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Gmina to wielka  

Rodzina 



Raport winien obejmować miniony rok 2018. 

Jednak jest raportem pierwszym w historii  
– dlatego warto, wręcz trzeba odnieść się do lat wcześniejszych, 

By znaleźć punkt odniesienia i oceny! 



 

Czym jest raport o stanie jednostki samorządu terytorialnego?  
 
 W związku z nowelizacją Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym Ustawodawca wprowadził do prawa samorządowego nową instytucję:  
 

„Raport o stanie gminy”, ma stanowić podsumowanie działalności, burmistrza  
w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, 
uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.  
 
Obligatoryjnym elementem procesu jest podejście partycypacyjne i obligatoryjna 

organizacja i przeprowadzenie debaty nad Raportem o stanie gminy.  
 

Raport ma na celu dokonanie analizy poprzez stworzenie katalogu 
obiektywnych parametrów, które będą mogły być corocznie 
monitorowane i brane pod uwagę podczas wypracowywania i 
dokonywania korekt w polityce rozwojowej samorządu.  
 
Raport o stanie gminy w swojej strukturze winien być dopasowywany do specyfiki 
gminy oraz jej uwarunkowań, tak ażeby stanowił instrument pozwalający na 
adekwatny opis stanu gminy w danym roku. 



Widok na pięknie podświetlony budynek Urzędu Miasta i Gminy Gryfino  



 
 
„Aby Polska rosła w siłę,  
a ludziom żyło się dostatniej”* 
By mieli pieniądze, warunki i czas  
do realizacji własnych celów i pragnień. 
 
Własnych! 

* Hasło propagandowe ekipy Edwarda Gierka, I-ego sekretarza PZPR 



Art. 15. 1. Z zastrzeżeniem art. 12  

organem stanowiącym i kontrolnym w gminie 
jest rada gminy.  

Dz. U. 1990 Nr 16 poz. 95 U S T AWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 



Kolorowe Gryfino 
 



Są miejsca dla niepełnosprawnych  



Gryfino jest potencjalnie piękne  
 



Mamy rozbudowaną administrację, ale nie wiemy jak zmieniała się ilość pracowników, 

a w raporcie tego niema…  
 



Zarobki kadry kierowniczej w roku 2018 
opłacane z budżetu Gminy Gryfino  

 • Burmistrz Mieczysław Sawaryn 163907,64 

• Wiceburmistrz Paweł Nikitiński 161974,02  

• Wiceburmistrz Tomasz Miler 150047,89  

• Skarbnik  139067,39 

• Sekretarz 134709,26 

Razem 749706,20 zł 
 



Zarobki kadry kierowniczej w roku 2017 
opłacane z budżetu Gminy Gryfino  

 • Burmistrz Mieczysław Sawaryn 148412,97 

• Wiceburmistrz Paweł Nikitiński 159368,44  

• Wiceburmistrz Tomasz Miler 147528,11  

• Skarbnik  139249,23 

• Sekretarz 120722,54 

Razem 715281,29 zł 
 



Zarobki kadry kierowniczej w latach 2017 - 2018 
opłacane z budżetu Gminy Gryfino 

Nazwisko / funkcja 2018 razem 2017 razem wzrost % 

Burmistrz Mieczysław Sawaryn 163907,64 

475929,55 

148412,97 

455309,52 

15494,67 10,44 

Wiceburmistrz Paweł Nikitiński 161974,02 159368,44 2605,58 1,6349 

Wiceburmistrz Tomasz Miler 150047,89 147528,11 2519,78 1,708 

Skarbnik 139067,39 
273776,65 

139249,23 
259971,77 

-181,84 -0,131 

Sekretarz 134709,26 120722,54 13986,72 11,586 

Razem 749706,20 715281,29 715281,29 34424,91 4,8128 



Dobrze płacimy 
Możemy wymagać i żądać efektów pracy! 



Żłobek miejski – świetna inwestycja – świetna lokalizacja 

Wspaniale nam służy  
  



Cel, koncepcja realizacji, projekt, pozyskanie 
finansowania, wykonanie, użytkowanie, sukces, 
satysfakcja, o to chodzi…. 

Brawo!!! 



Jest świetnie…  
Robimy nawet granitowe krawężniki   



Jest świetnie…  
bo pracujemy, bądźmy świadomi kto pracuje….   



Ścieżka rowerowa –świetna prozdrowotna 
inwestycja oby więcej takich…  

  



Tak to leciało… 
 



Kogo interesuje, jaki podmiot finansuje inwestycje?  



Dbamy o niepełnosprawnych 
Dbamy, bo  jesteśmy przymuszani… 
Osobiście nie oburzam się na przymuszanie mnie do rzeczy, z którymi się utożsamiam! 
 
   



 
Kiedy pojawiły się na niebiesko oznaczone powierzchnie 

oznaczające miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych? 

 



Kultura fizyczna i sport 
Istotna sfera życia publicznego. 

Realizowana jest w gminach na podstawie: 
  
 

 
 
Art. 7. 1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy.  
W szczególności zadania własne obejmują sprawy:  
- kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych. 

 
 

Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   







Park miejski imieniem Stanisławy Siarkiewicz ,  

górka miłości, skwer przy ulicy Opolskiej 
to miejsca  

 

Miejsca, potencjalnie piękne, z potencjałem…  

 

 

 

 



Nowa, piękna ścieżka w Parku miejskim w Gryfinie – nocą. 
Nowa.  Wymieniono dobrą ścieżkę, na lepszą, co osiągnięto?  



Ścieżka na :Górce miłości, bez utwardzenia,  
no i oczywiście bez oświetlenia…  

 



Plac spotkań  i do tego w tle okazała tablica…  



Czy tablice informacyjne były celem, czy środkiem? 



Jak daleko kolejne tablice są od siebie? 



Po co?  



Jak napisano na tablicy… Tylko czy zgodnie z prawdą? 



Punkt widokowy?  
Miejsce całkiem ładne, ale czy jest to punkt widokowy, 
czy tylko miejsce  do posiedzenia?  



Widok z poziomu ławeczki  
 



Widok z punktu widokowego po spojrzeniu na południe 



Widok z punktu widokowego po spojrzeniu na zachód 



Widok z punktu widokowego po spojrzeniu na północ 



Materiał wykorzystany do wykonania tablic informacyjnych 
jest wysokiej jakości. Tablice są bardzo solidne  

Spytać jedynie trzeba, czy forma nie przerosła celu? 
 



Dlaczego mając „pod nosem” taką wieżę nikt nie wpadł na 

pomysł by zrobić podobną w punkcie widokowym  
na Górce Miłości?   





Dla Gryfina , mogła to być atrakcja turystyczna…, tak jak ta w Wietnamie! 



Koszty realizacji zadania realizowanego pod nazwą:  

Rewitalizacji terenów zielonych: Parku Miejskiego, Górki Miłości, skweru przy ulicy Opolskiej i Kołłątaja 

  W 2018 roku wydano W 2019 roku wydano 

Koszt całkowity 2 177 665,99 2 142 475,99 35 190,00 

Z dofinansowania 1 323 798,99 745 879,43   

Ze środków własnych 853 867,00 1 396 596,56   

853  867 zł wydano ze środków własnych  

– to dużo 



zł wydano ze środków własnych  

– to dużo 

Słabości inwestycji: 
- brak wykonania utwardzonych ścieżek na „Górce Miłości” 
- brak oświetlenia na „Górce Miłości” 
- brak logiki w inwestycji – nie wiadomo czemu ma ona służyć 

853  867  





STATUT OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W GRYFINIE 
 
 Rozdział 1 Postanowienia ogólne  
 
§ 1.  
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie, zwany dalej „Ośrodkiem” działa w 
szczególności na podstawie:  
1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446);  
2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 z 

późniejszymi zmianami);  
3. Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 1202 z późniejszymi zmianami);  
4. Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, 

poz.236 z późniejszymi zmianami);  
5. Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie ( Dz. U. z 2016 r. poz. 176);  
6. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2016 r., poz.187); 

7. Niniejszego statutu.  
 
§ 2.  
1. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie jest jednostką organizacyjną Gminy Gryfino.  
2. Formą organizacyjno-prawną Ośrodka jest jednostka budżetowa.  
3. Ośrodek nie posiada osobowości prawnej.  



 
 
STATUT 
Zakładu Budżetowego pod nazwą Centrum Wodne LAGUNA z siedzibą w Gryfinie ul. Wodnika 1 

 
Rozdział I Przepisy ogólne 
 
§ 1. Nadaje się Centrum Wodnemu LAGUNA Statut Centrum Wodnego LAGUNA w 
Gryfinie. 
§ 2. Centrum Wodne LAGUNA w Gryfinie zwane dalej Centrum jest zakładem 
budżetowym utrzymującym się z dochodów własnych oraz dotacji Gminy Gryfino. 
§ 3.1. Centrum działa na obszarze miasta i gminy, a siedziba Centrum mieści się w 
Gryfinie przy ul. Wodnika 1 
2. Centrum nie posiada osobowości prawnej. 
 
§ 4. Centrum działa na podstawie następujących aktów prawnych: 
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591 z późniejszymi zmianami); 
2) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z 
późniejszymi zmianami); 
3) ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 
1675) 
§ 5. Centrum realizuje zadania i cele określone w Statucie, zadania wynikające z uchwał 
Rady Miejskiej w Gryfinie i rocznego planu działalności merytorycznej. 
  



L
P 

Laguna OSiR 

1 Jest zakładem budżetowym utrzymującym 
się z dochodów własnych oraz dotacji Gminy. 

Jest jednostką organizacyjną Gminy Gryfino. 
Jest jednostka budżetową 

2 Nie posiada osobowości prawnej Nie posiada osobowości prawnej 

3 1) świadczenia usług w zakresie kultury 
fizycznej, sportu i rekreacji, 
2) planowania i zagospodarowania 
sportowego, rekreacyjnego i turystycznego 
terenów i miejsc specjalnie na ten cel 
wydzielonych przez Miasto i Gminę Gryfino, 
 

Celem działalności Ośrodka jest realizacja 
zadań Gminy Gryfino z zakresu kultury 
fizycznej, rekreacji, rehabilitacji, tworzenie 
warunków do rozwoju bazy sportowej, 
sportu i rekreacji dzieci, młodzieży i osób 
dorosłych, organizowanie i wspomaganie 
turystyki i wypoczynku, administrowanie i 
zarządzanie przekazanymi Ośrodkowi 
obiektami i urządzeniami sportowymi, 
rekreacyjnymi, turystycznymi, obiektami 
hotelarskimi, gastronomicznymi oraz innym 
mieniem będącym własnością gminy 
Gryfino.  

administrowanie obiektami sportowo-
rekreacyjnymi, 

1. zarządzanie i administrowanie 
infrastrukturą sportowo-rekreacyjną i 
turystyczną oraz jej rozbudowa , 
modernizacja i bieżące remonty, utrzymanie 
ich funkcjonowania,  



Wejście na korty tenisowe  
 
 

































Droga obok Laguny nie jest wykaszana. 
Lata temu była  



Ta sama droga – spojrzenie w kierunku na północ. 



Płace kadry kierowniczej zarządzającej KF w Gminie Gryfino  
w latach 2009 - 2018 

ROK LP 

Laguna MOS OSiR Razem 

zł zł zł zł 

2009 1 148224,32 111985,63 85009,56 345219,51 

2010 2 177231,57 106438,09 89081,02 372750,68 

2011 3 194327,22 114231,92 92400,15 400959,29 

2012 4 187021,06 125050,60 84103,7 396175,36 

2013 5 175343,09 73170,82 82263,98 330777,89 

2014 6 193790,35 52920,00 90338,34 337048,69 

2015 7 195408,48 26460,00 70040,00 291908,48 

2016 8 197001,27   112150,00 309151,27 

2017 9 227897,61   112150,00 340047,61 

2018 10 214666,14   157507,02 372173,16 

3496211,94 



• O czym  świadczą przedstawione obrazy? 

• Czy o kiepskiej pracy kadry zarządzającej? 

• Czy o braku środków finansowych na prowadzenie  
działalności?  

• Czy może o braku logiki w koncepcji zarządzania? 

• Czy może o czymś jeszcze innym? 



Ciąg dalszy! 



Zlikwidowano MOS, powołano MOS, 
Włączono MOS do OSiR 
 
Rozważa się przyłączenie MOS do 
Laguny. 
 
O czym to świadczy? 
 
Proponowałem to 10 lat temu!!! 



Kto zyskał? 
 

Czy zajęć dla dzieci  
i młodzieży jest 

więcej czy mniej? 



Konflikt interesów w   

• USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych1) 

Art. 30.  

1. Pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym 
kierowniczym stanowisku urzędniczym, nie może wykonywać zajęć 
pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje 
w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione 
podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z 
obowiązkami wynikającymi z ustawy.  

2. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez pracownika samorządowego 
któregokolwiek z zakazów, o których mowa w ust. 1, niezwłocznie 
rozwiązuje się z nim, bez wypowiedzenia, stosunek pracy w trybie art. 52 § 
2 i 3 Kodeksu pracy lub odwołuje się go ze stanowiska.  



Tymczasem 

• Dyrektor i wicedyrektor OSiR pełnią funkcję 
wiceprezesów w MKS Hermes Gryfino. 

    Działalność Hermesa w kilku wymiarach pokrywa się  

    z działalnością OSiR 

Tym samym naruszona została USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. 
o pracownikach samorządowych 





• REGULAMIN 
• 5. GRYFIŃSKIEGO TRANSGRANICZNEGO FESTIWALU BIEGOWEGO 

 
• ORGANIZATOR: 

Urząd Miasta i Gminy Gryfino 

      - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie,  

       - Międzyszkolny Klub Sportowy „Hermes” Gryfino. 
• PATRONAT HONOROWY: 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino - Mieczysław Sawaryn 
 

• PARTNERZY: 
Urząd Rejonowy w Gartz, 
Starostwo Powiatowe w Gryfinie, 
Gardenia – studio architektury krajobrazu. 

• CEL: 
• upamiętnienie Święta Konstytucji 3 Maja, 
• promocja biegania jako najprostszej formy aktywności sportowej, 
• promocja gminy Gryfino, powiatu gryfińskiego oraz województwa 
zachodniopomorskiego, 
• integracja społeczeństw gmin przygranicznych. 

• KONTAKT Z ORGANIZATOREM: 
OSiR Gryfino, ul. Sportowa 3, 74-100 Gryfino, tel/fax 091 416 30 11 
e-mail sport@osir.gryfino.pl ...www.osir.gryfino.pl 
Oficjalna strona internetowa biegu: www.biegtransgraniczny.pl 
Dyrektor biegu – Jan Podleśny 601205951 
 



fragment z regulaminu imprezy 

• OPŁATY: 

- startowa – dla zawodników płacących z terenu Polski - płatna przelewem na konto MKS 
Hermes, Gryfino ul. Iwaszkiewicza 70 nr konta: 
98 1240 3855 1111 0010 7859 8451 Bank PEKAO S.A. I O/Gryfino. 
- startowa – dla zawodników płacących spoza terenu Polski - płatna przelewem na konto Urzędu 
Rejonowego w Gartz, AMT Gartz (Oder) 
IBAN DE56 1203 0000 0010 5034 49, BIC BYLADEM 1001 Deutsche Kreditbank AG. 
- Opłata powinna być wpłacona w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, nie później jednak jak do 27.04.2019 
r. W tytule przelewu proszę wpisać wybrany dystans (10 km lub półmaraton), imię i nazwisko uczestnika, 
którego opłata startowa dotyczy. Opłata może być wnoszona także zbiorowo. 
Wysokość opłaty zależna jest od terminu jej dokonania (liczy się data zaksięgowania opłaty na jednym z 
podanych kont): 

• Przelew: 
- od 15.01.2019 r. do 31.03.2019 r. - 10 km 60 zł. (15 euro) - półmaraton 70 zł. (17 euro) 
- od 01.04.2019 r. do 23.04.2019 r. - 10 km 70 zł. (17 euro) - półmaraton 80 zł. (20 euro) 
- od 24.04.2019 r. do 27.04.2019 r. - 10 km 80 zł. (20 euro) - półmaraton 90 zł. (22 euro) 

• Gotówka w biurze zawodów (pod warunkiem niewyczerpania limitu zawodników): 
- w dniu 02.05.2019 oraz 03.05.2019 r. - 10 km 90 zł. (22 euro) - półmaraton 100 zł. (25 euro) 
 



Dz. U. 2005 Nr 14 poz. 114  

U S T AWA z dnia 17 grudnia 2004r. 

o odpowiedzialności za naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych 

Naruszona została  



• Art. 5.  
• 1. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest:  

• 1) nieustalenie należności Skarbu Państwa, jednostki 
samorządu terytorialnego lub innej jednostki sektora 
finansów publicznych albo ustalenie takiej należności w 
wysokości niższej niż wynikająca z prawidłowego 
obliczenia;  

• 2) niepobranie lub niedochodzenie należności Skarbu 
Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innej 
jednostki sektora finansów publicznych albo pobranie lub 
dochodzenie tej należności w wysokości niższej niż 
wynikająca z prawidłowego obliczenia; 



Z innej beczki  

• Do zadań Ośrodka w szczególności należy:  

4. 

 b) w zakresie sportu szkolnego – organizację współzawodnictwa międzyszkolnego poprzez 

prowadzenie rozgrywek w dyscyplinach objętych kalendarzem Wojewódzkiego 
Szkolnego Związku Sportowego w Szczecinie oraz motywowanie szkół 

do aktywnego w nich uczestnictwa,  

c) w zakresie sportu kwalifikowanego – pomoc szkołom oraz klubom sportowym 
w przygotowaniu młodzieży do udziału w zawodach sportowych zawartych w kalendarzu 

Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Szczecinie oraz w 
kalendarzach polskich związków sportowych, w obrębie dyscyplin 
traktowanych jako priorytetowe dla rozwoju sportu w Gminie Gryfino,  

5. organizacja zawodów, zajęć sportowo-rekreacyjnych, obozów, kolonii poprzez między innymi: 
a) prowadzenie zajęć sportowych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Gryfino,  

       b) współpraca z klubami sportowymi działającymi na terenie Gminy Gryfino,  

       c) współdziałanie ze szkołami, placówkami wychowania pozaszkolnego, stowarzyszeniami 
sportowymi, związkami sportowymi w sposób zapewniający optymalne zaspokajanie potrzeb 
młodzieży w zakresie kultury fizycznej, 





Brak 
Brak 

Brak 

Brak 



 Utworzenie systemu stypendiów dla 
wybitnych gryfińskich sportowców  







Jaka jest wizja rozwoju  
kultury fizycznej  

w Gminie Gryfino? 



Brak jest wizji i wytyczenia 

racjonalnych wskaźników 

 
 



W 2009 roku przygotowałem koncepcje z mian  

w organizacji KF w Gminie Gryfino…  

w imieniu klubu radnych  

Gryfińskiej Inicjatywy Samorządowej  

 

 

 

https://www.delf.pl/uploads/Roznosci2009/koncepcja_%20reorganizacji_%20KF_w%20Gminie_
Gryfino.pdf 

Wtedy była ona dobra  
 Jako radny opozycji popierał ją Pan!!! 

https://www.delf.pl/uploads/Roznosci2009/koncepcja_ reorganizacji_ KF_w Gminie_Gryfino.pdf
https://www.delf.pl/uploads/Roznosci2009/koncepcja_ reorganizacji_ KF_w Gminie_Gryfino.pdf


Rozpoczęcie w 2018 roku budowy hali w okresie 
wypowiedzenia umowy przez Powiat Gryfino 

To błąd… 



Dziękuję za uwagę  

 
 


