze 
(support: aktorzy Teatru Uhuru) 

Gryfiński Dom Kultury 

15 - 20 lipca współorganizacja międzynarodowego spotkania 
młodzieży z Ukrainy, Niemiec i Polski 

Szczecin - Gryfino 

16 lipca 6. piknik Gotowanie na polanie, konkurs na 
najlepszą potrawę "Kipi kasza, kipi groch" 

Sobieradz 

18 - 22 lipca Twórcze wakacje 2016 - cykl pięciodniowych 
warsztatów w Dołgich (prow. Katarzyna 
Nowicka) 

Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska  
w Dołgich 

18 - 22 lipca Twórcze wakacje 2016 - cykl pięciodniowych 
warsztatów w Nowym Czarnowie (prow. Sylwia 
Rzeszotarska) 

Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska  
w Nowym Czarnowie 

18 - 22 lipca Twórcze wakacje 2016 - cykl pięciodniowych 
warsztatów wokalnych (prow. Jolanta 
Romanowska) 

Gryfiński Dom Kultury 

22 lipca obsługa techniczna otwarcia nowej siedziby 
Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie 

Gryfino 

22 lipca warsztaty plastyczne w Borzymiu (prow. Aneta 
Kopystyńska) 

Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska  
w Borzymiu 

22 lipca koncert Rozśpiewany Pałacyk 2016 cz. 2: 
piosenka polska lat 80. i 90. 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

22 - 31 lipca udział tancerzy Teatru Tańca EGO VU w 
międzynarodowych warsztatach: Jugendprojekt 
"Trouble" 

Schloss Broellin 
(Niemcy) 

23 lipca obsługa techniczna spotkania integracyjnego 
Stowarzyszenia Wspólnota Polska 

Gryfino 
teren OSiR 

25 - 29 lipca Twórcze wakacje 2016 - cykl pięciodniowych 
warsztatów w Bartkowie (prow. Elżbieta 
Kasprzyk) 

Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska  
w Bartkowie 



25 - 29 lipca Twórcze wakacje 2016 - cykl pięciodniowych 
warsztatów w Czepinie (prow. Emilia 
Leszczyńska) 

Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska  
w Czepinie 

25 - 29 lipca Twórcze wakacje 2016 - cykl pięciodniowych 
warsztatów makramy (prow. Maria Kruszyńska) 

Gryfiński Dom Kultury 
 

25 - 29 lipca Twórcze wakacje 2016 - cykl pięciodniowych 
warsztatów turystycznych (prow. Kamilla 
Gadomska) 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

30 lipca obsługa techniczna Festynu rodzinnego w 
Daleszewie 

Daleszewo 
boisko KS Odrzanka 

 
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 
 

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

Dzień Miejsce  Wydarzenie  Uczestniczył/a  

30 
czerwca Gryfino 

Wieczór autorski połączony z 
promocją książki "Portret Miasta 
1945 - 2015 Gryfino"  
 

Burmistrz  
Mieczysław Sawaryn,  
Przewodnicząca RM 
Elżbieta Kasprzyk 
Zastępca Burmistrza 
Paweł Nikitiński, Sekretarz  
Ewa Sznajder  

1 lipca Glinna Festiwal Ruchu Ciągłego 
Polana 2016 

Burmistrz  
Mieczysław Sawaryn 

7 lipca  Gryfino Powitanie Flisu Odrzańskiego Zastępca Burmistrza 
Tomasz Miler 

8 lipca Kołobrzeg 

Konferencja „Fundusze na 
turystykę w ramach 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego 2014-
2020” 

Zastępca Burmistrza  
Tomasz Miler 

9 lipca Czepino Festyn „Biesiada Kapuściana” Zastępca Burmistrza  
Tomasz Miler 

9 lipca Nowe Czarnowo Uroczyste otwarcie terenu 
rekreacyjno-sportowego  

Zastępca Naczelnika  
Swietłana Sochaj 

13 lipca Szczecin 
Konferencja "Plan 
Morawieckiego: pięć filarów 
rozwoju” 

Burmistrz  
Mieczysław Sawaryn 



16 lipca Steklinko IV Festyn Rekreacyjno-
Sportowy 

Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn 

18 lipca Gryfino Spotkanie z młodzieżą kolonijną 
z Polski, Niemiec i Ukrainy 

Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn 
Zastępca Burmistrza  
Paweł Nikitiński 

19 lipca Daleszewo Zebranie wiejskie Zastępca Burmistrza  
Paweł Nikitiński 

22 lipca Gryfino 

Wojewódzkie obchody Święta 
Policji połączone z otwarciem 
nowego budynku Komendy 
Powiatowej Policji w Gryfinie 

Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn 
Przewodnicząca RM 
Elżbieta Kasprzyk 
Zastępca Burmistrza  
Tomasz Miler 

23 lipca Steklno Stekliński Festyn Wiejski Zastępca Burmistrza 
Paweł Nikitiński 

23 lipca Gryfino 

Spotkanie integracyjne 
Zachodniopomorskiego 
Oddziału Stowarzyszenie 
"Wspólnota Polska" w 
Szczecinie, Koło w Gryfinie  

Zastępca Burmistrza 
Paweł Nkitiński 

24 lipca Pniewo 
Msza Św. oraz spotkanie z 
panią Janiną Ostropolską z 
okazji jej 100 urodzin 

Burmistrz  
Mieczysław Sawaryn 
Przewodnicząca RM 
Elżbieta Kasprzyk 

27 lipca Gryfino 
Spotkanie z emerytami i 
rencistami policyjnymi z okazji 
Święta Policji 

Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn 

30 lipca Gryfino 
Walne zebranie Stowarzyszenia 
„Wspólnota Polska” Oddział w 
Szczecinie 

Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn 

30 lipca  Daleszewo Festyn Rodzinny Daleszewa, 
Radziszewa i Łubnicy 

Burmistrz  
Mieczysław Sawaryn 

 
 
 

Gryfino, dnia 29 lipca 2016 r.  
        Burmistrz Miasta i Gminy 
          

  Mieczysław Sawaryn 
 


