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Szanowni Państwo, 

mam przyjemność przedstawić Państwu pierwszy Raport o stanie Gminy Gryfino, 
obrazujący sytuację we wszystkich obszarach funkcjonowania samorządu gminnego w 2018 
roku. Powstał on dzięki zaangażowaniu wielu osób: pracowników urzędu, przedstawicieli 
jednostek organizacyjnych gminy oraz spółek gminnych. 

 Zakres raportu obejmuje najistotniejsze dziedziny z życia miasta i gminy  
w podziale na obszary tematyczne: sferę zarządzania i finansów, gospodarczo-
przestrzenną, sferę społeczną, sferę współpracy z mieszkańcami i organizacjami 
pozarządowymi.  

 Chciałbym, aby niniejsze opracowanie stało się ważnym i cennym zbiorem wiedzy  
o mieście i gminie Gryfino, jej mieszkańcach, sferach życia oraz tempie  
i kierunkach rozwoju społeczno–gospodarczego, przestrzennego i kulturowego.  

 

 

 

 

Gryfino, dnia 31 maja 2019 r. 
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1. Położenie gminy i infrastruktura 

Gmina Gryfino jest jedną  
z 55 gmin miejsko-wiejskich  
w województwie zachodniopom. 
Największą miejscowością będącą 
jednocześnie siedzibą gminy jest 
Gryfino.  

Obszar obejmuje 28 
sołectw oraz 15 miejscowości bez 
statusu sołectwa. Miasto, jak  
i cała gmina, wchodzi również  
w skład Szczecińskiego Obszaru 
Metropolitalnego. Powierzchnia 
gminy wynosi 254 km2, z czego 
obszar wiejski to 244 km2.  

Poprawiająca się sytuacja 
ekonomiczna Gminy i jej 
mieszkańców, widoczna jest  
w malejących wskaźnikach 
bezrobocia oraz rosnącej liczbie 
osób zatrudnionych. W 2018 roku 
udział bezrobotnych w ogólnej 
liczbie mieszkańców w wieku 
produkcyjnym wynosił 2,5%, to 
znacznie niżej, niż wynosi poziom 
kraju (5,9%) oraz regionu (4,4%).  

 

Dostęp do sieci wodociągowej na terenie gminy Gryfino można uznać za 
powszechny - 90,6% mieszkańców korzystało z sieci wodociągowej, w tym w mieście  
- 99,4% ludności, a na obszarze wiejskim gminy – 72,9% mieszkańców. Odsetek ludności 
korzystającej z sieci kanalizacyjnej w gminie Gryfino wskazuje, że dostęp do kanalizacji jest 
mniej powszechny niż do wodociągów. Z sieci kanalizacyjnej korzysta 82,7% mieszkańców. 
W mieście z kanalizacji korzysta 99,6% mieszkańców, natomiast na obszarze wiejskim 
mniej niż połowa mieszkańców (48,7%). Z oczyszczalni ścieków korzysta 27 070 
mieszkańców Gminy Gryfino, w tym 21 tys. w mieście i 6 070 na obszarze wiejskim. 

Obszar gminy jest częściowo zgazyfikowany. Do sieci gazowniczej włączonych jest 
sześć miejscowości z terenu gminy: Czepino, Daleszewo, Dębce, Pniewo, Radziszewo  
i Żabnica oraz miasto Gryfino. 65,7% mieszkańców gminy ma dostęp do gazu sieciowego,  
w mieście Gryfino z sieci gazowej korzysta 87,7% mieszkańców, zaś na obszarze wiejskim  
– jedynie 21,5%. 



6 

 

2. Samorząd Gminny 

Gmina Gryfino realizuje zadania wynikające z ustaw, a w szczególności z ustawy  
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Gmina wykonuje zadania publiczne  
w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, ma osobowość prawną, a jej 
samodzielność podlega ochronie sądowej. Organami Gminy Gryfino są Rada Miejska  
w Gryfinie (organ uchwałodawczy i kontrolny) i Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino (organ 
wykonawczy). 

Rada miejska jest organem stanowiącym i kontrolnym. Kadencja rady trwa 5 lat, 
licząc od dnia wyboru. Rada podejmuje uchwały w zakresie swojej właściwości oraz 
kontroluje działalność burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek 
pomocniczych gminy.  

21 października 2018 r. odbyły się wybory samorządowe. Skończyła się VII kadencja 
Rady Miejskiej w Gryfinie, na której czele stała Przewodnicząca Rady - Elżbieta Kasprzyk, 
Wiceprzewodniczącymi Rady byli Tomasz Namieciński  i Zdzisław Kmieciak. 
        W dniu 23 listopada 2018 roku odbyła się pierwsza sesja VIII kadencji Rady Miejskiej  
w Gryfinie. Na Przewodniczącego Rady wybrano Rafała Gugę. Wiceprzewodniczącymi 
zostali Piotr Romanicz i Robert Jonasik. Podczas tej sesji ślubowanie złożył wybrany na 
kolejną kadencję Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino - Mieczysław Sawaryn. 

Burmistrz jest organem wykonawczym, którego kadencja trwa 5 lat.  Wykonuje on 
uchwały rady miejskiej i zadania określone przepisami prawa. Do zadań burmistrza należy 
w szczególności: opracowywanie strategii, programów rozwoju, gospodarowanie mieniem 
komunalnym, wykonanie budżetu. Burmistrz wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu 
Miasta i Gminy w Gryfinie, którego jest kierownikiem. 
  Funkcjonujący w dwóch budynkach (przy ul. 1 Maja 16 oraz przy ul. Parkowej 3) 
urząd realizuje spoczywające na Gminie zadania własne, zadania zlecone, zadania 
wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz zadania 
powierzone gminie w drodze porozumień zawartych z jednostkami samorządu 
terytorialnego.  
         W skład kierownictwa Urzędu wchodzą: Burmistrz Miasta i Gminy – Mieczysław 
Sawaryn, pierwszy zastępca burmistrza – Paweł Nikitiński, drugi zastępca burmistrza – 
Tomasz Miler, skarbnik – Beata Blejsz oraz sekretarz – Ewa Sznajder.  
         Na koniec 2018 roku w urzędzie zatrudnionych było  129 pracowników  
w 17 komórkach organizacyjnych: Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych, Wydziale 
Organizacyjnym, Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych, Wydziale Finansowo-Księgowym, 
Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, Wydziale Inwestycji i Rozwoju,  
Wydziale Gospodarki Komunalnej, Wydziale Działalności Gospodarczej, Rolnictwa  
i Gospodarki Nieruchomościami, Zespole ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania, Biurze 
Obsługi Rady, Urzędzie Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich, Pionie Ochrony Informacji 
Niejawnych, Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego, Straży Miejskiej, komórce  
ds. Audytu Wewnętrznego, Referacie Informatyki oraz Wydziale Zamówień Publicznych. 
           Od 2010 roku Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie posiada certyfikat Systemu 
Zarządzania Jakością ISO 9001. W dniu 19 kwietnia 2018 roku w urzędzie został 
przeprowadzony przez firmę TÜV NORD POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach audyt 
zewnętrzny, po którym urząd otrzymał certyfikat potwierdzający stosowanie standardów 
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jakości według normy PN-EN ISO 9001-2015. Jednostka certyfikująca potwierdziła, że Urząd 
Miasta i Gminy w Gryfinie stosuje system zarządzania jakością w zakresie "Świadczenia 
usług administracji samorządowej związanych z realizacją zadań publicznych na rzecz 
społeczności lokalnej". 
           Jednym z elementów potwierdzających jakość pracy urzędu jest dostosowanie go  
do potrzeb osób niepełnosprawnych.  Budynek Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie przy  
ul. 1 Maja 16 wyposażony jest w windę dla niepełnosprawnych, a w siedzibie przy  
ul. Parkowej zainstalowano na parterze specjalny domofon, dzięki któremu osoby 
niepełnosprawne mogą kontaktować się bezpośrednio z pracownikami wydziałów tam 
zlokalizowanych. Także strona Biuletynu Informacji Publicznej dostosowana jest do 
potrzeb osób niedowidzących.   
                      

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym daje gminie możliwość 
tworzenia jednostek pomocniczych: sołectw oraz dzielnic, osiedli i innych. W Gminie 
Gryfino funkcjonuje 28 jednostek pomocniczych – sołectw, reprezentowanych przez 
sołtysów i rady sołeckie. Są to: 

1. Sołectwo Bartkowo,  
2. Sołectwo Borzym,  
3. Sołectwo Chlebowo,  
4. Sołectwo Chwarstnica,  
5. Sołectwo Czepino,  
6. Sołectwo Daleszewo,  
7. Sołectwo Dołgie,  
8. Sołectwo Drzenin,  
9. Sołectwo Gardno,  
10. Sołectwo Krajnik,  
11. Sołectwo Krzypnica,  
12. Sołectwo Mielenko Gryfińskie,  
13. Sołectwo Nowe Czarnowo,  
14. Sołectwo Parsówek,  
15. Sołectwo Pniewo,  
16. Sołectwo Radziszewo,  
17. Sołectwo Sobiemyśl,  
18. Sołectwo Sobieradz,  
19. Sołectwo Steklinko,  
20. Sołectwo Steklno,  
21. Sołectwo Stare Brynki,  
22. Sołectwo Wirów,  
23. Sołectwo Wełtyń, 
24. Sołectwo Włodkowice,  
25. Sołectwo Wysoka Gryfińska,  
26. Sołectwo Żabnica,  
27. Sołectwo Żórawie,  
28. Sołectwo Żórawki. 
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3. Finanse Gminy  

Finanse Gminy są integralną częścią publicznego systemu finansowego, 
obejmującego procesy związane z gromadzeniem środków publicznych oraz z ich 
rozdysponowaniem. Gospodarka finansowa Gminy Gryfino prowadzona jest w oparciu  
o  corocznie opracowywany i  uchwalany przez Radę Miejską w Gryfinie budżet, zawierający 
zestawienie prognozowanych dochodów, planowanych wydatków oraz przychodów  
i  rozchodów. Podstawowym aktem prawnym określającym zasady opracowania budżetu, 
jego uchwalanie oraz wykonywanie jest Ustawa o finansach publicznych. 

Bilans budżetu Gminy Gryfino w 2018 roku 

 

Lp. Wyszczególnienie 
Plan                  

po zmianach Wykonanie 
    na 31.12.2018 r. na 31.12.2018 r. 

1 Dochody ogółem  153 974 421,59 152 752 010,83 

2 Wydatki ogółem 154 594 521,59 151 131 753,44 

3 Wynik budżetu  (1-2) -620 100,00 1 620 257,39 

4 Przychody ogółem 6 934 900,00 9 937 012,09 

a) 
wolne środki, jako nadwyżka środków 
pieniężnych  6 934 900,00 9 937 012,09 

5 
Rozchody ogółem  

6 314 800,00 6 314 800,00 
(spłata kredytów i pożyczek) 

Bilans budżetu (1+4-2-5)   5 242 469,48 

 
 

I. Źródła dochodów budżetowych w 2018 roku 

    

Lp. Źródła dochodów kwota  
% wykonania 

dochodów            
ogółem 

1 Podatki i opłaty lokalne  39 074 104,95 25,58 

2 Dotacje na zadania bieżące 32 797 707,21 21,47 

3 Udziały w dochodach budżetu państwa PIT i CIT 31 798 144,45 20,82 

4 Subwencja  24 167 905,00 15,82 

5 Dotacje na zadania inwestycyjne 5 580 256,64 3,65 

6 Dochody z majątku 2 072 266,09 1,36 

7 Pozostałe dochody 17 261 626,49 11,30 

  Ogółem 152 752 010,83 100,00 
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    Źródłami dochodów budżetu Gminy Gryfino są między innymi środki pochodzące  
z podatków lokalnych. Dochody te pochodzą wprost z wpłat mieszkańców z terenu Gminy 
Gryfino.  

Rodzaj podatku Kwoty dochodów 
uzyskane w 2018 roku 

Podatek od nieruchomości 33 695 690,37 zł 
Podatek rolny 1 561 412,66 zł 
Podatek leśny 190 870,87 zł 
Podatek od środków transportowych 567 720,96 zł 
Razem 36 015 694,86 zł 

 

 

1. Podatek od nieruchomości  

Opodatkowaniu podlegają grunty, budynki oraz budowle, które są związane  
z prowadzeniem działalności gospodarczej. Dochody z podatku od nieruchomości  
w przeważającej części pochodzą z wpływów od osób prawnych. Ma to związek głównie  
z tym, że na terenie Gminy Gryfino funkcjonują znaczące przedsiębiorstwa produkcyjne  
i usługowe, a dzięki bliskości Szczecina oraz istnieniu strefy przemysłowej, wzrasta 
atrakcyjność Gryfina i jego okolic dla potencjalnych inwestorów.  

Stawki podatków od nieruchomości określają uchwały podejmowane przez radę gminy.  

W granicach dopuszczalnych przez przepisy prawa, rada gminy może różnicować stawki 
podatku od nieruchomości. W Gminie Gryfino stawki podatkowe zostały zróżnicowane między 
innymi w zależności od miejsca położenia gruntów i budynków. W związku z tym 
nieruchomości położone na wsiach były opodatkowane niższymi stawkami aniżeli w mieście. 

60% 
27% 

10% 
3% 

Udziały poszczególnych podatków lokalnych w dochodach  
w roku 2018 

podatek od nieruchomości 60% 

podatek rolny 27% 

podatek  od środków 
transportowych 10% 

podatek leśny 3% 
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Zróżnicowanie dotyczy gruntów, które nie są zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej 
oraz budynków tzw. pozostałych, do których zaliczyć możemy np. budynki gospodarcze.  

Poniżej przedstawiono wykresy porównawcze obrazujące różnice w opodatkowaniu 
gruntów i budynków z uwzględnieniem stawek maksymalnych ustalonych przez ministra 
finansów na 2018 rok.  

 

Zróżnicowanie stawek ma również swoje odzwierciedlenie we wpływach podatkowych, które 
wskazują na wyższy udział wpływów z terenu miasta. 

Dla zachęty do zamieszkania na terenie Gminy Gryfino, rada miejska w 2015 roku podjęła 
uchwałę o wprowadzeniu 10-letniego zwolnienia z podatku od nieruchomości nowo 
wybudowanych budynków mieszkalnych.  

Do końca 2018 roku zwolnione z opodatkowania były 143 budynki. 

W zakresie obciążeń podatkowych przypadających statystycznie na mieszkańca należy 
stwierdzić, że na terenie Gminy Gryfino obowiązują jedne z najkorzystniejszych stawek 
podatkowych. Poniżej przedstawiono porównanie Gminy Gryfino z trzema podobnymi 
gminami znajdującymi się na terenie województwa zachodniopomorskiego.  Porównania 
dokonano w zakresie 3 podstawowych składników podatkowych, tj.: budynków mieszkalnych, 
budynków gospodarczych oraz gruntów.   

0,0 
2,0 
4,0 
6,0 

8,0 

wysokość stawek podatkowych 
obowiązujących w 2018 roku dla 

budynków położonych w mieście i poza 
nim w porównaniu ze stawką 

maksymalną 

stawka maksymalna 7,77 zł 

stawka obowiązująca w mieście 6,75 zł 

stawka obowiązująca na wsiach 3,60 zł 
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wysokość stawek podatkowych 
obowiązujących w 2018 roku dla 

gruntów położonych w mieście i poza 
nim, w porównaniu ze stawką 

maksymalną 

stawka maksymalna 0,48 zł 

stawka obowiązująca w mieście 0,35 zł 

stawka obowiązująca na wsiach 0,32 zł 
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2. Podatek rolny 

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają zarówno grunty tworzące gospodarstwa rolne 
jak i inne grunty, niewchodzące w skład gospodarstw rolnych. Stawka podatku od 1 ha 
przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych wynosiła w 2018 roku 131,23 zł, a od 1 ha 
gruntów pozostałych 262,45 zł. 
 

 
 

3.Podatek leśny 
  

Stawka podatku leśnego wynosiła 43,35 zł za 1 ha lasu. Natomiast uzyskane wpływy 
ukształtowały się na poziomie 190 870,87 zł. Znaczna część została uiszczona przez osoby 
prawne – 97%.  

0,0 zł 

0,5 zł 

1,0 zł 

1,5 zł 

2,0 zł 

2,5 zł 

3,0 zł 

3,5 zł 

Gryfino Pyrzyce Gryfice Myślibórz 

97% 

3% 

Grunty rolne opodatkowane podatkiem rolnym w roku 2018 

grunty tworzące gospodarstwo 
rolne 97% 

grunty nie stanowiące 
gospodarstw rolnych 3% 
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4.Podatek od środków transportowych 

Środki transportowe podlegające opodatkowaniu to: samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe, 
przyczepy i naczepy oraz autobusy.  

W 2018 roku do budżetu wpłynęło 567 720,96 zł z tytułu podatku od środków transportowych. 
Powyższe wpływy pochodziły od osób fizycznych - 85% oraz od osób prawnych – 15%.  
W Gminie Gryfino w 2018 roku w zakresie podatku od środków transportowych obowiązywała 
uchwała podjęta w roku 2015.  

W 2018 roku wszystkie stawki podatkowe były niższe aniżeli maksymalne poziomy stawek 
ustalone przez ministra finansów. Ponadto, stawki określone dla terenu Gminy Gryfino są  
jednymi z najniższych w porównaniu z podobnymi gminami na terenie województwa 
zachodniopomorskiego.  
 

Pobór należności stanowiących podatki kształtował się w 2018 roku na zadowalającym 
poziomie. Niemniej, utrudnieniem dla planowania i poboru dochodów z tytułu podatków, były 
zmiany w przepisach prawa, wprowadzane z mocą wsteczną. Taka sytuacja dotyczyła podatku 
od nieruchomości, a związana była ze zmianą ustawy o odnawialnych źródłach energii, którą 
wprowadzono w czerwcu 2018 roku z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.  

Wprowadzone regulacje spowodowały wyłączenie z zakresu opodatkowania podatkiem 
od nieruchomości części budowli. To z kolei wpłynęło na działania podatników, którzy złożyli 
korekty deklaracji podatkowych. W związku z tym Gmina Gryfino nie otrzymała środków 
finansowych w wysokości 800 000 zł.  

Kolejnym czynnikiem, zagrażającym uzyskaniu odpowiednich dochodów są 
występujące zaległości, wynikające z niedokonywania wpłat przez podatników. Sytuacja taka 
spowodowana jest różnymi okolicznościami. Niemniej Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 
podejmował czynności zmierzające do jak najbardziej efektywnego poboru należności. Takimi 
działaniami była między innymi niezwłoczna windykacja należności. W wyniku tych działań, jak 
też egzekucji należności wdrożonej w latach ubiegłych, a kontynuowanej w 2018 roku, 
zaległości stanowiły niewielki odsetek w należnościach.  

 

Liczba spraw skierowanych na drogę postępowania egzekucyjnego w 2018 roku 
Liczba tytułów wykonawczych wystawionych                         
w 2018 roku 

887 szt. 

Kwota objęta tytułami 395 713,21 zł 
Kwota ściągniętych zaległości 315 160,98 zł 

 

 

 



13 

 

5.Inne podatkowe źródła dochodów Gminy Gryfino 

Do budżetu Gminy wpływają również dochody przekazywane przez naczelników urzędów 
skarbowych i wynikają one z następujących podatków: podatek od czynności 
cywilnoprawnych, podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany  
w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, a także udziały w podatku 
dochodowym od osób fizycznych i prawnych.  

 

Rodzaj podatku Kwota uzyskanych   
w 2018 roku 
wpływów 

podatek od czynności cywilnoprawnych 1 385 910,00 zł 
podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany 
w formie karty podatkowej 

30 850,87 zł 

podatek od spadków i darowizn 75 689,85 zł 
podatek dochodowy od osób fizycznych 29 613 039,00 zł 
podatek dochodowy od osób prawnych 2 185 105,45 zł 
razem 33 290 595,17 zł 

 
6.Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

System gospodarki odpadami komunalnymi obejmuje w Gminie Gryfino zarówno 
nieruchomości zamieszkałe, jak i nieruchomości niezamieszkałe, na których powstają odpady 
komunalne. W odniesieniu do nieruchomości zamieszkałych w 2018 roku stawka wynosiła 11 zł 
za osobę przy segregacji odpadów i 13 zł w przypadku gdy odpady nie były segregowane. 
Stawki te były najniższymi stawkami w porównaniu do innych gmin powiatu gryfińskiego.                   

Zgodnie z danymi ewidencyjnymi na 31.12.2018 roku mieszkańców dokonujących segregacji 
odpadów w ogólnej liczbie zadeklarowanych w nieruchomościach zamieszkałych zgłoszonych 
było 26 349 osób. Z czego dla 17 003 osób zadeklarowano selektywną zbiórkę odpadów, a dla 
9 346 osób nieselektywny sposób gromadzenia odpadów. Tak duży odsetek mieszkańców 
deklarujących segregację odpadów w głównej mierze wynika z tego, że ten sposób 
gromadzenia odpadów przyjęły nieruchomości wielorodzinne (należące do spółdzielni 
mieszkaniowych oraz zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe).   

W wyniku działań windykacyjnych i egzekucji w 2018 roku udało się odzyskać łącznie 
239 920,78 zł zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku  
z tym kwota zaległości na koniec 2018 roku stanowiła 9,5% w stosunku do należności. 
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II. Kierunki wydatkowania środków budżetowych w 2018 roku 

    

Lp. Kierunki wydatków kwota  

%                  
wykonania                   
wydatków          

ogółem 

1 Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza 50 608 051,33 33,49 

2 Pomoc społeczna, wspieranie rodzin i ochrona 
zdrowia 

37 261 681,09 24,66 

3 Transport i łączność  17 552 803,56 11,61 

4 Rolnictwo, ochrona środowiska i gospodarka 
komunalna  

13 763 180,25 9,11 

5 Administracja publiczna  12 844 557,94 8,50 

6 
Przedsiębiorczość, gospodarka mieszkaniowa i 
usługowa 5 686 364,72 3,76 

7 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 526 671,81 3,66 

8 Sport 3 529 231,70 2,34 

9 Bezpieczeństwo publiczne 1 512 028,87 1,00 

10 Turystyka i hotele 1 475 882,33 0,98 

11 Obsługa długu publicznego i rozliczenia  1 371 299,84 0,91 

  Ogółem 151 131 753,44 100,00 
 
Wykonanie wydatków budżetu za 2018 rok w stosunku do planu po zmianach wynosi 97,8%. 
 
Wydatki ogółem wynoszą 151 131 753,44 zł, w tym wydatki bieżące 131 475 183,46 zł  
i stanowią 86,99 % wydatków ogółem, wydatki majątkowe - 19 656 569,98 zł i stanowią 13,01% 
wydatków ogółem. 
 
W trakcie roku 2018 r. spłacono zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczki w łącznej kwocie  
6 314 800,00 zł. Na dzień 31.12.2018 r. zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczki wyniosły  
42 061 040,00 zł. 
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4. Polityka informacyjna 

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie realizując politykę informacyjną, prowadzi: 

• stronę www.gryfino.pl,  

• profil Gryfino na portalu społecznościowym Facebook: https://pl-
pl.facebook.com/wrotagryfina, 

• Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie 
www.bip.gryfino.pl. 

Na stronie i profilu umieszczane są bieżące informacje dotyczące funkcjonowania 
urzędu, ogłoszenia, wydarzenia i relacje.  Profil umożliwia również bezpośrednią 
komunikację z mieszkańcami, polubiło go 3588 osób. W roku 2018 udostępniono  
i utworzono 16 wydarzeń. Informacje trafiły do 265,9 tys. odbiorców. 

W 2018 roku Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie 
odwiedziło ponad 62 tysiące użytkowników. Łączna liczba odwiedzin wynosiła 119 tysięcy, 
natomiast średni czas nawiązanej sesji to 3 minuty i 17 sekund. 

Biuletyn Informacji Publicznej w roku 2018 był aktualizowany przez służby 
informatyczne urzędu prawie 2400 razy. W ciągu 12 miesięcy w serwisie zamieszczono 
około 1500 dokumentów do pobrania, o łącznym rozmiarze dochodzącym do 3 gigabajtów.  

Stronę miasta Gryfina (www.gryfino.pl) w 2018 roku odwiedziło ponad 46 tysięcy 
użytkowników (liczba odwiedzin to 73 tysiące). Średni czas trwania jednej sesji wyniósł  
1 minutę i 38 sekund.   

 Mapa obrazująca regiony świata, z których nawiązywane było połączenie ze stroną 
Gryfina www.gryfino.pl: 

 

http://www.gryfino.pl/
https://pl-pl.facebook.com/wrotagryfina
https://pl-pl.facebook.com/wrotagryfina


16 

 

Strona internetowa miasta była aktualizowana przez pracowników urzędu ponad  
2 tysiące razy w ciągu całego roku. 

W 2018 roku wprowadzono znaczące innowacje w infrastrukturze informatycznej 
Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie. Wdrożony został system serwerowy oparty na klastrze 
dwuwęzłowym i wydajnej macierzy dyskowej połączonej z węzłami dwoma niezależnymi 
sieciami 10 GbE. Zastosowano również mechanizm wirtualizacji, który zapewnia większy 
poziom bezpieczeństwa w przypadku awarii poszczególnych elementów systemu, a także 
sprawdzone rozwiązania w zakresie tworzenia kopii bezpieczeństwa danych.  
Zainstalowane urządzenia i wdrożone procedury mają zagwarantować ciągłość pracy 
wszystkich kluczowych dla obsługi mieszkańców programów komputerowych 
użytkowanych w urzędzie oraz poprawić szybkość działania poszczególnych aplikacji. 
Koszt przedmiotowej inwestycji to 134 628,04 zł brutto. 

 

 Mapa obrazująca regiony świata, z których nawiązywane było połączenie ze stroną 
bip.gryfino.pl: 
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5. Realizacja uchwał podjętych przez Radę Miejską w Gryfinie 

W roku 2018 Rada Miejska w Gryfinie podjęła 113 uchwał (wszystkie uchwały  
w załączniku nr 1), z czego:  

- 68 uchwał zostało zrealizowanych, 

- 22 uchwały są w trakcie realizacji,  

- 12 uchwał dotyczących zmian budżetu na 2018 r. oraz 9 uchwał dotyczących zmian 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2018-2025 (realizacja uchwał 
została opisana w sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2018), 

- 1 uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gryfino na 2019 rok,  

- 1 uchwała nie została zrealizowana – uchwała nr XLIX/494/18 z dnia 26 lipca 2018 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia w celu umożliwienia korzystania 
z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Gryfinie przez mieszkańców gminy 
Widuchowa, z uwagi na fakt, iż gmina Widuchowa dotychczas nie podjęła uchwały 
w sprawie zawarcia porozumienia. Gmina Gryfino nadal utrzymuje gotowość do podpisania 
porozumienia.  

Uchwały w trakcie realizacji: 

1. nr LII/516/18 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy 
Gryfino do 2030 r., 

2. nr XLIII/442/18 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu 
Rewitalizacji Gminy Gryfino na lata 2017-2023, 

3. nr L/502/18 z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu 
Rewitalizacji Gminy Gryfino na lata 2017-2023 przyjętego Uchwałą Nr XLIII/442/18 
Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 stycznia 2018 r., 

4. nr XLVIII/483/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 
XXXV/321/17 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 marca 2017 r. o przystąpieniu do 
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Gryfino  
w obrębach nr 1, 2 i 3 miasta Gryfino - w rejonie ul. Śląskiej, Opolskiej, Mazowieckiej 
i Pomorskiej (w obrębie nr 2 m. Gryfino), 

5. nr XLVIII/485/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji 
celowej ze środków finansowych Gminy Gryfino, przeznaczonych na finansowanie 
zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, 

6. nr XLIX/495/18 z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/485/18  
z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad i trybu udzielenia dotacji celowej ze 
środków finansowych Gminy Gryfino, przeznaczonych na finansowanie zadań  
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, 
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7. nr L/501/18 z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie przystąpienia Gminy Gryfino do 
partnerstwa na rzecz realizacji projektu pn. „Przyjazny e-urząd – podniesienie 
jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania 
nieruchomościami w 6 Miastach: Stargard, Gryfino, Mińsk Mazowiecki, Głogów, 
Nowy Targ oraz Zgorzelec” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, 
gospodarki i edukacji, działanie 2.18 Wysokiej, jakości usługi administracyjne, 

8. nr XLVI/461/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania 
dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji 
dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego 
prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie gminy Gryfino, 

9. nr XLIX/492/18 z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/318/13 
Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zasad udzielania  
i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznawania zwolnień od 
obowiązku realizacji tych zajęć dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze 
w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Gryfino, 

10. nr XLIX/493/18 z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach niewymienionych 
w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów, logopedów, 
terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych – zatrudnionych w szkołach  
i przedszkolach Gminy Gryfino, 

11. nr XLIX/499/18 z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego 
wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników 
wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach 
prowadzonych przez Gminę Gryfino, 

12. nr II/16/18 z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zasad wnoszenia inicjatyw 
obywatelskich, 

13. nr II/15/18 z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu 
Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i kanalizacyjnych 
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. na lata 2018-2022, 

14. nr III/28/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody  
i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie Gminy Gryfino, 

15. nr XLV/454/18 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na 
rzecz Skarbu Państwa w drodze darowizny nieruchomości gruntowej położonej  
w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino, 

16. nr XLV/456/18 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego części nieruchomości gruntowej 
położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino, 
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17. nr XLVI/470/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne 
nabycie przez Gminę Gryfino od Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia 
Rolnictwa – nieruchomości gruntowych położonych w obrębach ewidencyjnych 
Gardno i Drzenin, 

18. nr XLVII/474/18 z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż,  
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych 
położonych w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino, 

19. nr XLIX/489/18 z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż,  
w drodze bezprzetargowej, garaży wraz z gruntem, przyznania pierwszeństwa w ich 
nabyciu oraz ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu, 

20. nr XLIX/490/18 z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż,  
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych 
położonych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II, 

21. nr L/500/18 z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie 
przez Gminę Gryfino, w drodze wykupu od osób fizycznych, nieruchomości 
gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Chwarstnica, 

22. nr LII/510/18 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  
w drodze bezprzetargowej części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 
ewidencyjnym Steklno. 
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6. Strategia Rozwoju Gminy do 2030 r.  

W 2018 r. opracowana została Strategia Rozwoju Gminy Gryfino na kolejne dziesięciolecie,  
z terminem obowiązywania do 2030 r. Opracowanie dokumentu strategicznego trwało 
ponad sześć miesięcy i na każdym etapie jego tworzenia mieszkańcy miasta i gminy mieli 
możliwość wypowiedzenia się na temat rozwoju gminy w najbliższych dziesięciu latach. 

Prace nad dokumentem rozpoczęły się od analizy danych dot. sfery społecznej, 
gospodarczej i organizacyjno-ekonomicznej, a także warunków przyrodniczych, 
zagospodarowania przestrzennego i infrastruktury technicznej w naszym regionie.  

W maju 2018 r. na terenie całej gminy zostały przeprowadzone badanie ankietowe,  
w trakcie których mieszkańcy mogli wypowiedzieć się nt. warunków życia na terenie całej 
gminy, a także odpowiedzieć na pytania: Jakich miejsc jest za mało w gminie Gryfino?  
Co w czasie ostatnich 5 lat uległo poprawie lub pogorszeniu? Co przede wszystkim 
należałoby zrobić w najbliższych 10 latach, aby w przyszłości zwiększyć rolę gminy Gryfino 
w regionie? 

Dane zebrane z ankiet, jak również ich analiza zostały przedstawione mieszkańcom gminy 
podczas  spotkań warsztatowych, na których zgromadzeni mogli wypowiedzieć się na 
temat swojej wizji rozwoju regionu. Warto podkreślić, że frekwencja mieszkańców na 
wszystkich spotkaniach warsztatowych była bardzo wysoka i zgromadzeni chętnie 
wypowiadali się nt. zebranych danych oraz na temat rozwoju gminy w najbliższych latach. 

Zebrane dane i informacje posłużyły do utworzenia wstępnej wersji dokumentu, który 
ponownie został skonsultowany z mieszkańcami miasta i gminy Gryfino podczas 2 spotkań 
otwartych, które odbyły się w lipcu 2018 r. na terenie Gryfina. Konsultacje odbyły się  
również za pośrednictwem Internetu (dokument był dostępny do wglądu na stronie 
www.gryfino.pl). Mieszkańcy mogli się także wypowiedzieć za pośrednictwem specjalnie 
przygotowanej ulotki-ankiety, która była dostępna do pobrania we wszystkich jednostkach 
organizacyjnych gminy Gryfino i w świetlicach wiejskich.   

Ostateczną wersję dokumentu zaprezentowano podczas sesji Rady Miejskiej  
w Gryfinie i w dniu 27 września 2018 r. i przyjęto Uchwałą Nr LII/516/18 przez radnych Rady 
Miejskiej w Gryfinie do realizacji.  

  

           Spotkanie warsztatowe na nabrzeżu w Gryfinie i w Świetlicy Wiejskiej w Daleszewie 

http://www.gryfino.pl/
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7.Lokalny Program Rewitalizacji   

Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego 
obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe, tzn. integrujące interwencję na 
rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni lokalnej i gospodarki, skoncentrowane 
terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez program 
rewitalizacji. Podstawowym narzędziem wprowadzania rewitalizacji jest program 
rewitalizacji. Stanowi on płaszczyznę koordynacji różnorodnych działań ukierunkowanych 
na realizację wizji i osiągnięcie celów rewitalizacji. 

W latach 2017-2018 w Gminie Gryfino opracowany został Lokalny Program Rewitalizacji 
Gminy Gryfino na lata 2017-2023.  

Proces opracowania LPR był dofinansowany z Programu Operacyjnego Pomoc 
Techniczna, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego.  

W ramach opracowania LPR przeprowadzono: 

 analizę dokumentów strategicznych i planistycznych Gminy Gryfino: Strategii 
Rozwoju Gminy Gryfino, Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Gryfino, Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 
Gminy Gryfino na lata 2009-2020, 

 diagnozę delimitacyjną obszaru Gminy Gryfino - dzięki wynikom diagnozy 
delimitacyjnej wyznaczono obszar zdegradowany oraz obszar rewitalizacji,  

 diagnozę pogłębioną wyznaczonego obszaru rewitalizacji, na podstawie której 
określono zasadnicze problemy, jakie powinny zostać rozwiązane poprzez działania 
rewitalizacyjne, 

 wizję obszaru rewitalizacji: wyznaczono cele i kierunki rewitalizacji, 

 utworzono listę projektów rewitalizacyjnych - podstawowych i uzupełniających -   
ze wskazaniem ich komplementarności oraz finansowania ich realizacji, 

 przedstawiono mechanizmy partycypacji w procesie rewitalizacji poszczególnych 
interesariuszy zewnętrznych: mieszkańców, przedsiębiorców i innych podmiotów,  

 opisano strukturę zarządzania i realizacji programu rewitalizacji. 

W ramach działań partycypacyjnych w trakcie opracowania LPR dla Gminy Gryfino 
przeprowadzono szereg działań aktywizujących mieszkańców do udziału  
w konsultacjach społecznych. Odbyły się spotkania warsztatowe na etapie diagnozy, 
otwarte spotkania dla mieszkańców wyznaczonego obszaru rewitalizacji oraz konkurs 
plastyczny dla uczniów szkół podstawowych pn. „Moje Gryfino - Moja Przestrzeń”, a także 
otwarta prezentacja założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gryfino.   
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8.Miejska Inicjatywa Działania 

Gmina Gryfino od listopada 2017 roku uczestniczy również w pracach sieci tematycznej 
rewitalizacja w ramach programu Partnerska Inicjatywa Miast (PIM). Jest to program 
wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy miastami oraz innymi podmiotami 
zaangażowanymi w kształtowanie i realizację polityki miejskiej. Realizacja programu 
Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju finansowana jest z funduszy Unii Europejskiej w ramach 
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. 

Każde miasto uczestniczące w PIM zobowiązało się do wypracowania Miejskiej 
Inicjatywy Działania (MID), zawierającej konkretne rozwiązania dla zdefiniowanych na 
początku pracy wyzwań, przyczyniających się do rozwoju miasta w sposób zrównoważony  
i zintegrowany w zakresie tematycznym sieci. Przygotowane rozwiązania dla każdego 
miasta przybiorą formę strategicznego w danym obszarze dokumentu, bazującego na 
wypracowanych w trakcie pracy sieci PIM doświadczeniach i pomysłach oraz istniejących 
zasobach polityki lokalnej (plany miejscowe, strategie rozwoju itp.). 

Miejska Inicjatywa Działania (MID) wypracowana w ramach udziału w projekcie dla 
Gminy Gryfino dotyczy jednego z podobszarów rewitalizacji wyznaczonego w Lokalnym 
Programie Rewitalizacji Gminy Gryfino na lata 2017-2023 – Gryfino 1 (Stare Miasto). Gryfino 
w ramach udziału w PIM sieci rewitalizacja utworzy program przemian obszaru Starego 
Miasta. Celem dokumentu jest utworzenie strategii odzyskania tożsamości obszaru Starego 
Miasta wypracowanej w ramach Lokalnego Partnerstwa. MID zatytułowany Gryfino Stare 
Miasto – Od Nowa dotyczy zwiększenia aktywności i partycypacji społeczności lokalnej  
w działaniach zmierzających do przekształcenia najważniejszego przestrzennie obszaru 
miasta.    

W ramach PIM 26 września 2018 roku powołane zostało nieformalne Lokalne 
Partnerstwo składające się z przedstawicieli:  

• Wydziału Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 
technologicznego w Szczecinie, 

• Gryfińskiego Domu Kultury, 

• Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o., 

• INSMONT sp. z o.o. – właściciela gruntów w obszarze MID, 

• Nadleśnictwa Gryfino – właściciela gruntów w obszarze MID, 

• Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie, 

• PSS Społem Gryfino – właściciela gruntów w obszarze MID, 

• Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,  

• Spółdzielni Mieszkaniowej Dolna Odra - właściciela gruntów w obszarze MID, 

• Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie. 
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1. Planowanie przestrzenne 

 Podstawowy zarys i kierunki zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 
Gryfino wyznacza Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 
Jest to dokument planistyczny o charakterze ogólnym, obejmujący obszar całej gminy. 
Istotą studium jest określenie polityki przestrzennej gminy i lokalnych zasad 
zagospodarowania przestrzennego, w oparciu o diagnozę uwarunkowań 
zagospodarowania przestrzennego. Istotną funkcją studium jest koordynacja ustaleń 
planów miejscowych. Studium zawiera wytyczne do planowania miejscowego, 
dostosowane do potrzeb gminy jako całości. 
 Obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Gryfino zostało uchwalone Uchwałą Nr XXI/183/08 Rady 
Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 lutego 2008 r., zmienionej kolejno uchwałami:  

− Uchwałą Nr XXXIII/290/13 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 kwietnia 2013 r., 
− Uchwałą Nr VII/63/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 kwietnia 2015 r., 
− Uchwałą Nr XX/184/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 marca 2016 r. 

 Obecnie trwa procedura sporządzania nowego Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu całej gminy Gryfino. W 2018 r. opracowane 
zostały kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczaniu terenów. 
Projekt dokumentu został zaopiniowany przez Gminną Komisję Urbanistyczno - 
- Architektoniczną i przygotowany do opiniowania i uzgadniania z właściwymi organami  
i instytucjami. 
 
 

1.1 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

 31 grudnia 2018 r. na obszarze miasta i gminy Gryfino obowiązywało 66 miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego, obejmujących łącznie obszar 4.692 ha. 
Powierzchnia ta stanowiła 18,47% powierzchni Gminy Gryfino. 
 Strukturę przeznaczenia terenów, zgodnie z obowiązującymi miejscowymi planami 
zagospodarowania przestrzennego, według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. przedstawia 
poniższa tabela: 

Lp. Rodzaj terenu Powierzchnia 
(ha) 

Udział 
procentowy 

1 Tereny zabudowy mieszkaniowej  614,65 13,1 
2 Tereny zabudowy usługowej 154,84 3,3 
3 Tereny użytkowane rolniczo 1 736,04 37,0 
4 Tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej 121,99 2,6 
5 Tereny zieleni i wód 1 402,91 29,9 
6 Tereny komunikacji 351,9 7,5 
7 Tereny infrastruktury technicznej 267,44 5,7 
8 Tereny zabudowy zagrodowej 42,23 0,9 

 Razem 4.692 100 
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 Przemiany w zagospodarowaniu przestrzennym miasta i gminy Gryfino mają 
charakter ciągły. W celu kształtowania zasad i warunków wykorzystywania terenów 
sporządzane są nowe oraz zmieniane są obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego. 
 W 2018 r. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino kontynuował prace związane ze 
sporządzaniem bądź zmianą następujących miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego: 
− sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

położonego w obrębie 5 miasta Gryfino (Uchwała Nr XI/103/11 Rady Miejskiej w Gryfinie 
z dnia 29 września 2011 r.), 

− zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego  
w rejonie ul. Łużyckiej w Gryfinie – działki nr 125/3, 125/4 i 125/5 w obrębie 5 miasta 
Gryfino (Uchwała Nr XXVIII/241/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 listopada 2012 r.), 

− sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino  
w rejonie wsi Radziszewo (Uchwała Nr XXXVII/316/13 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia  
26 września 2013 r.) 

− sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino  
w rejonie wsi Stare Brynki (Uchwała Nr XL/350/13 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia  
19 grudnia 2013 r., zmieniona Uchwałą Nr XXXIX/380/17 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 
7 września 2017 r.), 

− sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino 
w obrębie 3 miasta Gryfino – Gryfino Nabrzeże (Uchwała Nr XL/351/13 Rady Miejskiej  
w Gryfinie z dnia 19 grudnia 2013 r.), 

− sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino – 
miejscowość Gardno (Uchwała Nr XI/89/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 6 sierpnia 
2015 r.), 

− sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 
Gryfino w obrębie Wełtyń II – tereny usługowe (Uchwała Nr XIX/169/16 Rady Miejskiej  
w Gryfinie z dnia 3 marca 2016 r.), 

− sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino  
w obrębie Gardno i obrębie Drzenin – tereny produkcyjno–usługowe strefa Gardno – 
etap II (Uchwała Nr XX/185/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 marca 2016 r.), 

− sporządzeniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Gryfino w obrębach nr 1, 2 i 3 miasta Gryfino – przy ul. Flisaczej (Uchwała  
Nr XXVIII/253/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 września 2016 r.), 

− sporządzeniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Gryfino w obrębach nr 1, 2 i 3 miasta Gryfino - w rejonie ul. Śląskiej, Opolskiej, 
Mazowieckiej i Pomorskiej (Uchwała Nr XXXV/321/17 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia  
31 marca 2017 r., zmieniona Uchwałą Nr XLVIII/483/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 
28 czerwca 2018 r.), 

− sporządzaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino – 
teren Elektrowni Dolna Odra (Uchwała Nr XXXV/343/17 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 
31 marca 2017 r.), 
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− sporządzeniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Gryfino dla terenu obiektów sportowych przy ul. Sportowej w Gryfinie (Uchwała  
Nr XXXVIII/368/17 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 czerwca 2017 r.). 

Łączna powierzchnia terenów objętych ww. procedurami planistycznymi wynosi 566,15 ha. 
 W omawianym roku został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Gryfino w obrębach nr 2 miasta Gryfino oraz Wełtyń II – 
tereny produkcyjno-usługowe (Uchwała Nr II/19/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia  
13 grudnia 2018 r.). Przedmiotem planu jest przeznaczenie terenu pod zabudowę 
produkcyjno - usługową i niezbędną komunikację. Ustalenia planu miejscowego stwarzają 
możliwość zagospodarowania terenu odpowiadającego lokalnemu zapotrzebowaniu                   
na tego typu zabudowę. 

 

1.2 Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego 

 W przypadku, gdy dla określonego terenu brak jest miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, przedsięwzięcia są realizowane w drodze ustalenia 
warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. W analizowanym okresie Burmistrz 
Miasta i Gminy Gryfino wydał łącznie 121 decyzji o warunkach zabudowy  
i zagospodarowania terenu, w tym 107 decyzji o warunkach zabudowy i 14 decyzji  
o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Decyzje o warunkach zabudowy dotyczyły: 
− zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 76 decyzji, 
− zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - 4 decyzje, 
− zabudowy usługowej - 11 decyzji, 
− zabudowy zagrodowej - 5 decyzji, 
− zabudowy produkcyjnej - 10 decyzji, 
− zabudowy rekreacyjnej - 1 decyzja. 
 

1.3 Projekt „Dobre konsultacje, dobry plan” 

 W minionym roku zakończył się projekt „Dobre konsultacje, dobry plan”. Ideą 
projektu było  przygotowanie i  przeprowadzenie przez samorządy, procesów konsultacji 
społecznych w planowaniu przestrzennym, w oparciu o grant przyznawany samorządowi 
przez organizację pozarządową. Gmina Gryfino znalazła się wśród 25 gmin województw: 
zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko–pomorskiego i warmińsko–mazurskiego, 
którym przyznany został grant (33 tysiące zł) na realizację zaplanowanych konsultacji 
społecznych. Konsultacjom w ramach projektu, poddana została zmiana miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego śródmiejskiej części nabrzeża, 
położonego na terenie Starego Miasta, wpisanego do rejestru zabytków. Zrealizowane 
zgodnie z Indywidualnym Planem Konsultacji techniki konsultacyjne obejmowały badania 
fokusowe, spotkania otwarte, konsultacje pisemne z wykorzystaniem plakatów i makiety 
przestrzennej (umożliwiającej weryfikację pomysłów rozwiązań projektowych) oraz spacer 
badawczy zrealizowany w formie rejsu katamaranem. 
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Konsultacje społeczne w ramach projektu „Dobre konsultacje, dobry plan” 
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2. Gospodarka nieruchomościami 

   
Według stanu na dzień 31.12.2018 r., gminny zasób nieruchomości stanowiły grunty 

o łącznej powierzchni 1 178, 8383 ha i wartości 54 416 728, 92 zł w tym: 
 
  a) przekazane w trwały zarząd  30,5282 ha 

  b) przekazane w użyczenie              47,6017 ha 

  c) przekazane w użytkowanie  10,0513 ha. 

Gmina Gryfino posiada w użytkowaniu wieczystym 9,9047 ha gruntów, stanowiących 
własność Skarbu Państwa. Ponadto 109,1020 ha gruntów gminnych o łącznej wartości  
36 616 941,00 zł  pozostawało w użytkowaniu wieczystym osób prawnych i fizycznych.  

Z tytułu użytkowania wieczystego, zarządu oraz użytkowania gruntów komunalnych,  
uzyskano w roku 2018 dochód w wysokości 702 445,03 zł, natomiast z tytułu przekształcenia 
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dochód wyniósł 17 786,99 zł.  

Ogólna wartość budynków i budowli stanowiących własność gminy Gryfino              
na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiła 310 738 416,75 zł. 

Zasób mieszkaniowy gminy obejmował 733 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 
użytkowej: 35 599,52 m2. W ciągu całego 2018 r. dokonano sprzedaży 28 lokali na rzecz  
dotychczasowych najemców.  

   W 2018 roku oddanych zostało w dzierżawę łącznie 186,0883 ha gruntów oraz 
łącznie 37 komunalnych lokali i budynków użytkowych, co dało łącznie dochód roczny do 
budżetu w wysokości  494 501,12 zł.  

  Ponadto z tytułu gospodarowania mieniem gminy Gryfino, uzyskano dochody  
ze sprzedaży nieruchomości oraz prawa własności gruntów oddanych w użytkowanie 
wieczyste na łączną kwotę 2 072 266,09 zł.  

Z tytułu udostępnienia działek komunalnych w celu umożliwienia przejazdu 
i przechodu, a także realizacji infrastruktury technicznej przez osoby trzecie, ustanowiono 
47 służebności gruntowych i służebności przesyłu, za które pobrano jednorazowe opłaty 
w łącznej wysokości 71 779,45 zł. 

 Gmina Gryfino posiada po 100% udziałów w dwóch spółkach komunalnych, tj.: 

• Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Spółce z o.o. w Gryfinie, o wartości kapitału 
zakładowego w wysokości 15 767 500,00 zł 

• Gryfińskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółce z o.o. w Gryfinie,  
o wartości kapitału 9 166 500,00 zł . 
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3. Działalność inwestycyjna  
 

 Na działalność inwestycyjną Gmina Gryfino przeznaczyła w 2018 r. łącznie 
22 134 518,21 zł, w tym:  

 

Warto zauważyć, że nakłady inwestycyjne Gminy w roku 2018 wzrosły o ponad  
12 milionów złotych w stosunku do roku 2017. Gmina Gryfino najwięcej środków 
przeznaczyła na budowę, przebudowę i remonty dróg – 13 767 704,63 zł. Było to możliwe 
m.in. dzięki aktywnemu pozyskiwaniu środków zewnętrznych.  
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3.1 Zadania realizowane z udziałem środków zewnętrznych w 2018 r.: 

Lp.  Nazwa projektu  Źródło dofinansowania  
Wartość 

całkowita 
projektu  

Kwota 
dofinansowania  

Stan 
realizacji  

1 
Poprawa efektywności 
energetycznej Szkoły 

Podstawowej nr 3 w Gryfinie 

Regionalny Program 
Operacyjny Województwa 
Zachodniopomorskiego               

na lata 2014-2020 

3 749 544,21 zł 3 185 544,32 zł W trakcie 
realizacji 

2 

Szkoła bez barier, wymiana 
posadzki podłogowej  

w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących 

Powiat Gryfiński/ Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych 
49 349,70 zł 24 491,15 zł 

Zadanie 
zakończone 

3 

„Budowa infrastruktury 
technicznej w celu poprawy 
funkcjonowania i wzrostu 

konkurencyjności MŚP  
w rejonie drogi krajowej 31,          

ul. Pomorska w Gryfinie” 

Regionalny Program 
Operacyjny Województwa 
Zachodniopomorskiego                  

na lata 2014-2020 

2 919 000,00 zł 2 124 999,98 zł 
Zadanie 

zakończone 

4 
Granty Sołeckie 2018. 

„Rewitalizacja świetlicy 
wiejskiej Sobiemyśla”  

Województwo 
Zachodniopomorskie 9 999,82 zł 9 999,82 zł Zadanie 

zakończone 

5 

„Budowa Szczecińskiej Kolei 
Metropolitalnej”. 

Beneficjent: Stowarzyszenie 
Szczecińskiego Obszaru 

Metropolitalnego. 
Partner: Gmina Gryfino 

Program Operacyjny 
Infrastruktura i Środowisko 

2014-2020 
319 126,00 zł 220 534,00 zł W trakcie 

realizacji 

6 

Rewaloryzacja Parku 
Miejskiego w Gryfinie oraz 
zagospodarowanie terenu 
Górki Miłości i terenu przy  

ul. Opolskiej i Kołłątaja 

Program Operacyjny 
Infrastruktura i Środowisko 

 
2 220 932,99 zł 

 

 
1 323 798,97 zł 

 

W trakcie 
realizacji 

7 

Budowa ścieżek rowerowych 
po nieczynnych liniach 

kolejowych w Gminie Gryfino. 
Beneficjent: Województwo 

Zachodniopomorskie. 
Partner: Gmina Gryfino 

Regionalny Program 
Operacyjny Województwa 
Zachodniopomorskiego             

na lata 2014-2020 

wartość robót 
budowlanych            

na terenie Gminy 
Gryfino wyniosła 

4 418 364 71 zł 

 
4 086 380,78  zł 

 

Zadanie 
zakończone 

8 

Poprawa efektywności 
energetycznej 

wielorodzinnego budynku 
mieszkalnego przy  

ul. Piastów 23 w Gryfinie 

Regionalny Program 
Operacyjny Województwa 
Zachodniopomorskiego           

na lata 2014-2020 

1 115 035,72 zł 946 734,86 zł 
W trakcie 
realizacji 

9 
Przebudowa drogi gminnej nr 
412505Z, tj. ul. Iwaszkiewicza  
i ul. 11 Listopada w Gryfinie 

Rządowy Program na rzecz 
Rozwoju oraz 

Konkurencyjności Regionów 
poprzez Wsparcie Lokalnej 

Infrastruktury Drogowej 

4 021 413,50 zł 1 884 915,00 zł 
W trakcie 
realizacji 

10 
Budowa hali sportowo-

widowiskowej w Gryfinie 
Ministerstwo Sportu  

i Turystyki 13 499 000 zł 2 500 000 zł W trakcie 
realizacji 
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3.2. Największe inwestycje 2018 r.: 
 

1. Przebudowa wewnętrznych dróg, tj. ulic Kochanowskiego i Reja w Gryfinie 

Wartość inwestycji: 2 649 573,35 zł. 

Wykonawca robót: DANKOM Daniel Błażkiewicz. 

Inwestycja zakończona. 

Inwestycja polegała na przebudowie układu 
komunikacyjnego, tj. ciągów pieszych i dróg wewnętrznych 
ulic: Kochanowskiego oraz Reja na łącznej długości ok. 1250 
m. Zakres objęty inwestycją zlokalizowany jest na terenie 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dla której ww. ulice 
stanowią podstawowy układ komunikacyjny. W zakres prac 
wchodziła: sieć kanalizacji deszczowej, nowa nawierzchnia 
jezdni o szerokości 5-6 m z dojściami  
i zjazdami do posesji, ciągami pieszymi, schodami 
terenowymi, murkami, miejscami parkingowymi, placami 
manewrowymi. 

      Remont ulicy Kochanowskiego  

2. Budowa ulic Mazowieckiej i Mazurskiej w Gryfinie  

Wartość inwestycji: 2 917 544,67 zł. 

Wykonawca: DANKOM Daniel Błażkiewicz 

Inwestycja zakończona. 

Inwestycja obejmowała budowę dróg, tj. ulicy Mazowieckiej i Mazurskiej o łącznej długości 
640 m oraz budowę ciągów pieszych i kanalizacji deszczowej na osiedlu domków 
jednorodzinnych pomiędzy drogą krajową nr 31 (ul. Pomorska) a drogą powiatową nr 1526Z 
(ul. Hugo Kołłątaja). 

 
Budowa ulicy Mazowieckiej 
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3. Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Noblistów Polskich  
w Gryfinie przy ulicy Iwaszkiewicza 70 

 
Wartość projektu: 3 749 544,21 zł, dofinansowanie: 3 185 544,32 zł. 
 
Wykonawca: "Strzał-Trans" Piotr Strzałkowski. 
 
Inwestycja w trakcie realizacji. 
 
Inwestycja obejmuje termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Noblistów 
Polskich w Gryfinie, wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej, wentylacji mechanicznej 
auli i sali gimnastycznej, modernizacją podłogi w sali gimnastycznej, wymianą stolarki 
okiennej i drzwiowej wraz z kolorystyką całego budynku. W zakres prac wchodzi: ocieplenie 
ścian zewnętrznych, wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej, wymiana stolarki okiennej  
w sali gimnastycznej, montaż wentylacji mechanicznej nawiewowo-wywiewnej w sali 
gimnastycznej i auli, modernizacja podłogi sportowej w sali gimnastycznej, remont ścian  
w sali gimnastycznej oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej.  

Finansowanie: 

Projekt pn. Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Noblistów 
Polskich w Gryfinie został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. 

 

4. Budowa infrastruktury technicznej w celu poprawy funkcjonowania i wzrostu 
konkurencyjności MŚP w rejonie drogi krajowej nr 31, ul. Pomorska w Gryfinie 

Wartość inwestycji: 2 919 000,00 zł, w tym dofinansowanie 2 124 999,98 zł. 

Wykonawca robót: KRISTONE Krystian Suda. 

Inwestycja zakończona. 

 
Ulica Pomorska w Gryfinie 
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W ramach projektu zrealizowane prace objęły:  

- przebudowę wewnętrznej drogi dojazdowej wraz z oświetleniem w rejonie ul. Pomorskiej, 
w tym budowę drogi wewnętrznej, budowę kanalizacji deszczowej w części dotyczącej 
odwodnienia drogi - uliczne studzienki ściekowe, budowę oświetlenia ulicznego, 
- infrastrukturę techniczną niezwiązaną z drogą, w tym budowę kanalizacji deszczowej  
z wyłączeniem ulicznych studzienek ściekowych, przebudowę sieci elektroenergetycznej, 
przebudowę sieci teletechnicznej, budowę przyłącza wodociągowego, przykanalika 
sanitarnego i deszczowego, przebudowę kanału melioracyjnego, budowę kolektora 
melioracyjno-deszczowego, odbudowę rowu melioracyjnego, usunięcie kolizji/przebudowę 
sieci uzbrojenia związanych z robotami w zakresie melioracji i odprowadzenia wód 
deszczowych.  

Finansowanie: 
Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.  

 

5. Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Gryfinie oraz terenu Górki Miłości i terenu  
przy ulicy Opolskiej i Kołłątaja 

Wartość projektu: 2 220 932,99 zł, dofinansowanie 1 323 798,97 zł. 

Wykonawca: J. Rosiek & D. Sobczyński S.C.  

Inwestycja w trakcie realizacji. 

W ramach projektu w 2018 roku: 

- odnowiono zieleń w Parku Miejskim w Gryfinie: powstały nowe trawniki i klomby 
kwiatowe, posadzono nowe krzewy i drzewa, wyremontowane zostały ścieżki parkowe,  
powstała ławka gabionowa; 

- teren Górki Miłości został oczyszczony z samosiejek i niektórych starych, zagrażających 
ludziom drzew oraz powstały 3 place rekreacyjne: Plac Zakochanych z pergolą  
i ławeczkami, punkt widokowy z ławeczkami, plac spotkań z altaną i ławeczkami, na terenie 
Górki Miłości powstały również nowe trawniki i łąka naturalistyczna;  

- zagospodarowany został obszar pomiędzy ulicą Opolską a Kołłątaja: powstały tu ścieżki 
parkowe, polany rekreacyjne z ławeczkami i łąki kwietne, nasadzono krzewy  
i drzewa; 

 - w ramach całego projektu na wszystkich trzech terenach wykonano ponad 1000 
nasadzeń, wartościowe okazy drzew zostały oznaczone tabliczkami informacyjnymi, które 
utworzyły ścieżkę dydaktyczną, dodatkowo w ramach działań związanych z ochroną 
przyrody, na wszystkich trzech terenach wprowadzone zostały: karmniki, budki i poidełka 
dla ptaków, domki dla owadów oraz ogrodzenia na mrowiska.   



34 

 

W roku 2019 w ramach realizacji projektu zostanie wykonany podjazd dla osób  
z niepełnosprawnościami w Parku Miejskim w Gryfinie.  

Finansowanie:  

Projekt pn. „Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Gryfinie oraz terenu Górki Miłości i terenu 
przy ulicy Opolskiej i Kołłątaja” został dofinansowany przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura  
i Środowisko na lata 2014-2020. 

 
Punkt widokowy na Górce Miłości 

 
 

6. Budowa ścieżek rowerowych po nieczynnych liniach kolejowych w Gminie Gryfino 
 
Beneficjent: Województwo Zachodniopomorskie. 
Partner: Gmina Gryfino. 
 
Wartość robót wykonanych na terenie Gminy Gryfino wyniosła: 4 418 364,71 zł, w tym 
dofinansowanie 4 086 380,78  zł. 
 
Wykonawca: Maldrobud Sp. z o.o. 
 
Inwestycja zakończona. 
 
W ramach projektu na terenie Gminy Gryfino wybudowano trasę rowerową na odcinku 
Gryfino – granica Gminy Banie. 
 

Finansowanie:  

Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. 
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Odcinek ścieżki rowerowej w Gminie Gryfino 

 
 
7. Przebudowa drogi gminnej nr 412505Z, tj. ulic Iwaszkiewicza i 11 Listopada w Gryfinie 

Wartość inwestycji: 4 021 413,50 zł, w tym dofinansowanie 1 884 915,00 zł. 

Wykonawca robót: KRISTONE Krystian Suda. 

Inwestycja w trakcie realizacji.  

W ramach realizacji inwestycji została przebudowana droga gminna nr 412505Z, tj. ulica 
Iwaszkiewicza i 11 Listopada w Gryfinie na łącznej długości 570 metrów. Przebudowa 
polegała na wykonaniu: nowej nawierzchni bitumicznej, miejsc parkingowych, ciągów 
pieszych, skarp, schodów terenowych, zjazdów oraz zagospodarowaniu terenów zielonych 
pasa drogowego.   

 

8. Budowa hali sportowo - widowiskowej w Gryfinie 

Wartość inwestycji: 13 499 000,00 zł, w tym dofinansowanie 2 500 000,00 zł.  

Wykonawca: Moris-Polska Sp. z o.o. 

Inwestycja w trakcie realizacji.  

Inwestycja obejmuje budowę hali sportowo-widowiskowej z łącznikiem spajającym 
obiekt z budynkiem Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie z instalacjami  
i przyłączami: energetycznymi, wodociągowymi, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji 
deszczowej, ciepłowniczej oraz z przebudową odcinka ul. Parkowej i zagospodarowaniem 
terenu. W hali na powierzchni tafli sportowej ok. 1067 m2 zaprojektowano 10 boisk: boisko 
główne do koszykówki i 3 boiska treningowe, boisko główne do piłki ręcznej, boisko 
główne do piłki nożnej halowej (niewymiarowe), boisko główne do siatkówki i 3 boiska 
treningowe. Widownia na 289 miejsc siedzących mieścić się będzie na II kondygnacji na 
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antresoli z zespołem szatniowo-sanitarnym. Na II kondygnacji zaplanowano również 
spikerkę, salkę konferencyjną, salkę fitness i zaplecze sanitarne. Na poziomie parteru 
zaprojektowano 5 zespołów szatniowo-sanitarnych dla 76 zawodników, dwa pomieszczenia 
dla trenerów oraz pozostałe pomieszczenia związane z funkcją obiektu. 

Na realizację inwestycji Gmina Gryfino pozyskała dofinansowanie z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt hali sportowo - widowiskowej w Gryfinie 

 

Projekt hali sportowo - widowiskowej w Gryfinie 
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4. Gospodarka mieszkaniowa 

Gospodarka mieszkaniowa gminy Gryfino jest postrzegana w szczególności przez 
pryzmat Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – podmiotu 
stanowiącego własność gminy Gryfino, utworzonego w 1997 r. w wyniku przekształcenia 
zakładu budżetowego (Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gryfinie) do prowadzenia 
spraw z zakresu szeroko pojętej gospodarki mieszkaniowej. 

Spółka od wielu lat zarządza lokalowym zasobem gminy, obejmującym lokale 
mieszkalne i użytkowe w budynkach komunalnych oraz budynkach wspólnot 
mieszkaniowych. Spośród istniejących na gryfińskim rynku wspólnot mieszkaniowych 
Spółka zarządza 55 budynkami, będąc w tym zakresie największym podmiotem na 
lokalnym rynku nieruchomości. Wybudowała także we własnym zakresie 10 budynków 
mieszkalnych z prawie 400 lokalami. Mimo że lokale własne Spółki nie wchodzą w skład 
mieszkaniowego zasobu gminy Gryfino, to jednak z uwagi na formę Spółki jako podmiotu 
komunalnego, w dalszej części raportu przedstawiane są łącznie z zasobem gminy jako 
jego uzupełnienie. 

Mając na uwadze powyższe założenie, gospodarkę mieszkaniową gminy Gryfino można 
analizować wg podziału na: 

 lokale komunalne w budynkach komunalnych, stanowiących własność gminy, 
 lokale komunalne w budynkach wspólnot mieszkaniowych, 
 lokale w budynkach GTBS Sp. z o.o. 
 

Na połączony zasób lokalowy gminy Gryfino i Gryfińskiego Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w 2018 r. składały się 82 budynki komunalne, 
stanowiące w całości własność gminy, lokale gminne w 81 budynkach wspólnot 
mieszkaniowych oraz 10 własnych budynków Towarzystwa. Struktura lokalowa w obrębie 
wskazanych budynków kształtowała się następująco: 

 

Zasoby lokalowe Gminy Gryfino
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Ze względu na miejsko-wiejski charakter gminy przejawiający się dominującą 
funkcją miasta Gryfino, zdecydowana większość zasobu lokalowego gminy (ponad 87% 
ogółu) położona jest w granicach administracyjnych miasta, pozostała część –  
w 18 miejscowościach wiejskich. Wzajemne relacje położenia lokali w podziale na 
miasto/wsie obrazuje poniższy rysunek: 

 

Łączna powierzchnia lokali mieszkalnych i użytkowych gminy Gryfino wg stanu na 
koniec 2018 r. wyniosła 59 466,07 m2. Zauważalną prawidłowością jest sukcesywne 
zmniejszanie się łącznej powierzchni mieszkaniowego zasobu gminy, co spowodowane jest 
prowadzoną sprzedażą lokali komunalnych na rzecz dotychczasowych ich najemców.  
W przypadku zasobu własnego Towarzystwa łączna powierzchnia użytkowa lokali na 
przestrzeni lat rośnie, na co wpływ mają prowadzone przez Spółkę procesy inwestycyjne  
w zakresie budowy nowych budynków. 

Zestawienie powierzchni użytkowej lokali zasobu gminy i Towarzystwa w podziale na 
lokale mieszkalne i użytkowe prezentuje się następująco: 

 

Lokale Gminy Gryfino wg położenia
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Rozważając stan techniczny budynków komunalnych można stwierdzić, że cechą 
charakterystyczną jest poziom ich wyeksploatowania, w przypadku wielu budynków dość 
znaczny, co powoduje konieczność poniesienia wysokich nakładów inwestycyjno-
remontowych w wielu jego składnikach równocześnie. Sukcesywne przeznaczanie 
odpowiednich środków finansowych na remonty i modernizacje budynków komunalnych 
powinno mieć na celu utrzymanie zasobu w stanie niepogorszonym, co obecnie sprawia 
wiele problemów, a w niektórych przypadkach jest wręcz niemożliwe. Do głównych 
zakresów robót inwestycyjno-remontowych i modernizacyjnych należałoby zakwalifikować 
przebudowy źródeł i instalacji c.o. i ccw oraz wymiany wewnętrznych instalacji wodno-
kanalizacyjnych, elektrycznych i gazowych. Z robót ogólnobudowlanych zasób komunalny 
wymaga przeprowadzenia remontów dachów i elewacji, remontów ciągów kominowych 
spalinowych i wentylacyjnych, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, remontów klatek 
schodowych oraz otoczenia budynków. Uwzględniając liczbę budynków wymagających 
przeprowadzenia działań inwestycyjno-remontowych, obecne ceny robót budowlanych,  
a także ograniczoną liczbę wykonawców na rynku budowlanym, środki finansowe na 
realizację najpilniejszych potrzeb w tym zakresie można oszacować na 10-15 mln zł. 

Potrzeby mieszkaniowe gminy Gryfino są znaczne. Na koniec 2018 r. ponad  
80 rodzin oczekiwało na przydział lub zamianę lokalu komunalnego, a kolejne 100 
stanowiły rodziny, w stosunku do których sąd wydał wyrok eksmisyjny, zobowiązując tym 
samym gminę do wskazania im lokalu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego. Przy 
tak dużym niedoborze infrastruktury lokalowej bardzo istotne jest prowadzenie 
gospodarki mieszkaniowej w sposób racjonalny, w oparciu o jasno określone zasady.  
W przypadku gminy Gryfino zasady takie określa Uchwała Nr XIX/171/16 Rady Miejskiej  
w Gryfinie z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących  
w skład mieszkaniowego zasobu gminy Gryfino. Uchwała ta, poza określeniem przesłanek  
i warunków przydziału osobom potrzebującym lokali z zasobu gminy, wskazuje na istotną 
rolę powoływanego przez burmistrza ciała doradczego, jakim jest Komisja Mieszkaniowa. 
Komisja ta jest powoływana spośród radnych Rady Miejskiej w Gryfinie, osób spoza rady 
oraz przedstawicieli instytucji zajmujących się opieką społeczną, jak Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Gryfinie i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. Jej podstawowym 
celem działania jest zapewnienie kontroli społecznej nad rozpatrywaniem wniosków  
w zakresie zaspakajania potrzeb mieszkaniowych mieszkańców. W 2018 r. posiedzenia 
Komisji odbywały się przeciętnie raz w miesiącu. 

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w oczywisty sposób związane jest 
z aspektem finansowym. Stawki czynszu za wynajem 1 m2 powierzchni użytkowej lokali 
komunalnych określa zarządzenie nr 0050.23.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino  
z 16 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu w lokalach wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu gminy Gryfino. 

Zgodnie ze wskazanym zarządzeniem, stawki bazowe czynszu za wynajem 1 m2 powierzchni 
użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy, wynoszą odpowiednio dla 
lokali, których najem został nawiązany lub zostanie nawiązany w budynkach 
wybudowanych do 1996 r. – 4,10 zł, po 1996 r. – 4,49 zł i po 2011 r. – 5,50 zł. 
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Powyższe stawki czynszu podlegają obniżeniu z chwilą uwzględnienia czynników 
obniżających czynsz, określonych w „Wieloletnim Programie Gospodarowania 
Mieszkaniowym Zasobem Gminy Gryfino w latach 2014-2018”, przyjętym uchwałą  
Nr LII/436/14 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 września 2014 r., np. w przypadku braku 
którejkolwiek instalacji w lokalu - c.o., ccw, gazowej lub kanalizacyjnej, bazową stawkę 
czynszu obniża się o 5% i następnie o kolejne 5% w przypadku lokalu położonego na 
terenach wiejskich, porządkowania nieruchomości przez najemców lub wspólnej 
używalności kuchni czy łazienki.  

Łączne wydatki poniesione w 2018 r. z tytułu utrzymania mieszkaniowego zasobu 
gminy wyniosły 4 020 740,68 zł, z czego 2 378 744,81 zł (59,16%) dotyczyło utrzymania 
budynków komunalnych, stanowiących w całości własność gminy, a 1 641 995,87 zł (40,84%) 
– utrzymania lokali komunalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych. Jednocześnie w 
przedstawianym okresie gmina osiągnęła z tytułu wynajmu lokali dochody w łącznej 
wysokości 4 008 380,19 zł. 

 

4.1. Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 

Rok 2018 był dwudziestym rokiem działalności GTBS Sp. z o. o. Zarząd Spółki był 
jednoosobowy do dnia 30 września 2018 r. - członkiem Zarządu z funkcją Prezesa Zarządu 
był Władysław Pielechowski od dnia 1 stycznia 2018 r. do 30 września 2018 r. Zarząd był 
dwuosobowy od dnia 1 października 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Prezesem Zarządu był 
Władysław Pielechowski, a drugim członkiem Zarządu był Jacek Bartkowiak. 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9 166 500 zł i dzieli się na 18 333 udziały po 500 zł 
każdy. 

Na koniec roku 2018 w Spółce zatrudnionych było 28 pracowników, w tym:  
16 biurowych, 8 konserwatorów  i 4 dozorczynie. 

 W 2018 roku działalność Spółki koncentrowała się głównie na zarządzaniu  
i utrzymaniu mieszkaniowych i użytkowych zasobów własnych Spółki, zasobów 
komunalnych gminy Gryfino oraz Wspólnot Mieszkaniowych, kontynuacji w prowadzeniu 
zadania inwestycyjnego polegającego na budowie dwóch budynków mieszkalnych: 
Opolska 21-23 i Opolska 25-27 oraz sprzedaży nieruchomości stanowiących własność 
Spółki. 

Zasób mieszkaniowy Spółki stanowią 393 lokale mieszkalne położone w budynkach: 

1. Gryfino, ul. Garbarska 1-7; rok budowy – 2001; liczba lokali - 44 
2. Gryfino, ul. 9 Maja 9-10; rok budowy – 2002; liczba lokali - 36 
3. Gryfino, ul. Łokietka 2-4; rok budowy – 2003; liczba lokali – 40 
4. Gryfino, ul. Popiełuszki 14-22; rok budowy – 2005; liczba lokali 60 
5. Gryfino, ul. Popiełuszki 4-8; rok budowy – 2006; liczba lokali - 36 
6. Gryfino, ul. Flisacza 35 E-H; rok budowy – 2007; liczba lokali - 40 
7. Gryfino, ul. Opolska 1-7; rok budowy – 2009; liczba lokali 48 
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8. Gryfino, ul. Mazowiecka 2-2A; rok budowy – 2012; liczba lokali - 28 
9. Gryfino, ul. Opolska 11-19; rok budowy – 2013; liczba lokali 60 
10. Gryfino, ul. Grunwaldzka 1; rok budowy – przed 1939; liczba lokali – 1. 

 
Dodatkowo Spółka jest właścicielem 6 lokali użytkowych położonych w budynkach: 

1. Gryfino, ul. Grunwaldzka 1; rok budowy – przed 1939; liczba lokali - 1 
2. Gryfino, ul. Opolska 9; rok budowy – 2013; liczba lokali 2 
3. Gryfino, ul. Krasińskiego 91,93 – 1984; liczba lokali 3. 
Część nieruchomości stanowiących własność Spółki została przejęta w momencie 

przekształceń strukturalnych i prawnych Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Spółkę. 
Natomiast począwszy od roku 2000 zasób mieszkaniowy Spółki składający się  
z 9 budynków na najem został wybudowany z użyciem środków własnych, aportów  
i wkładów pieniężnych właściciela gminy Gryfino, partycypacji oraz z wykorzystaniem 
kredytów Krajowego Funduszu Mieszkalnictwa (KFM) pochodzących z Banku Gospodarstwa 
Krajowego (BGK). Dodatkowo Spółka w roku 2013 wybudowała 2 budynki z mieszkaniami na 
sprzedaż w stanie deweloperskim przy ulicy Flisaczej 49 a-i oraz Opolskiej 9 w Gryfinie.  
W roku 2018 odnotowano utrzymujące się od dnia oddawania do użytku kolejnych 
budynków z mieszkaniami na najem, pełne zasiedlenie wszystkich posiadanych lokali,  
a także stały wzrost zainteresowania mieszkańców gminy Gryfino tą formą najmu lokali, na 
bazie liczby wpływających wniosków o ich najem. Czynsz w lokalach w roku 2018 
kształtował się na poziomie 10,55 – 11,95 zł./m2, przy czym w tej stawce obsługa spłat 
kredytów z KMF stanowi od 53% do 69%, w zależności od okresu powstania budynku  
i udziału środków pochodzących z kredytu w kosztach budowy. Poniższy wykres ilustruje 
strukturę kosztów występującą w stosowanych stawkach za najem lokali.   
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Podstawowym zadaniem Spółki jest utrzymanie posiadanych zasobów 
nieruchomości w stanie niepogorszonym i zapewnienie najemcom najwyższego komfortu 
użytkowania. Pomimo posiadania zasobów mieszkaniowych stosunkowo „młodych”, 
pojawiają się potrzeby w zakresie remontów w pierwszych wybudowanych budynkach.  
W wyniku przeprowadzonej kontroli w roku 2018, zauważono usterki balkonów i częściowo 
elewacji w budynkach położonych w Gryfinie przy ul. Łokietka 2-4 w całym zakresie i na 
ostatnich piętrach budynków przy ul. Popiełuszki 4-8 i 14-22. Prace naprawcze należy 
przeprowadzić niezwłocznie w latach 2019-2020. Poza częścią mieszkaniową niezbędne jest 
przeprowadzenie remontów siedziby Spółki przy ul. Grunwaldzkiej 1 (dach i elewacja) oraz 
części zaplecza technicznego przy ul. Szczecińskiej 5.  

Działania w zakresie eksploatacji nieruchomości realizowane są w przeważającej 
części w oparciu o usługi świadczone przez podmioty zewnętrzne związane z dostawami 
mediów, np. naprawy i utrzymanie kotłowni gazowych. Awarie oraz drobne naprawy 
ogólnobudowlane i instalacyjne wykonywane są siłami własnej grupy konserwatorów, co 
znacznie obniża koszty tych działań i przyśpiesza szybkość reakcji. Podobnie rzecz się ma 
w zakresie utrzymania czystości i porządku. Zadania te realizowane są na własnych 
zasobach w części siłami własnymi, a w części przy wykorzystaniu podmiotów 
zewnętrznych. Dla zabezpieczenia awaryjnych potrzeb Spółka utrzymuje całodobowo 
pogotowie lokatorskie w godzinach 7-15 w oparciu o siły własne, a w pozostałym czasie  
w oparciu o struktury Przedsiębiorstwa Usług komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie.  

Działalność inwestycyjna GTBS Sp. z o.o. w Gryfinie    

Spółka posiada 4 działki, wszystkie pod zabudowę wielorodzinną. Działkę nr 250/11 
przy ul. Flisaczej oraz działki 478/1. 478/3 i 478/4 przy ulicy Opolskiej w Gryfinie. W roku 
2015 sporządzono projekt na budowę 2 budynków mieszkalnych: 24-lokalowego (pod 
najem z opcją na sprzedaż) na działce 478/1 i 23-lokalowego (pod najem) na działce 478/3. 
Pozwolenie na budowę na oba budynki Spółka uzyskała w marcu 2016 r. Postępowania 
przetargowe ogłaszane były trzykrotnie – w marcu 2017 r., we wrześniu 2017 r. i w styczniu 
2018 r. Wszystkie te postępowania zakończyły się unieważnieniem z powodu braku wpływu 
ofert, dlatego zmieniono koncepcję i przystąpiono do planowania wybudowania obu 
obiektów pod najem. W oparciu o nową koncepcję przygotowano kolejne postępowanie 
przetargowe i ogłoszono je w październiku 2018 r. Również to postępowanie zakończyło się 
brakiem ofert. Kolejne postępowanie przetargowe zostało ogłoszone w styczniu 2019 r.  
W przewidzianym terminie składania ofert wpłynęło ich 6. Oferta najkorzystniejsza 
obliczona według kryteriów oceny ofert przekracza o 62,23 % kwotę, jaką zamierzano 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (cena budowy za 1 m2 powierzchni mieszkalnej 
przekroczyłaby kwotę 7 tys. zł). Przetarg został unieważniony z powodu przekroczenia 
kwoty, jaką zamawiający może przeznaczyć na zadanie. W 2019 r. Spółka przewiduje 
niezbędne modyfikacje formalno-prawne, merytoryczne i techniczne oraz kontynuację 
działań inwestycyjnych.  

 

 



43 

 

Zarządzanie zasobami wspólnot mieszkaniowych 

W roku 2018 Spółka na podstawie zawartych umów zarządzała lub administrowała 
zasobami mieszkaniowymi 55 wspólnot mieszkaniowych, w tym „małych” 19 (do 7 lokali)  
i „dużych” 36 (od 8 lokali). Podstawowym zadaniem Spółki w tym obszarze działalności jest 
oprócz czynności zwykłego zarządu utrzymanie zasobów mieszkaniowych wspólnot 
mieszkaniowych w stanie niepogorszonym, a także pełna obsługa inwestycyjno-
remontowa w zakresie prac zakreślonych w podejmowanych uchwałach właścicielskich. 
Zarządzane przez Spółkę zasoby wspólnot mieszkaniowych w przeważającej części 
powstały na bazie ówczesnego mienia komunalnego. Właściciele większością głosów 
podejmują decyzje, regulując tym samym wielkość zaliczek na koszty zarządu i fundusz 
remontowy. Podejmują również decyzje o ewentualnym zaciągnięciu kredytów na 
realizację zadań inwestycyjno-remontowych dotyczących ich nieruchomości. Do 
najważniejszych zadań zrealizowanych przez Spółkę na wskazania właścicieli lokali we 
wspólnotach mieszkaniowych, zalicza się w roku 2018 budowę węzłów cieplnych  
i przebudowę instalacji CW, ZW, i kanalizacji w budynkach WM 1 Maja 12-15 i WM Bol. 
Krzywoustego 1-3. Zadanie to było skomplikowane organizacyjnie, logistycznie  
i technicznie z uwagi na konieczność jednoczesnego współdziałania wielu podmiotów. 
Kolejne większe zadania to remont dachów na WM Krasińskiego 73-77, WM 11 Listopada 54-
62, Mieszka I 27. Ogólna kondycja mieszkaniowych zasobów wspólnot mieszkaniowych jest 
w stanie dostatecznym, a w dużej liczbie w stanie dobrym. Stosownie do posiadanych 
możliwości finansowych i zdolności kredytowych, wspólnoty podejmują wyzwania 
inwestycyjno-remontowe, które nie tylko pozwalają na ich utrzymanie w stanie 
niepogorszonym, ale także obejmują działania termomodernizacyjne i rewitalizacyjne, 
podnoszące komfort korzystania. Wpływają na wizualizację budynku i otoczenia oraz 
podnoszą wartość techniczną obiektów.  

 

 

Budynek przy ul. Flisaczej 35 E-H w Gryfinie 
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5.Gospodarka komunalna 
 
5.1 Oczyszczanie 

Usługi w zakresie oczyszczania terenów gminnych świadczone były w 2018 r. przez 
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie na podstawie 3-letniej umowy 
na wykonywanie usług komunalnych, obowiązującej do końca 2020 r. W ramach 
wspomnianej umowy Przedsiębiorstwo zapewniało: 

 oczyszczanie dróg, ulic, chodników, placów i innych terenów gminnych, poprzez: 
- oczyszczanie mechaniczne i ręczne, 
- utrzymanie urządzeń sanitarnych (koszy i pojemników na odpady), 
- utrzymanie przystanków autobusowych, 
- utrzymanie słupów ogłoszeniowych na terenie miasta, 
- utrzymanie „witaczy”; 

 zimowe utrzymanie dróg, ulic, chodników, placów i innych terenów, poprzez: 
- odśnieżanie, 
- usuwanie gołoledzi (przez posypywanie terenów gminnych mieszanką piaskowo-
solną lub innym środkiem chemicznym prawnie dopuszczonym do użytku), 
- rozstawianie przed sezonem zimowym i zwożenie po zakończonym sezonie 
zimowym pojemników na mieszankę piaskowo-solną, 
- uprzątnięcie pozostałości mieszanki piaskowo-solnej po zakończeniu sezonu 
zimowego. 
 

W zdecydowanej większości świadczone usługi realizowane były w oparciu  
o sporządzone harmonogramy miesięczne, ustalające częstotliwości wykonania usług na 
danym terenie. Reprezentatywna, a jednocześnie najbardziej uczęszczana część 
nieruchomości gminnych – park miejski, pl. Barnima, pl. Pamięci Sybiraków, place z tzw. 
„małą” i „dużą” fontanną, a także ciąg pieszy „Górny Taras”, oczyszczane były codziennie. 
Częstotliwości oczyszczania pozostałych terenów były niższe, zgodnie z zasadą rosnącej 
odległości od centrum miasta. 

Poza świadczeniem usług oczyszczania w ustalonych w harmonogramach terminach, 
Przedsiębiorstwo wykonywało stosowne prace również na indywidualne wskazania,  
w szczególności w przypadkach konieczności zapewnienia dodatkowych usług sprzątania 
na danej nieruchomości, bądź w związku z koniecznością objęcia właściwymi usługami 
nowych, nieobsługiwanych dotychczas terenów. Ponadto w przypadku pojawienia się 
informacji o gminnym terenie wymagającym uprzątnięcia, informacja taka przekazywana 
jest każdorazowo Przedsiębiorstwu do realizacji. 

Warto także nadmienić, iż poza realizacją usług z zakresu oczyszczania i zimowego 
utrzymania nieruchomości gminnych, Przedsiębiorstwo zajmowało się w ramach 
wspomnianej umowy również utrzymaniem rozmieszczonych na terenie miasta ławek,  
a także flagowaniem miasta - wywieszaniem flag na słupach oświetleniowych oraz 
masztach flagowych.  
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Łączny koszt usług w zakresie oczyszczania miasta wyniósł w 2018 r. 973 685,46 zł,  
z czego na poszczególne rodzaje usług przypadło: 

 oczyszczanie terenów gminnych – 853 735,03 zł,  
 zimowe utrzymanie terenów gminnych – 88 172,07 zł, 
 utrzymanie ławek – 25 051,41 zł, 
 flagowanie miasta – 6 726,95 zł. 
 

5.2 Gospodarowanie odpadami 

Gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Gryfino realizowane 
było w 2018 r. w oparciu o umowę zawartą z konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie – podmiot odbierający odpady od właścicieli 
nieruchomości i zbierający odpady selektywne, i „Eko-Myśl” Sp. z o.o. w miejscowości 
Dalsze – podmiot zagospodarowujący odpady. Zgodnie z obowiązującymi w 2018 r. 
przepisami z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, podstawowymi miejscami 
przetwarzania odpadów niesegregowanych (zmieszanych) oraz odpadów ulegających 
biodegradacji były RIPOK-i (Regionalne Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych). 
Gmina Gryfino przekazuje odpady do instalacji „EKO-Myśl”. 

Od początku funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi, tj. od 1 lipca 2013 r., gmina objęła obsługą wszystkie rodzaje nieruchomości 
– nieruchomości zamieszkane, niezamieszkane oraz tzw. „mieszane”. Miało to na celu 
zapewnienie kontroli nad całością strumienia odpadów komunalnych pochodzących od 
poszczególnych wytwórców z terenu gminy. Wprowadzony system gospodarowania 
odpadami komunalnymi opiera się na systemie pojemniko-workowym. Każda 
nieruchomość ujęta w gminnej ewidencji, została wyposażona w wymaganą liczbę 
pojemników do gromadzenia odpadów niesegregowanych (zmieszanych), a nieruchomości 
deklarujące selektywny sposób gromadzenia odpadów – w worki (w zabudowie 
jednorodzinnej) lub pojemniki (w zabudowie wielorodzinnej). Wyjątek mogą stanowić 
skupiska budynków wielorodzinnych, dla których ze względu na ograniczenia w wielkości 
nieruchomości wyznaczono wspólne miejsca gromadzenia odpadów. Zdarza się również, że 
z tych samych względów segregacja odpadów komunalnych w niektórych budynkach 
wielorodzinnych zamiast na pojemnikach, opiera się na systemie workowym. 

Zasady segregacji odpadów komunalnych na terenie gminy są niezmienne od połowy 
2013 r. Od początku funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi gmina zapewnia odbiór konkretnych rodzajów (frakcji) odpadów 
segregowanych z pojemników lub worków o określonych kolorach: 

 papieru i tektury – z worków i pojemników niebieskich, 
 szkła - z worków i pojemników zielonych, 
 tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych – z worków i pojemników 

żółtych, 
 odpadów ulegających biodegradacji – z worków i pojemników brązowych. 
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Odbiór odpadów z poszczególnych nieruchomości następuje w konkretnych terminach, 
ustalanych w miesięcznych harmonogramach wywozu, opracowywanych przez 
Przedsiębiorstwo. 

Jednocześnie gmina zapewnia mieszkańcom możliwość bezpłatnego oddawania 
zebranych selektywnie odpadów komunalnych do 2 Punktów Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych – tzw. „PSZOK-ów”, prowadzonych przez Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie: na bazie transportowej Przedsiębiorstwa przy  
ul. Targowej 9 oraz na terenie składowiska odpadów „Gryfino-Wschód”. Składowisko 
odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowane jest na działce nr 96/16 obręb 
0035 Wełtyń II o powierzchni 6,00 ha. Teren składowiska znajduje w linii prostej około 2 km 
na wschód od Gryfina, 100 m na północ od drogi wojewódzkiej nr 120 Gryfino-Stare 
Czarnowo. Na składowisku wybudowane zostały dwie kwatery nr 1 i nr 2A. W 2008 roku 
kwatera nr 1 została zapełniona i zamknięta a w 2015 r.  została zrekultywowana. Kwatera 
nr 2A została oddana do użytkowania w 2008 r. roku i jest obecnie eksploatowana. Gmina 
nieustannie analizuje również dostępność miejsc, w których ustawia zestawy 
ogólnodostępnych pojemników do segregacji odpadów, dążąc do poprawy efektywności 
ich zbiórki. 

W roku 2018 z poszczególnych nieruchomości z terenu Gminy Gryfino odebrano 
łącznie 12 068,9 t odpadów komunalnych. W tym samym okresie w PSZOK-ach przyjęto od 
mieszkańców 2 530,0 t odpadów segregowanych. W związku ze zmienionymi przepisami  
w zakresie sprawozdawczości związanej z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, po 
raz pierwszy do gminnej ewidencji odpadów komunalnych za rok 2018 ujęto również 
odpady zebrane selektywnie w punktach skupu surowców wtórnych w ilości 70,8 t. Suma 
wszystkich odpadów komunalnych odebranych i zebranych w ub.r. na terenie Gminy 
Gryfino w ramach wskazanych powyżej możliwości ich pozbywania się wyniosła 14 669,7 t – 
podział strukturalny całości pozyskanych odpadów przedstawia poniższy wykres: 
 

 
 

Struktura odpadów komunalnych z terenu Gminy Gryfino w 2018 r. [w t]
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Łączny koszt utrzymania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2018 
r. wyniósł 6 137 576,48 zł, z czego największą kwotę – 5 798 603,37 zł (94,5%) – pochłonęła 
realizacja umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Pozostała część 
kosztów związana była z likwidacją tzw. „dzikich wysypisk odpadów” z terenów gminnych, 
obsługą administracyjną systemu, egzekucją należności czy prowizjami wypłacanymi 
sołtysom z tytułu poboru opłaty za gospodarowanie odpadami. Jednocześnie suma 
zaksięgowanych w 2018 r. dochodów z tytułu wspomnianej opłaty wyniosła 5 318 022,61 zł, 
co spowodowało powstanie niedoboru środków w wysokości ponad 800 tys. zł. Było to 
główną przyczyną podjęcia decyzji o podwyższeniu opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, po raz pierwszy od momentu wprowadzenia systemu. Zwiększone stawki 
opłat, obowiązujące od początku 2019 r., mają w założeniu skompensować rosnące 
nieustannie koszty odbioru i zagospodarowania odpadów, co przedstawia poniższa 
ilustracja. 

 

5.3 Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja 

Usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków świadczone są na terenie Gminy Gryfino przez PUK Sp. z o.o. w Gryfinie, na 
podstawie zezwolenia wydanego przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w 2002 r. 

Głównym przedmiotem działalności Spółki w powyższym zakresie jest uzdatnianie  
i zbiorowe dostarczanie wody oraz oczyszczanie i zbiorowe odprowadzanie ścieków za 
pomocą urządzeń wodociągowych, i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu 
Przedsiębiorstwa. Zadania te Przedsiębiorstwo wykonuje eksploatując sieć wodociągową  
o łącznej długości 162,5 km oraz sieć kanalizacyjną o długości 137,9 km.  
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Dla potrzeb dostarczania wody na cele spożycia przez ludzi Spółka eksploatuje  
14 ujęć wody oraz jedno ujęcie zakładowe, zlokalizowane na składowisku odpadów 
„Gryfino-Wschód”. Miasto Gryfino, wraz z okolicznymi miejscowościami, zaopatrywane jest 
w wodę wydobywaną na 3 ujęciach, z których największym poborem cechuje się ujęcie 
wody w Krzypnicy. Woda pochodząca z tego ujęcia w dużej części uzdatniana jest na ujęciu 
wody „Tywa” i dalej przesyłana do miejskiej sieci wodociągowej. Dalsze 11 ujęć wody 
produkuje wodę dla pozostałych miejscowości na terenie Gminy. Do zaopatrzenia w wodę 
miejskiej sieci wodociągowej wykorzystywane są także 3 hydrofornie, w 2017 r. 
uruchomiona została również hydrofornia w Radziszewie, zasilająca nieruchomości 
położone w rejonie ul. Kościelnej. Obecnie w sieć wodociągową uzbrojonych jest  
37 spośród 43 miejscowości Gminy Gryfino. 

Zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone jest na terenie Gminy za pomocą  
5 oczyszczalni ścieków – oczyszczalni miejskiej w Gryfinie oraz 4 oczyszczalni wiejskich,  
w Gardnie, Sobiemyślu, Starych Brynkach i Steklnie. W sieć kanalizacyjną uzbrojonych jest 
18 z 43 miejscowości na terenie Gminy. Łączna ilość sprzedanej wody w 2018 r. wyniosła                
1 190,56 tys. m3, natomiast całkowita ilość odprowadzonych ścieków wyniosła 1 359,21 tys. 
m3.  

 

 

Porównanie cen wody i ścieków w gminach Powiatu Gryfińskiego [w zł/1 m3 netto]
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W 2018 r. Przedsiębiorstwo opracowało „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji 
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o.  
w Gryfinie na lata 2018-2022”, określający zakres i nakłady niezbędne do poniesienia na 
infrastrukturę wodno-kanalizacyjną we wskazanym okresie. Plan został przyjęty przez 
Radę Miejską w Gryfinie w dniu 13 grudnia 2018 r. Uchwałą Nr II/15/18. Spośród zadań 
wskazanych w Planie Spółka zrealizowała w 2018 r.: 

 budowę odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wełtyń w rejonie drogi 
wojewódzkiej, 

 przygotowanie dokumentacji geologicznej na budowę dwóch nowych studni 
głębinowych na ujęciu wody w Drzeninie. 

W 2018 r. Spółka opracowała również nowy „Regulamin dostarczania wody  
i odprowadzania ścieków”, który po uzgodnieniu z Państwowym Gospodarstwem Wodnym 
„Wody Polskie” – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, został uchwalony 
przez Radę Miejską w Gryfinie Uchwałą Nr III/28/18 w dniu 20 grudnia 2018 r. 

 
5.4 Zieleń miejska 

Bieżącą pielęgnacją zieleni miejskiej, zarówno niskiej, jak i wysokiej, zajmowało się 
w 2018 r. PUK Sp. z o.o. w Gryfinie. 

Zadania wchodzące w zakres utrzymania zieleni na terenach gminnych polegały  
w szczególności na: 

 pielęgnacji trawników, 
 pielęgnacji kwiatów na rabatach, skwerach, w donicach i kwietnikach, 
 pielęgnacji żywopłotów, 
 przeprowadzaniu cięć pielęgnacyjnych drzew, 
 usuwaniu wywrotów i złomów, 
 usuwaniu drzew, 
 usuwaniu krzewów, 
 przeprowadzaniu cięć pielęgnacyjnych krzewów, 
 usuwaniu odrostów przypniowych drzew do wysokości 3 m od powierzchni gruntu, 
 usuwaniu skupisk drzew (tj. samosiewów stanowiących podrost) o obwodach pni 

poniżej 25 cm na wysokości 130 cm od powierzchni gruntu, 
 sadzeniu drzew (wraz z palikowaniem i jednorazowym podlaniem), 
 sadzeniu krzewów (wraz z jednorazowym podlaniem), 
 podlewaniu drzew, 
 podlewaniu krzewów, 
 zbieraniu obłamanych gałęzi i konarów, 
 przesadzaniu drzew (wraz z ich palikowaniem i jednorazowym podlaniem), 
 przesadzeniu krzewów (wraz z ich jednorazowym podlaniem), 
 palikowaniu rosnących drzew (jednym palikiem o wymiarach dostosowanych do 

wysokości drzewa), 
 usuwaniu palików. 
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Na wykonanie powyższych zadań Gmina poniosła w 2018 r. koszt w wysokości 568 307,03 zł. 

Realizując zobowiązania w zakresie dokonywania nowych nasadzeń drzew  
i krzewów, nałożone na Gminę przez właściwe organy ochrony przyrody, a także w celu 
aranżowania nowych, oddawanych do użytku terenów komunalnych, Gmina corocznie 
dokonuje zakupów sadzonek drzew i krzewów. Zgodnie ze wskazanym powyżej zakresem, 
nasadzeniem i późniejszą pielęgnacją sadzonek zajmowało się Przedsiębiorstwo. Koszt 
poniesiony na ten cel w ub.r. wyniósł 16 662,80 zł. 

Ponadto, wzorem lat poprzednich, w 2018 r. Gmina przeprowadziła wiosenne 
ukwiecanie miasta, kupując i zlecając do posadzenia sezonowe kwiaty rabatowe. Z uwagi 
na dobór gatunkowy kwiatów ukwiecanie miasta prowadzone było w dwóch obsadach – na 
przełomie marca i kwietnia oraz maja i czerwca. W pierwszym terminie na ustalonych przez 
Gminę skwerach, rabatach oraz w zlokalizowanych na terenie miasta donicach nasadzono 
12 250 szt. różnokolorowych bratków, natomiast w drugim terminie – prawie 17 000 szt. 
roślin takich gatunków, jak: kanna, wilec ziemniaczany, pelargonia kaskadowa, begonia, 
aksamitka, starzec, komarzyca, niecierpek, żurawka. 

Łączny koszt zakupu kwiatów sezonowych wyniósł w 2018 r. 44 867,52 zł.  

 

 
5.5 Cmentarze 

Na terenie Gminy Gryfino położonych jest 5 cmentarzy komunalnych – w Gryfinie, 
Chwarstnicy, Krzypnicy, Wełtyniu i Żabnicy. Są to cmentarze czynne, na których wciąż 
dokonuje się pochówków. Największym cmentarzem jest Cmentarz Komunalny w Gryfinie, 



51 

 

położony w kwartale zamkniętym ul. Pomorską, Wojska Polskiego, H. Kołłątaja i Orląt 
Lwowskich. Cmentarz ten jest podzielony na dwie kwatery, pierwotna kwatera nr 1 jest 
całkowicie wykorzystana, z uwagi na postępujące zapełnienie nowej kwatery nr 1a, na 
ukończeniu są obecnie prace, w wyniku których do użytku oddana zostanie kolejna 
kwatera – nr 1b. 

Od początku 2018 r., na podstawie 3-letniej umowy, podmiotem zarządzającym 
cmentarzami komunalnymi jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie. 
Do zadań Spółki w powyższym zakresie należy m.in.: 

 oczyszczanie terenów cmentarzy, 
 utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej na terenie cmentarzy, 
 zimowe utrzymanie terenu cmentarzy, 
 gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie cmentarzy, 
 zapewnienie kabin sanitarnych (tzw. TOI-TOI), 
 prowadzenie prac konserwacyjnych obiektów zlokalizowanych na terenie cmentarzy 

oraz ogrodzeń cmentarzy, 
 zapewnienie ubezpieczenia obiektów, 
 prowadzenie ksiąg cmentarnych, 
 prowadzenie ewidencji pochówków i miejsc rezerwowych, 
 prowadzenie racjonalnej gospodarki miejscami grzebalnymi oraz obiektami 

zlokalizowanymi na terenie cmentarzy, 
 nadzorowanie prac firm usługowych świadczących usługi na terenie cmentarzy – 

pogrzebowych, kamieniarskich itp., w tym kontrolowanie zgodności z obowiązującymi 
przepisami prawa zakresu ceremonii pogrzebowych oraz świadczonych usług 
kamieniarskich, prowadzonych przez podmioty usługowe, 

 pobieranie od mieszkańców, ewidencjonowanie i przekazywanie Gminie opłat  
z tytułu miejsc pod groby, w wysokościach określonych uchwałą Rady Miejskiej  
w Gryfinie, 

 pobieranie od firm usługowych, ewidencjonowanie i przekazywanie Gminie opłat za 
wjazd na teren cmentarzy, w wysokościach określonych uchwałą Rady Miejskiej  
w Gryfinie, 

 pobieranie, ewidencjonowanie i przekazywanie Gminie opłat za reklamy firm 
usługowych zlokalizowane w obrębie cmentarzy, w wysokościach określonych 
zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, 

 zawieranie umów na dostawę mediów niezbędnych do funkcjonowania zarządzanych 
cmentarzy. 

 
Usługi pogrzebowe na cmentarzach komunalnych mogą być świadczone przez dowolne 
przedsiębiorstwa funeralne. Korzystanie z cmentarzy komunalnych, m.in. w zakresie 
świadczenia usług pogrzebowych czy kamieniarskich, podlega jednak obowiązkowej 
opłacie na rzecz Gminy, zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/441/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 
30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych  
i urządzeń komunalnych na terenie Gminy Gryfino. 



52 

 

Należy również nadmienić, iż w 2018 r. Przedsiębiorstwo zajmowało się także bieżącym 
utrzymaniem Cmentarza Wojennego Żołnierzy Armii Radzieckiej w Gryfinie, jako zadania 
powierzonego Gminie przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. 

 
5.6 Ochrona zwierząt 

Kontynuując długoletnie zaangażowanie Gminy Gryfino w realizację zadań z zakresu 
ochrony zwierząt, również w 2018 r. Gmina zawarła szereg umów mających służyć szeroko 
pojętej opiece nad zwierzętami. Zakres usług regulowanych poszczególnymi umowami 
obejmował różne grupy zwierząt – zwierzęta bezdomne, dzikie oraz właścicielskie. 

W celu wyłapywania, czasowego przetrzymywania i wywozu bezpańskich psów  
z terenu Gminy do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie, Gmina zawarła 
stosowną umowę z PUK Sp. z o.o. w Gryfinie. Łączny koszt realizacji umowy w ub.r. wyniósł 
76 009,81 zł, a w jej ramach przyjęto do czasowego przetrzymywania 104 psy. Dzięki bardzo 
dużemu zaangażowaniu działającej przy tzw. „Gryfińskim Kojcu” grupy wolontariuszy  
w proces socjalizacji psów, a także poszukiwania dla nich nowych domów, w 2018 r. żaden 
pies nie trafił do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie, pomimo zawarcia 
stosownej umowy z Gminą Miasto Szczecin – Zakładem Usług Komunalnych w Szczecinie. 

Zapewniając świadczenie w 2018 r. usług weterynaryjnych wykonywanych na 
bezdomnych zwierzętach, a także na kotach i psach posiadających swoich właścicieli, 
Gmina zawarła stosowną umowę z lecznicą dla zwierząt przy ul. Łużyckiej 3 w Gryfinie.  
W ramach umowy, w zakresie usług świadczonych dla zwierząt właścicielskich, w celu 
rozszerzenia działań zmierzających do zdecydowanego zmniejszenia populacji 
bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Gryfino, zapewniono kastrację i sterylizację kotów  
i psów. W ramach tego programu, wdrożonego w II połowie 2017 r., w 2018 r. przyjęto od 
właścicieli zwierząt do realizacji 170 wniosków, a zrealizowano - 155 usług 
sterylizacji/kastracji. Łączny koszt realizacji wspomnianej umowy w 2018 r. wyniósł  
59 517,89 zł, z czego 32 447,89 zł wydatkowano na usługi wykonywane na zwierzętach 
bezdomnych, a 27 070 zł – na zwierzętach właścicielskich. 

Dążąc do zapewnienia w 2018 r. opieki wolnożyjącym kotom, Gmina zawarła umowę 
z Katarzyną Żelech, prowadzącą Hotel dla Zwierząt „Psitułek”. W ramach wspomnianej 
umowy przewieziono do Hotelu 23 wolnożyjące koty, a łączny koszt ich utrzymania wyniósł 
34 807,50 zł. Jednocześnie Gmina ściśle współpracowała z osobami opiekującymi się we 
własnym zakresie wolnożyjącymi kotami – osobom takim, po złożeniu stosownego 
wniosku, nadawano status „opiekuna społecznego”, uprawniający do korzystania  
z bezpłatnych usług weterynaryjnych i bezpłatnej karmy. 

W celu zapewnienia pomocy zwierzętom dzikim na terenie Gminy Gryfino, Gmina 
zawarła umowy z Norbertem Starzykiem, prowadzącym działalność pod nazwą „NISUS” 
Pogotowie i Rehabilitacja Zwierząt w Parsowie oraz z Hubertem Wosiem, prowadzącym 
Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt w Gryfinie. Łączny koszt usług wykonanych  
w ub.r. w ramach wskazanych umów wyniósł 13 710 zł. 
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Kontynuując uświadamianie mieszkańców o konieczności sprzątania po swoim psie, 
Gmina także w 2018 r. dystrybuowała bezpłatne zestawy higieniczne na odchody zwierzęce 
w 13 dystrybutorach rozmieszczonych na zieleńcach oraz w głównych placówkach 
handlowych na terenie miasta. Koszt zakupu wspomnianych zestawów higienicznych  
w ub.r. wyniósł 11 070 zł. 

Dokumentem określającym ramy prowadzonej przez Gminę Gryfino w 2018 r. 
działalności w zakresie ochrony zwierząt był przyjęty przez Radę Miejską w Gryfinie 
„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Gryfino w 2018 r.” (Uchwała Nr XLV/458/18 z dnia 29 marca 2018 r.). 
Program określał powyższe obszary współpracy Gminy z poszczególnymi podmiotami 
zajmującymi się szeroko rozumianą działalnością w zakresie ochrony zwierząt, a jego 
uchwalenie było obowiązkiem ustawowym. 

 

5.7 Działalność Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. z siedzibą w Gryfinie przy ulicy 
Szczecińskiej, 74-100 Gryfino jest jednostką gospodarczą użyteczności publicznej. Spółka 
ma obowiązek wykonywania działalności z zakresu zadań własnych Gminy Gryfino, 
związanych z gospodarką komunalną polegających na:  

• utrzymywaniu czystości i porządku na terenach gminnych, 
• utrzymywaniu urządzeń sanitarnych, 
• utrzymywaniu wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, 
• utrzymywaniu cmentarzy gminnych, 
• utrzymywaniu gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w tym 

głównie miejsc pamięci, fontann, słupów ogłoszeniowych, przystanków komunikacji 
autobusowej, 

• utrzymywaniu zieleni gminnej i zadrzewień, 
• utrzymywaniu gminnych dróg, ulic, mostów, placów, 
• utrzymywaniu kanalizacji deszczowej, 
• zbiorowym dostarczaniu wody, 
• zbiorowym odbieraniu ścieków. 

Spółka może również prowadzić działalność gospodarczą na zasadach ogólnych.  

PUK Sp. z o.o w Gryfinie postanowieniem Sądu Rejonowego w Szczecinie XVII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zostało wpisane z dniem 7.10.2002 r. 
do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000133946, wysokość kapitału 
zakładowego 15.767.500,00 zł, NIP 858 – 000 – 74 – 76, REGON 811195875.  

 
Zarząd Spółki w okresie od 01.01.2018 r. do 30.04.2018 r.:  
- Prezes Zarządu – Zbigniew Stypa,  
- Członek Zarządu – Robert Kulawiec. 
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W okresie od 01.05.2018 r. do 23.09.2018 r.:  
Członek Zarządu – Robert Kulawiec.  

 
W dniu 18 września 2018 r. Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych  

Sp. z o. o w Gryfinie podjęła uchwałę nr 34/VIII/2018 w sprawie powołania na Prezesa 
Zarządu Spółki VIII kadencji od dnia 24.09.2018 r. Pana Zbigniewa Miklewicza.   

 
W związku z powyższym w okresie od 24.09.2018 r. do 31.12.2018 r. Zarząd Spółki 

reprezentowany był przez: 
Prezesa Zarządu – Zbigniewa Miklewicza 
Członka Zarządu – Roberta Kulawca. 
 

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2018 r. wynosił 166 osób (164,75 etatów), z czego:  

• 120 pracowników na stanowiskach robotniczych (119,50 etatów), 
• 46 pracowników na stanowiskach nierobotniczych (45,25 etatów). 

Jednym z obszarów działalności Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o w Gryfinie 
jest Zakład Usług Budowlanych. Do głównych zadań ZUB należy m.in.: 

- wykonywanie prac polegających na bieżącej konserwacji, pełnieniu obowiązków 
pogotowia lokatorskiego i wykonywaniu remontów dla spółdzielni mieszkaniowych na 
terenie miasta i gminy Gryfino oraz w Szczecinie. W zakres bieżącej konserwacji, remontów 
i pogotowia lokatorskiego wchodzą m.in. roboty dekarskie, blacharskie, malarskie, 
brukarskie, szklarskie, elektryczne i instalacyjne oraz pozostałe ogólnobudowlane. 

- konserwacja i remonty dróg, placów i chodników w ramach umowy z Gminą Gryfino na 
ww. roboty. W zakres prac wchodzi m.in. konserwacja i wykonywanie dróg o nawierzchni 
gruntowej, remonty dróg o nawierzchni bitumicznej, remonty i wykonywanie dróg  
z prefabrykatów betonowych, remonty chodników i placów, odnowienie i konserwacja 
oznakowania poziomego i pionowego. 

- prace ogólnobudowlane przeprowadzane na obiektach własnych Spółki w tym m.in. 
kompleksowe remonty ujęć wody i oczyszczalni ścieków w zakresie ogólnobudowlanym, 
uczestnictwo w ekspertyzach i przeglądach budowlanych dotyczących obiektów będących 
we władaniu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o w Gryfinie, uczestnictwo  
w pracach projektowych dotyczących rozbudowy cmentarza komunalnego w Gryfinie, 
współpraca z Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego w Gryfinie, Wydziałem 
Architektury Starostwa Powiatowego w Gryfinie, Wydziałem Inwestycji Gminy Gryfino  
w zakresie posiadanych kompetencji. 

 
Ważnym obszarem działalności PUK Sp. z o.o w Gryfinie jest Laboratorium działające 

na terenie Oczyszczalni ścieków przy ul. Łącznej w Gryfinie. W Laboratorium wdrożono 
System Zarządzania Jakością wg normy odniesienia PN-EN ISO/IEC 17025 ,,Ogólne 
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wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących’’. Otrzymało 
ono również Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego o numerze AB 1063  
w zakresie analiz fizyko-chemicznych matrycy ścieków, udzielone przez jedyną w Polsce 
jednostkę akredytacyjną Polskie Centrum Akredytacji. W Laboratorium zostały wyznaczone 
cele, poprzez które Spółka weryfikuje wykonane zadania pod kątem stopnia ich realizacji, 
a główne kierunki działalności Laboratorium to: 

• Prowadzenie badań w sposób efektywny, zgodnie z zasadami dobrej praktyki 
laboratoryjnej i udokumentowanymi metodami badawczymi. Metodyki pomiarów, 
są ciągle doskonalone, aby zapewnić zadowolenie naszych klientów.  

• Wzrost jakości świadczonych usług - odbywa się on przez podnoszenie kwalifikacji 
personelu oraz rozszerzenie metod badawczych.  

Laboratorium w roku 2018 wykonało 17 636 analiz fizyko-chemicznych  
i mikrobiologicznych.  

 

 

W roku 2018 na potrzeby PUK Sp. z o.o. została zakupiona ładowarka kołowa 
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6. Transport zbiorowy 

Gmina Gryfino już od wielu lat jest organizatorem transportu zbiorowego w zakresie 
przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. W 2018 r., w wyniku 
przetargu nieograniczonego, operatorem gminnego systemu transportu zbiorowego było 
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Sp. z o.o.  

W ramach systemu Przedsiębiorstwo obsługiwało 13 autobusowych linii 
komunikacyjnych o łącznej długości 294 km: 

1) nr 1 Szczecin – Dolna Odra, przez: Radziszewo – Daleszewo – Gryfino, 
2) nr 2 Gryfino – Dolna Odra, 
3) nr 3 Gryfino – Borzym, przez: Gardno – Drzenin – Chwarstnica, 
4) nr 4 Gryfino – Gryfino, przez: Gardno – Stare Brynki – Czepino, 
5) nr 5 Gryfino – Gryfino, przez: Gardno – Chwarstnica – Bartkowo – Wirów, 
6) nr 6 Gryfino – Gryfino, przez: Wełtyń – Gardno – Chwarstnica – Sobiemyśl – Wirów, 
7) nr 7 Gryfino – Gryfino, przez: Nowe Czarnowo, wieś – Krajnik, 
8) nr 8 Gryfino – Sobiemyśl, przez: Wirów – Bartkowo – Mielenko Gryfińskie – Borzym, 
9) nr 9 Gryfino – Steklno, przez: Pniewo, 
10) nr 10 Stare Brynki – Gryfino, przez: Żabnica – Czepino, 
11) nr 11 Szczecin – Gryfino, przez: Radziszewo – Chlebowo – Gardno – Wełtyń, 
12) nr 12 Szczecin – Gryfino, przez: Radziszewo – Stare Brynki – Gardno – Wełtyń, 
13) nr Z Gryfino – Gardno, przez: Wełtyń. 
 
Trzy spośród wskazanych powyżej linii – nr 1, 11 i 12 – realizowane były na podstawie 
porozumienia międzygminnego z Gminą Miasto Szczecin. W ciągu całego 2018 r. 
Przedsiębiorstwo wykonało w ramach obsługi gminnego systemu transportowego 34 845 
kursów autobusowych o łącznym przebiegu 1 046 118 wozokilometrów, za łączną kwotę 
3 285 477,90 zł.  

W roku 2018 Gmina Gryfino 
zainicjowała również ścisłą współpracę 
komunikacyjną z województwem 
zachodniopomorskim, efektem której 
było uruchomienie przez marszałka 
województwa dodatkowych 5 par 
połączeń kolejowych na trasie Szczecin 
Główny – Gryfino – Szczecin Główny. 
Nowo uruchomione połączenia stanowiły 
pilotaż dla zagęszczenia sieci połączeń 
kolejowych w ramach projektu 

Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, realizowanego przez Stowarzyszenie Szczecińskiego 
Obszaru Metropolitalnego, którego Gmina Gryfino jest członkiem. Łączny koszt poniesiony 
w 2018 r. przez Gminę na wspomniane dodatkowe połączenia kolejowe wyniósł 275 352,92 
zł. Ze względu na duże zainteresowanie pasażerów nowo uruchomionymi połączeniami 
kolejowymi, Gmina Gryfino również w br. zapewnia ich współfinansowanie. 
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7. Ochrona środowiska  

Podstawą prawną do realizacji działań z zakresu ochrony środowiska jest ustawa  
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Celem tych działań jest zachowanie  
i przywracanie równowagi przyrodniczej, polegającej na: racjonalnym kształtowaniu 
środowiska i gospodarowaniu zasobami środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego 
rozwoju, przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom i przywracaniu elementów przyrodniczych do 
stanu właściwego. 

Gmina Gryfino realizując cele ochrony środowiska podjęła działania związane  
z ochroną powietrza, przyjmując program udzielania dotacji celowych na wymianę 
wysokoemisyjnych kotłów grzewczych na nowe, ekologiczne kotły spełniające normy 
środowiskowe. Ponadto w przedmiocie gospodarki wodno-ściekowej, w ramach dotacji 
celowych dofinansowaniu podlega również zakup przydomowych oczyszczalni ścieków.  
W sferze gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi Gmina Gryfino realizuje 
program usuwania wyrobów zawierających azbest.  

 

7.1 Program usuwania wyrobów zawierających azbest 

Gmina Gryfino począwszy od 2009 r. realizuje postanowienia Uchwały  
Nr XXXVIII/409/09 Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie uchwalenia „Programu Usuwania 
Wyrobów Zawierających Azbest dla Gminy Gryfino na lata 2009 – 2032”.  Aktualne regulacje 
prawne określa Uchwała Nr XVI/150/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 stycznia 2012 r. 
w sprawie uchwalenia „Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest dla Gminy 
Gryfino na lata 2009 – 2032 – AKTUALIZACJA I” oraz Uchwała Nr XX/177/12 Rady Miejskiej  
w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy 
finansowej w usuwaniu wyrobów zawierających azbest.                   

              W ramach programu Gmina Gryfino oferuje swoim mieszkańcom możliwość 
demontażu, odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.  
Z programu mogą korzystać właściciele nieruchomości nieprowadzący działalności 
gospodarczej. W przypadku płyt azbestowo-cementowych, po stronie mieszkańców 
pozostaje poniesienie kosztów nowego pokrycia dachu. 

       W 2018 r. w ramach realizacji programu unieszkodliwiono 32,5 tony odpadów 
zawierających azbest, w postaci płyt falistych azbestowo-cementowych. Koszt realizacji  
26 wniosków wyniósł 17 591,44 zł. Odpady azbestowe usunięto z nieruchomości 
zlokalizowanych na terenie miejscowości: Żabnica, Sobieradz, Żórawki, Pniewo, Wysoka 
Gryfińska, Borzym, Krajnik, Czepino, Sobiemyśl, Wełtyń, Gryfino, Wirów, Krzypnica, 
Chlebowo.  

 

 



58 

 

7.2 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej 

Priorytetowa obecnie walka ze smogiem i niską emisją pochodzącą z rozproszonej 
zabudowy mieszkaniowej, mająca na celu poprawę jakości powietrza oraz realizację 
szeregu dokumentów strategicznych dla Państwa i województwa zachodniopomorskiego, 
polega między innym na wspieraniu przez samorządy inicjatyw lokalnych, czyli  
uruchamianiu mechanizmów finansowych, których realizacja efektywnie zmienia  
i poprawia jakość środowiska. 

         Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/376/17 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 7 września 2017 r.  
w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków finansowych Gminy Gryfino 
przeznaczonych na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 
oraz Uchwałą Nr XL/398/17 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 października 2017 r.  
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/376/17 z dnia 7 września 2017 r., w sprawie zasad  
i trybu udzielania dotacji celowej ze środków finansowych Gminy Gryfino przeznaczonych 
na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, uruchomiony 
został mechanizm udzielania dotacji celowych. 

     Mieszkańcy Gminy Gryfino mogli ubiegać się o dotacje celowe na planowane zadania 
proekologiczne, takie jak: zakup kotłów ekologicznych (gazowych, olejowych, na 
biomasę/pellet, ekogroszek kl. 5) i zakup przydomowych oczyszczalni ścieków. 

      W 2018 r. na dofinansowanie zakupu kotła ekologicznego można było uzyskać kwotę                
3 000 zł, a na dofinansowanie zakupu przydomowej oczyszczalni ścieków kwotę 4 000 zł 
lub 2 000 zł, w zależności od technologii oczyszczania ścieków.  

Inicjatywa dofinansowania do kosztów zakupu urządzeń spotkała się z pozytywnym 
odbiorem i dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców Gminy Gryfino. W pierwszej 
edycji programu zostały złożone 53 wnioski, do realizacji przyjęto 47 wniosków, rozliczono 
42 z nich i przekazano dotacje na nie w łącznej wysokości wynoszącej 128 709,50 zł. 

Lp. Dotowane zadania w 2018 r. 
Liczba wniosków 
przyjętych do 
realizacji  

Liczba 
zrealizowanych 
zadań 

Kwota 
dofinansowania  

1 zakup kotła gazowego 22 20 58324,5 

2 zakup kotła na pellet 11 9 27000 

3 zakup kotła na ekogroszek kl. 5 6 4 11750 

4 zakup kotła na olej opałowy 1 1 2990 

5 
zakup biologicznej przydomowej 
oczyszczalni ścieków 7 7 26800 

6 
zakup przydomowej oczyszczalni 
ścieków 1 1 1845 

                                                                          
Łącznie: 48 42 128 709,50 
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Część III 
Sfera społeczna 
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1. Demografia  
 

1.1 Ludność na podstawie rejestru mieszkańców i ewidencji ludności 

Ewidencja ludności polega na rejestracji określonych w Ustawie z 24 września 2010 
roku o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 1382 z późn. zm.) 
podstawowych danych identyfikujących tożsamość oraz status administracyjnoprawny 
osób fizycznych. Ewidencja ludności prowadzona jest w Powszechnym Elektronicznym 
Systemie Ewidencji Ludności, który stanowi rejestr PESEL, w rejestrach mieszkańców oraz 
rejestrach zamieszkania cudzoziemców, prowadzonych w systemie teleinformatycznym. 
Rejestr mieszkańców jest prowadzony zgodnie z właściwością miejscową przez wójta  
(burmistrza, prezydenta miasta). W rejestrze mieszkańców gromadzone są dane osób, 
które wykonały obowiązek meldunkowy na terenie danej gminy. 

W rejestrze mieszkańców miasta i gminy Gryfino w 2018 roku na pobyt stały były 
zameldowane 30 203 osoby (w mieście: 19 954, w miejscowościach wiejskich 10 249),                   
na pobyt czasowy 479 osób (w mieście: 293, w miejscowościach wiejskich 186), w tym: na 
pobyt stały zameldowanych było 32 cudzoziemców, na pobyt czasowy 68. 

LICZBA LUDNOŚCI W MIEŚCIE I GMINIE GRYFINO W LATACH 2008-2018*  

Rok 

Liczba stałych mieszkańców 

Ogółem 
W tym: 

kobiety mężczyźni 

2008 31 485 15 994 15 491 

2009 31 444 15 978 15 466 

2010 31 419 15 965 15 454 

2011 31 293 15 940 15 353 

2012 31 140 15 880 15 260 

2013 31 064 15 906 15 158 

2014 30 972 15 851 15 121 

2015 30 789 15 801 14 988 

2016 30 658 15 766 14 892 

2017 30 453 15 685 14 768 

2018 30 203 15 595 14 608 
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Liczba ludności w poszczególnych miejscowościach w latach 2008-2018* 

Miejscowość 
Rok 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Bartkowo 157 154 149 153 151 151 152 153 151 

Borzym 333 327 314 324 320 326 324 318 324 

Ciosna 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Chlebowo 183 188 187 182 177 183 179 180 178 

Chwarstnica 350 362 379 386 385 389 388 394 394 

Czepino 437 435 424 429 428 436 438 439 438 

Daleszewo 672 658 658 647 634 644 642 617 612 

Dębce 108 102 96 112 110 109 108 109 114 

Dołgie 279 272 261 261 258 261 246 247 244 

Drzenin 276 271 270 271 276 270 269 266 256 

Gardno 1.056 1.043 1.039 1.019 995 984 958 942 923 

Gryfino 21 225 21 053 20 849 20 779 20 731 20 521 20 409 20 198 19 954 

Gajki 18 13 13 13 11 10 9 9 9 

Krajnik 161 160 165 167 165 162 168 166 173 

Krzypnica 176 184 188 186 184 184 176 177 176 

Łubnica 29 29 29 29 28 29 34 36 35 

Mielenko 
Gryfińskie 130 132 132 133 141 143 138 137 134 

Nowe 
Czarnowo 

773 781 780 720 716 711 717 713 693 

Osuch 0 0 0 0 0 0 1 1 2 

Nowe Brynki 94 94 94 90 92 101 105 107 104 



62 

 

Parsówek 93 89 88 88 94 96 91 87 90 

Pastuszka 24 24 26 26 26 26 26 26 25 

Pniewo 718 742 773 798 805 814 824 827 822 

Raczki 11 11 11 12 13 14 14 18 19 

Radziszewo 490 495 500 495 501 504 520 531 543 

Sobiemyśl 367 365 374 374 359 353 344 357 364 

Sobieradz 298 295 300 300 288 290 291 301 300 

Stare Brynki 486 492 486 490 490 492 491 490 499 

Steklinko 46 54 55 52 56 57 57 56 58 

Steklno 247 252 256 268 275 283 283 291 291 

Szczawno 42 42 45 50 48 47 47 46 43 

Śremsko 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Wirów 168 181 184 194 194 197 199 203 201 

Wirówek 50 49 50 44 41 43 46 46 45 

Wełtyń 773 782 791 784 784 769 782 786 779 

Włodkowice 27 26 28 30 31 33 34 37 36 

Wysoka 
Gryfińska 

284 283 278 271 263 254 251 246 249 

Zaborze 27 25 25 25 25 24 24 24 25 

Żabnica 476 487 489 501 503 498 487 483 486 

Żórawie 146 150 161 164 172 178 181 182 199 

Żórawki 183 185 187 191 196 197 199 201 209 

Razem: 31 419 31 293 31 140 31 064 30 972 30789 30 658 30 453 30 203 

Według danych z rejestru mieszkańców miasta i gminy Gryfino w 2018 roku  
w stosunku do 2017 roku liczba stałych mieszkańców spadła o 250 osób. Spadek dotyczył 
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również liczby 30 osób zameldowanych na pobyt czasowy. Na przełomie 10 lat populacja 
Gminy Gryfino obniżyła się o 1 282 osoby.  

Wpływ na liczbę ludności w Gminie Gryfino ma ujemny przyrost naturalny oraz saldo 
migracji osób.  

 

W roku 2018 Urząd Stanu Cywilnego w Gryfinie sporządził 404 akty urodzeń. 
Najpopularniejszymi imionami nadawanymi dzieciom, które urodziły się na terenie Gminy 
Gryfino były: Julia, Lena, Aleksander, Pola, Zuzanna, Szymon i Antoni. 

Struktura płci i wieku ludności Gminy Gryfino w latach 2015-2018* 

Liczba ludności  

w wieku: 

Ogółem 

% ogółu ludności 
KOBIETY MĘŻCZYŹNI 

2016  2017 2018 2016  2017 2018 2016  2017 2018 

Wiek  

przedprodukcyjny1 

5 633 

18,4 % 

5 334 

17,5 % 

5 319 

17,6 % 
2 740 2 586 2 592 2 893 2 748 2 727 

Wiek  

produkcyjny2 

18 927 

61,7 % 

18 204 

59,8 % 

17 702 

58,6 % 
8 911 8 520 8 290 10 016 9 684 9 412 

Wiek  

poprodukcyjny3 

6 098 

19,9 % 

6 915 

22,7 % 

7 182 

23,8 % 
4 115 4 579 4 713 1 983 2 336 2 469 

Ogółem 30658 30 453 30 203 15766 15 685 15 595 14 892 14 768 14 608 

* dane własne na podstawie rejestru mieszkańców, stan na 13 marca 2019 roku 
1  wiek przedprodukcyjny: 0-17 lat 
2 wiek produkcyjny: 18-59 lat (kobiety) i 18-64 lata (mężczyźni) 
3 wiek poprodukcyjny: powyżej 60 lat (kobiety) i powyżej 65 lat (mężczyźni) 

W strukturze ludności Gminy Gryfino według ekonomicznych grup wieku zmniejsza 
się udział populacji osób w wieku produkcyjnym w ogólnej liczbie ludności: 59,8% w 2017 
roku do 58,6% w 2018 roku. W 2018 roku liczba osób w wieku produkcyjnym wyniosła                  
17 702, co w ujęciu rocznym oznacza spadek o 502 osoby. Tak jak i w ubiegłych latach miał 
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miejsce nieznaczny spadek odsetka ludności w wieku przedprodukcyjnym, w ogólnej 
liczbie ludności, do poziomu 17,6%. 

W końcu 2018 roku ludność w wieku poprodukcyjnym liczyła 7 182 osoby, tj. 4 713 
kobiet i 2 469 mężczyzn, i była większa o 267 osób w porównaniu do roku poprzedniego. 
Udział w ogólnej populacji ludności w wieku poprodukcyjnym wzrósł z 22,7% w 2017 roku 
do poziomu 23,8% (w 2015 roku było 18,7%, a w 2016 roku 19,9%). 

W Gminie Gryfino dostrzegalne są niekorzystne z ekonomicznego punktu widzenia 
zmiany, polegające na dalszym spadku populacji osób w wieku przedprodukcyjnym, 
produkcyjnym na rzecz osób w wieku poprodukcyjnym (starzenie się zasobów siły 
roboczej).  

W 2018 roku Urząd Stanu Cywilnego w Gryfinie przygotował jubileusze długoletniego 
pożycia małżeńskiego dla 55 par obchodzących złote gody (50-lecie) oraz dla 9 par 
obchodzących diamentowe gody (60-lecie).  

JUBILEUSZE DŁUGOLETNIEGO POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO W LATACH 2015–2018 

 2015 2016 2017 2018 

50-lecie pożycia małżeńskiego (złote gody) 27 29 39 55 

60-lecie pożycia małżeńskiego (diamentowe gody) 4 4 12 9 

 

 

Medale wręczane w trakcie uroczyści jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego 
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2. Oświata i wychowanie 

Główne zadania Gminy Gryfino w zakresie oświaty określone są w ustawie  
z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996) oraz w ustawie  
z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r.  poz. 967 z późn. zm.). 

 Komórką organizacyjną Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie odpowiedzialną 
merytorycznie za edukację jest Wydział Edukacji i Spraw Społecznych. Obsługę 
ekonomiczno-administracyjną jednostek oświatowych Gminy Gryfino zapewnia Centrum 
Usług Wspólnych w Gryfinie. Zajmuje się też ono dowozami uczniów i uczestników zajęć  
w gryfińskich placówkach. W 2018 r. CUW zakupił dwa nowe dziewięcioosobowe samochody 
marki  Ford  Transit  Custom. Inwestycje i remonty w jednostkach oświatowych 
realizowane są przez te jednostki oraz przez Wydział Inwestycji i Rozwoju w Urzędzie 
Miasta i Gminy w Gryfinie. 

Szkołom, których organem prowadzącym jest Gmina Gryfino, zapewnia się właściwe 
wyposażenie przez zagwarantowanie odpowiednich środków w ich budżetach. 

 

2.1 Sieć szkół i przedszkoli 
 

 Gmina Gryfino prowadziła w 2018 r. przedszkola oraz szkoły następujących typów: 

 a) 5 przedszkoli, w tym jedno z oddziałami integracyjnymi, 

 b) 7 szkół podstawowych, w tym: 1 z oddziałami integracyjnymi i 3 z oddziałami 
gimnazjalnymi, 

 c) 1 liceum ogólnokształcące, w którym prowadzone są oddziały gimnazjalne, 

 d) 1 szkoła muzyczna I stopnia. 

W ewidencji szkół i placówek niepublicznych Gminy Gryfino wpisane były cztery 
punkty przedszkolne, których organem prowadzącym jest Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 
Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie. Punkty przedszkolne zorganizowane 
są w następujących miejscowościach wiejskich: Gardno, Chwarstnica, Stare Brynki, 
Sobiemyśl. Średnio miesięcznie uczęszczało do nich w sumie 74 dzieci.  

W ewidencji szkół i placówek niepublicznych Gminy Gryfino wpisane jest też 
Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „Iskierka” z siedzibą przy ul. 9 Maja 5 w Gryfinie.  
Do przedszkola uczęszczało (stan na sierpień 2018 r.) 84 dzieci.  

 Zarówno punkty TPD, jak i przedszkole „Iskierka” na prowadzenie swojej 
działalności otrzymują z budżetu Gminy Gryfino dotacje w wysokości określonej w prawie 
oświatowym. 

 

http://administracja3net.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2017.007.0000059,USTAWA-z-dnia-14-grudnia-2016-r-Prawo-oswiatowe.html
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Stan zatrudnienia w placówkach oświatowych na 30.09.2018 r. – administracja i obsługa 

Źródło: VULCAN Kadry Optivum – Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie 

 
 
Spośród wszystkich nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych                        

na terenie Gminy Gryfino blisko 90% stanowią kobiety, a około 10% mężczyźni. Znakomita 
większość, blisko 92% posiada dyplom ukończenia studiów magisterskich, a około 7% 
dyplom ukończenia wyższych studiów zawodowych lub dyplom ukończenia studiów 
I stopnia. 
 Mniej niż połowa nauczycieli, czyli około 40% posiada stopień awansu zawodowego 
nauczyciela dyplomowanego, około 30% nauczyciela mianowanego, a niewiele ponad 20% 
nauczyciela kontraktowego.  
 Większość nauczycieli jest zatrudniona w szkołach podstawowych - 62%, blisko  
19% w przedszkolach, około 6% w gimnazjach, ponad 5% w liceum ogólnokształcącym na 
podbudowie gimnazjum, 5% w oddziałach przedszkolnych i około 3% w szkole muzycznej.  

 
 
 

Lp. Nazwa jednostki organizacyjnej gminy 
 

Stan zatrudnienia,  
administracja i obsługa 

 
Stan zatrudnienia,  

nauczyciele 

1 Szkoła Podstawowa nr 1 22 96 

2 Szkoła Podstawowa nr 2 w Gryfinie 15 53 

3 Szkoła  Podstawowa nr 3  w Gryfinie 30 98 

4 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie 12 42 

5 Szkoła Muzyczna I stopnia w Gryfinie 1 25 

6 Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy 23 28 

7 Szkoła Podstawowa w Gardnie 19 54 

8 Szkoła Podstawowa w Radziszewie 6 22 

9 Szkoła Podstawowa  w Żabnicy 5 22 

10 Przedszkole nr 1 w Gryfinie 17 16 

11 Przedszkole nr 2 w Gryfinie 30 41 

12 Przedszkole nr 3 w Gryfinie 11 16 

13 Przedszkole nr 4 w Gryfinie 13 34 

14 Przedszkole nr 5 w Gryfinie 22 17 

SUMA: 226 564 
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Liczba uczniów 

Jednostka - nazwa 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

m
al

uc
hy

 

st
ar

sz
ak

i 

śr
ed

ni
ak

i 

Ra
ze

m
 

Przedszkole nr 1 w Gryfinie                       145 145 

Przedszkole nr 2 w Gryfinie                   71 50 197 318 

Przedszkole nr 3 w Gryfinie                   50 23 49 122 

Przedszkole nr 4 w Gryfinie                   20 40 40 100 

Przedszkole nr 5 w Gryfinie                   25 50 50 125 

Szkoła Podstawowa  
w Żabnicy 9 9 9 10 18 12 21 14 16       118 

Szkoła Podstawowa w Gardnie 74 30 19 50 31 45 17 24 22       312 

Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy 19 11 13 27 27 30 18 19 11       175 

Szkoła Podstawowa w Radziszewie 6 6 8 7 12 16 8 14 18       95 

Szkoła Podstawowa nr 1                                  
z Oddziałami Integracyjnymi  
w Gryfinie 32 68 91 33 141 111 75 90 75       716 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Gryfinie   38 50 33 82 86 65 60 54       468 

Szkoła Podstawowa nr 3 w Gryfinie 33 120 102 129 124 125 67 79 63 19 19   880 

Zespół Szkół Ogólnokształcących                     
w Gryfinie   62 76 175                 313 

Razem 173 344 368 464 435 425 271 300 259 185 182 481 3887 

 
Stypendia dla uczniów wypłacone w 2018 r. 

 

Lp. Nazwa jednostki organizacyjnej gminy Kwota wypłaconych stypendiów 

1 Szkoła Podstawowa nr 1 w Gryfinie 16 200,00 zł 

2 Szkoła Podstawowa nr 2 w Gryfinie 16 200,00 zł 

3 Szkoła  Podstawowa nr 3  w Gryfinie 36 800,00 zł 

4 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie 36 600,00 zł 

5 Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy 6 600,00 zł 

6 Szkoła Podstawowa w Gardnie 4 000,0 zł 

7 Szkoła Podstawowa w Radziszewie 800,00 zł 

8 Szkoła Podstawowa  w Żabnicy 200,00 zł 

SUMA: 117 400,00 zł 
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Zgodnie z art. 90g ustawy z dnia 9 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2018 r. 
poz. 1457 z późn. zm.) szkoła może udzielać stypendium za wyniki w nauce lub za 
osiągnięcia sportowe. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który 
uzyskał wysoką średnią ocen oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie 
(semestrze) poprzedzającym okres (semestr), w którym przyznaje się to stypendium,  
a stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie 
wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz co 
najmniej dobrą ocenę z zachowania w okresie (semestrze) poprzedzającym okres 
(semestr), w którym przyznaje się to stypendium. Stypendium za wyniki w nauce udziela 
się począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, po ukończeniu pierwszego semestru. 
Stypendium za osiągnięcia sportowe udziela się uczniom od klasy IV szkoły podstawowej. 
Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe jest wypłacane raz  
w semestrze. Wysokość stypendium ustala dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii komisji 
stypendialnej i rady pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę 
Przedmiotowe stypendium przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady 
pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel  
w budżecie szkoły. W 2018 r. stypendium za każdy semestr dla jednego ucznia wynosiło 
200,00 zł. 

 
2.2 Reforma oświaty  

Ustawa Prawo Oświatowe oraz ustawa Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo 
oświatowe wdrożyły do polskiego systemu oświaty reformę, której założenia zaczęto 
realizować w roku szkolnym 2017/2018. Gmina Gryfino podjęła szereg uchwał w celu 
dostosowania szkół do nowego ustroju szkolnego. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia  
14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 
60) dostosowanie sieci szkół do nowego ustroju szkolnego przebiegało w dwóch etapach.  

 W dniu 23 lutego 2017 r. Rada Miejska w Gryfinie podjęła uchwałę nr XXXIII/306/17  
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych, dotychczasowych gimnazjów 
oraz klas dotychczasowych gimnazjów, prowadzonych w szkołach podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Gryfino, do nowego ustroju szkolnego. Następnie 
przedmiotowa uchwała została przekazana do zaopiniowania Zachodniopomorskiemu 
Kuratorowi Oświaty oraz odpowiednim związkom zawodowym. Kolejnym etapem było 
podjęcie w dniu 31 marca 2017 uchwały nr XXXV/329/17 Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie 
dostosowania sieci szkół podstawowych oraz klas dotychczasowych gimnazjów 
prowadzonych przez Gminę Gryfino do nowego ustroju szkolnego. 
 Z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowe sześcioletnie szkoły podstawowe stały 
się ośmioletnimi szkołami podstawowymi, a uczniowie klas I-VI dotychczasowych 
sześcioletnich szkół podstawowych stali się uczniami odpowiednich klas ośmioletnich 
szkół podstawowych. W związku z tym, z mocy prawa, Szkoła Podstawowa nr 1 w Gryfinie, 
Szkoła Podstawowa nr 2 w Gryfinie, Szkoła Podstawowa w Radziszewie oraz Szkoła 
Podstawowa w Żabnicy z dniem 1 września 2017 r. stały się ośmioletnimi szkołami 
podstawowymi. 
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W myśl art. 127 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – 
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) z dniem 1 września 2017 r. zlikwidowano I klasę,  
a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowego gimnazjum. Na rok szkolny 
2017/2018 nie przeprowadzono rekrutacji do klasy I dotychczasowego gimnazjum. 
Natomiast, zgodnie z art. 191 tej ustawy, z dniem 1 września 2017 r. zespoły publicznych 
szkół, w skład których wchodziły jedynie dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa  
i dotychczasowe gimnazjum, stały się ośmioletnimi szkołami podstawowymi. W związku  
z tym Zespół Szkół w Gryfinie, Zespół Szkół w Chwastnicy oraz Zespół Szkół w Gardnie stały 
się z dniem 1 września 2017 r. ośmioletnimi szkołami podstawowymi, w których 
prowadzono klasy dotychczasowych gimnazjów. Uchwały w tym zakresie podjęto w dniu  
30 listopada 2017 r.  

 Zmiana obwodów dla ośmioletnich szkół podstawowych na terenie miasta Gryfina 
i zachowanie istniejących granic obwodów dla ośmioletnich szkół podstawowych Gardnie, 
Chwarstnicy, Radziszewie i Żabnicy, a także zachowanie obwodów dotychczasowych 
gimnazjów dla klas gimnazjalnych prowadzonych w odpowiednich szkołach, zapewniło 
możliwość realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci i młodzież zamieszkałe na terenie 
gminy Gryfino zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa.  

Z reformą oświaty związane jest również zapewnienie miejsc w przedszkolu dla 
wszystkich chętnych. Każde dziecko z naszej gminy, którego rodzice złożyli wniosek do 
przedszkola na terenie Gminy Gryfino, ma zagwarantowane miejsce w przedszkolu lub 
oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej. Było to możliwe dzięki budowie żłobka,  
w którym miejsce znaleźli najmłodsi mieszkańcy oraz zmianie obwodów, w wyniku której 
Gmina Gryfino otworzyła dodatkowe oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 3  
w Gryfinie. 

 

2.3 Zadania realizowane przy udziale środków zewnętrznych 

W 2018 roku Gmina Gryfino pozyskała dodatkowe środki na realizację rządowych 
programów przy współudziale środków własnych. Udział środków własnych to 20%,  
a dotacji celowej 80% całości zadania.  

Realizowane programy to: 

1. Aktywna Tablica  

a) Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie 

Kwota zadania: 17 500,00 zł 

Dotacja celowa: 14 000,00 zł 

Wkład własny: 3 500,00 zł  

Zakupiono: monitor interaktywny 2 szt., projektor 1 szt., głośnik soundbar 7 szt.  
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b) Szkoła Podstawowa nr 2 im. kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza w Gryfinie 

Kwota zadania: 17 500,00 zł 

Dotacja celowa: 14 000,00 zł 

Wkład własny: 3 500,00 zł  

Zakupiono: tablica interaktywna 2 szt. , projektor ultraogniskowy 2 szt.  

2. Niepodległa - realizacja przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej 
dzieci i młodzieży 

Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Gryfinie  

Kwota zadania: 12 500,00 zł 

Dotacja celowa: 10 000,00 zł 

Wkład własny: 2 500,00 zł. 

 

Wieczornica z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości, zorganizowana w ramach projektu Niepodległa 

3. Gminie Gryfino zostało przyznane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego 2014-2020 na realizację projektu „Inwestujemy w naukę!” – 
podnoszenie szans edukacyjnych uczniów oraz kluczowych kompetencji i nauczycieli ze 
szkół z terenu Gminy Gryfino nr RPZP.08.03.00-32-K002/18. Na realizację projektu została 
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przyznana kwota dofinansowania w wysokości 2 628 706,26 zł, całkowita kwota projektu to 
2 805 106,26 zł, wkład własny rzeczowy w postaci udostępnienia sal lekcyjnych na zajęcia 
dla uczniów, koszty wynajmu i utrzymania pomieszczeń - 176 400,00 zł; czas trwania 
projektu to 20 miesięcy, od listopada 2018 r. do czerwca 2020 r. 

Realizacja projektu ma na celu podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności 
z zakresu nauk ścisłych, kreatywnego i logicznego myślenia i pracy zespołowej uczniów 
przez przeprowadzenie zajęć rozwijających dla uczniów m.in. z matematyki, języka 
angielskiego, z przedmiotów przyrodniczych. Planowane jest przeprowadzenie zajęć 
z wykorzystaniem kompetencji TIK wśród uczniów – m.in. kurs obsługi narzędzi 
informatycznych wykorzystywanych przez uczniów do nauki TIK w formie blended learning 
– wraz z dostępem do mobilnej platformy. W ramach projektu zostaną przeprowadzone 
również zajęcia kompensacyjno-wyrównawcze, służące wyrównywaniu dysproporcji 
edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia dla uczniów mających trudności w spełnianiu 
wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla 
danego etapu edukacyjnego.  

W ramach projektu zostaną przeprowadzone zajęcia dla nauczycieli, m.in. 
podnoszące kwalifikacje zawodowe, umiejętność kreatywnego i logicznego myślenia. 
Pracownie tematyczne w szkołach zostaną doposażone w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt 
komputerowy. Placówki szkolne zostaną wyposażone w specjalistyczny sprzęt i środki 
dydaktyczne dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.   
 

2.4 Najciekawsze wydarzenia i programy oraz inwestycje realizowane w szkołach  
i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino w 2018 r.: 

 
Wszystkie szkoły i przedszkola w ramach posiadanych budżetów zrealizowały remonty 

budynków i sal dydaktycznych oraz zakupiły sprzęt, wyposażenie i pomoce dydaktyczne na 
łączną kwotę: 620 493,41 zł. W ramach tych środków powstały m.in.: nowa, w pełni 
wyposażona w sprzęt komputerowy i oprogramowanie sala do zajęć komputerowych  
w Szkole Podstawowej nr 1 w Gryfinie oraz ogródek sensoryczny na terenie przy 
Przedszkolu im. Kubusia Pucharka w Gryfinie.  
  

• 100. Rocznica Odzyskania Niepodległości 
 

W ramach obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości Szkoła Podstawowa im. 
Bohaterów Westerplatte w Gardnie zrealizowała projekt „Dziesięć Kroków do 
Niepodległej”, który został objęty Patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy, a także 
Patronatami Honorowymi Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty oraz Burmistrza 
Miasta i Gminy Gryfino. Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwarstnicy 
przygotowali trzy prezentacje, które zadebiutowały podczas przedstawienia 12 grudnia 
2018 r.: „Drogi do niepodległości”, „Do niepodległości – piosenki z lat 1914 – 1918”                         
i „Kulinarna historia przedwojennej Polski”. 
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Podsumowanie projektu „Dziesięć Kroków do Niepodległej” 

 
• Współpraca polsko-niemiecka 

Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie oraz uczniowie niemieckiej 
szkoły ze Schwedt wzięli udział w projekcie edukacyjnym „SmartHistory”, finansowanym ze 
środków Unii Europejskiej. Celem projektu było zapoznanie się z historią, losami i życiem 
mieszkańców polskiej Chwarstnicy i niemieckiego Neurochlitz. Efektem pracy uczniów był  
wspólny, polsko-niemiecki film dokumentalny.   

Przedszkole nr 5 im. Calineczki prowadziło aktywną współpracę z Przedszkolem 
„Kleine Oder Welse” z Pinnow. Wspólnie realizowano projekty dofinansowane przez Unię 
Europejską: „Wiosenny świat dziecięcej zabawy” i „Świąteczny czas wspólnej zabawy”. 
Ponadto 16 października 2018 r. dzieci uczestniczyły w projekcie organizowanym przez 
Przedszkole Pinnow pn. „Znajomość języka obcego i kompetencje interkulturowe poprzez 
dziecięce spotkania ponad granicami”.  
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 Współpracę polsko-niemiecką prowadziły również placówki: Szkoła Podstawowa               
nr 2 w Gryfinie ze Szkołą w Bersenbrück,  Przedszkole nr 3 z przedszkolem w Gartz oraz 
Przedszkole nr 4 z przedszkolem w Tantow. Współpraca polegała na wzajemnych 
odwiedzinach i wspólnym organizowaniu zajęć dla dzieci i młodzieży.  
 

• Promocja aktywnego stylu życia 

Koszykarki ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Gryfinie zajęły 1. miejsce w województwie 
zachodniopomorskim w Konkursie „Always#JakDziewczyna” i wygrały 4 000 złotych na 
sprzęt sportowy, przygotowując prezentację pokazującą osiągnięte sukcesy oraz 
prowadząc kampanię wśród dzieci i młodzieży gryfińskich szkół pokazującą, że warto 
trenować sport.  

Przedszkole nr 3 im. Kubusia Puchatka wzięło udział w projekcie „Sprintem do 
Maratonu”, którego celem było popularyzowanie biegów wśród dzieci oraz promowanie 
zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu. Dzieci pokonały wspólnie dystans 6656 
metrów. Ponadto przedszkole zdobyło 1. miejsce na 671 placówek biorących udział 
w projekcie na najlepszą relację z wydarzenia. 

 
• Specjalne programy edukacyjne 
 

Przedszkole nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pszczółki Mai prowadzi edukację 
wg planu daltońskiego, opartą na trzech głównych zasadach: nauka odpowiedzialności, 
nauka samodzielności i nauka współpracy. Przedszkole prowadzi programy: wczesna 
nauka czytania w grupie pięciolatków; Tańce w kręgu – program wspierający rozwój 
emocjonalno – społeczny dziecka; Żywioły wokół nas – program wielozmysłowego 
odkrywania tajemnic natury oraz program logopedyczny we współpracy z Poradnią 
Psychologiczno – Pedagogiczną w Gryfinie. 

 
Szkoła Podstawowa im. Małych Zesłańców Sybiru w Radziszewie realizowała 

projekt pn. „Ty też możesz pomagać”, który miał na celu zaszczepianie wśród uczniów idei 
pomagania słabszym, kształtowania wrażliwości na krzywdę drugiego człowieka i zwierząt. 
W ramach projektu uczniowie uczestniczyli w następujących przedsięwzięciach: adopcja na 
odległość - całoroczne pokrycie kosztów edukacji dziewczynki z Kenii, akcja charytatywna 
na rzecz rehabilitacji jednej z uczennic szkoły, zbiórka artykułów i przyborów szkolnych dla 
dzieci ze szpitala dziecięcego w Szczecinie Zdrojach, zbiórka karmy dla zwierząt ze 
schroniska w Gryfinie, udział uczniów w zbiórce funduszy w ramach Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza w Gryfinie prowadziła 
profilaktyczny program „Spójrz inaczej”, zajmujący się problematyką uzależnień oraz 
agresją. Celem programu jest taki wpływ na dziecko, aby radziło sobie bez nadmiernego 
napięcia z rozwiązywaniem problemów, których dostarcza mu życie, aby rozumiało siebie, 
umiało współżyć z innymi i potrafiło również znajdować w samym sobie oparcie  
w trudnych sytuacjach. Program był realizowany na zajęciach z wychowawcą i pedagogiem. 
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• Ciekawostki edukacyjne 
 

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Małych Zesłańców Sybiru w Radziszewie wzięli 
udział w zajęciach pn. „6 Czwartków z Ekonomią”, realizowanych we współpracy  
z Uniwersytetem Szczecińskim. Podczas zajęć nabywali wiedzę i umiejętności z zakresu: 
planowania, zarządzania czasem, tworzenia strategii, funkcjonowania banków i firm, 
organizowania komunikacji z otoczeniem, ryzyka inwestycyjnego.  

Szkoła Podstawowa im. księcia Barnima I w Żabnicy wzięła udział w projekcie 
etnograficznym „Tutejsi – tradycje kulturowe Pomorza Zachodniego”, który miał na celu 
ocalić przed zapomnieniem kulturę i obrzędy, które osadnicy przywieźli ze sobą  
z różnych stron Polski na teren Pomorza Zachodniego po zakończeniu II wojny światowej. 
Zadaniem uczestników projektu było odnalezienie oraz upublicznienie tradycji i kultury 
swego regionu - odkrycie zwyczajów, obrzędów, rękodzieła i muzyki jego mieszkańców, 
które przetrwały do dzisiaj w niezmienionej formie lub w wyniku asymilacji mieszkańców 
uległy modyfikacji. 14 grudnia 2018 r. w Centrum Współpracy Międzynarodowej w Grodnie 
koło Międzyzdrojów zorganizowana została konferencja, podczas której przedstawiono 
wyniki wykonanej przez szkoły pracy.  

  Uczniowie Szkoły w Żabnicy wzięli również udział w ciekawym projekcie „Gotowi do 
lotu – mini drony”, czyli unikatowych w skali kraju zajęciach edukacyjnych, na których 
uczestnicy mieli okazję polecieć do utworzonego przez siebie zakątka świata za pomocą 
minidrona. Podczas warsztatów uczniowie wspólnie stworzyli niecodzienną mapę miejsc, 
które ich zdaniem warto odwiedzić. 

 

 

• Nasze perełki 

Szkoła Muzyczna I Stopnia w Gryfinie kształci ponad stu uczniów w umiejętności gry na 
instrumentach: fortepianie, skrzypcach, altówce, wiolonczeli, gitarze, flecie, klarnecie, 
saksofonie, trąbce, perkusji i akordeonie. Uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach  
o zasięgu wojewódzkim, makroregionalnym i ogólnopolskim. Uczeń Miłosz Otto jako 
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jedyny ze wszystkich uczniów szkół województwa zachodniopomorskiego uzyskał 
najwyższy wynik (maksymalną liczbę punktów) w Ogólnopolskich Przesłuchaniach Centrum 
Edukacji Artystycznej. W roku 2018 szkoła była organizatorem wielu przedsięwzięć  
i projektów edukacyjno-kulturalnych, adresowanych zarówno do społeczności Miasta  
i Gminy Gryfino, jak i zaprzyjaźnionych szkół muzycznych woj. zachodniopomorskiego.               
Na szczególne wyróżnienie zasługuje realizacja projektu „Kolbergiada”. W ramach projektu 
uczniowie szkoły muzycznej z Gryfina oraz szkoły z Raciechowic koncertowali na Ukrainie. 

 

Uczniowie Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie 

Przedszkole nr 1 im. Krasnala Hałabały w Gryfinie jest jedynym przedszkolem 
publicznym w całej Polsce północno-zachodniej, które objęte jest patronatem Polskiego 
Stowarzyszenia Montessori i w codziennych działaniach z dziećmi stosuje pedagogikę 
Montessori. Przedszkole stawia na samodzielność dzieci, szybsze uspołecznienie, uczenie 
się od siebie, rozwijanie większej motywacji do nauki i niezależności od dorosłych.  

 
 W 2018 roku Przedszkole nr 2 im. Misia Uszatka  
w Gryfinie otrzymało Certyfikat Doskonałości 
Ogólnopolskiego Programu Optymistyczne Przedszkole, 
otrzymało także Certyfikat Ogólnopolskiej Sieci Uczących 
się Przedszkoli „Supeł” za przyczynianie się do podnoszenia 
jakości edukacji przedszkolnej, dzielenia się wiedzą 
i przykładami dobrych praktyk. Jako jedyne przedszkole 
w województwie zachodniopomorskim realizuje już  
III edycję Ogólnopolskiego Programu Uczymy Dzieci 
Programować.  
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2.5 Żłobek miejski 

Na terenie Gminy Gryfino funkcjonuje również żłobek miejski. Nie jest to 
obligatoryjne zadanie gminy. Wychodząc jednak naprzeciw oczekiwaniom społecznym, 
władze Gminy Gryfino postanowiły prowadzić to zadanie. 

 

Opieka w żłobku jest sprawowana nad dziećmi w wieku od ukończenia 20. tygodnia 
życia do końca roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3. rok życia. W przypadku, gdy 
niemożliwe jest objęcie dziecka opieką przedszkolną, może ono uczęszczać do żłobka do 4. 
roku życia. Opieka żłobka obejmuje do 10 godzin dziennie względem każdego dziecka  
(w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymiar ten może być, na wniosek rodzica 
dziecka, wydłużony za dodatkową opłatą). 

W Żłobku Miejskim w Gryfinie w roku 2018 od kwietnia zatrudnionych było  
32 pracowników. Do opieki nad dziećmi zatrudnieni byli pracownicy na stanowiskach: 
opiekun – 23 etaty, woźny – 6 etatów, pielęgniarka – 1 etat.  Pozostali pracownicy to: 
pomoc kuchenna – 2 etaty, konserwator – 1 etat, specjalista ds. administracyjno-
organizacyjnych – 1 etat. Wszyscy pracownicy zatrudnieni byli w pełnym wymiarze czasu 
pracy (35 etatów, każdy po 40 godzin tygodniowo).  

Na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, 19 kwietnia 2018 r. pracownik 
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gryfinie przeprowadził kontrolę, podczas 
której sprawdzone zostały warunki sanitarno-higieniczne, jakie spełniają pomieszczenia 
przeznaczone na utworzenie dodatkowych 15 miejsc dla dzieci. W kontrolowanym zakresie 
nie stwierdzono nieprawidłowości, w związku z czym Gmina Gryfino otrzymała zgodę na 
utworzenie dodatkowych 15 miejsc w żłobku. 

Od kwietnia 2018 r. Żłobek Miejski w Gryfinie dysponował 140 miejscami  
i do placówki uczęszczało 140 dzieci. Żłobek funkcjonował przez 5 dni w tygodniu  
(od poniedziałku do piątku) przez 10 godzin dziennie, tj. w godzinach od 6.30 do 16.30. 
Personel opiekuńczy oraz woźne pracowały w 6 grupach opiekuńczych, według 
przygotowanych miesięcznych grafików pracy. 

Gmina Gryfino w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku 
do lat 3 „Maluch+” – moduł 2 na podstawie umowy Nr 276/S4/M2/2018, zawartej 28 maja 
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2018 r. pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Gminą Gryfino otrzymała dotację  
z budżetu Państwa w wysokości 225 000 zł (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych). 
Program realizowany był w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. W ramach 
przyznanej dotacji w Żłobku Miejskim w Gryfinie dofinansowaniem objęto 125 miejsc dla 
dzieci.   
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3. Kultura 

Zadania z zakresu kultury prowadzone są przez samorządowe instytucje kultury:  
Bibliotekę Publiczną w Gryfinie, Gryfiński Dom Kultury i świetlice wiejskie.  

3.1 Biblioteka Publiczna w Gryfinie 

Siedziba główna Biblioteki Publicznej w Gryfinie mieści się w budynku przy  
ul. Kościelnej 24. Biblioteka posiada 7 filii, w tym 2 miejskie (Filia Górny Taras z siedzibą  
w lokalu przy ul. Krasińskiego 87a i  Filia Naukowa z siedzibą w lokalu przy  
ul. Niepodległości 20) oraz 5 wiejskich (w Chwarstnicy, w Gardnie, w Pniewie,  
w Wełtyniu i w Żabnicy).  

Na zbiory Biblioteki składają się: 
- księgozbiór 137 542 woluminy (w roku 2018 wzrósł o 3 563 woluminy na kwotę 87 322 zł), 
- czasopisma oprawne 1 005 woluminów,  
- czasopisma nieoprawne i prasa codzienna z różnych dziedzin (w roku 2018 
prenumerowano 94 tytuły), 
- audiobooki – 1 539 egzemplarzy (w roku 2018 ich liczba wzrosła o 122 egz. na kwotę                    
2 598,00 zł), 
- dokumenty elektroniczne i inne materiały audiowizualne  - 3 162 egz. (programy 
edukacyjne pomocne np. przy zwalczaniu różnego typu schorzeń związanych z nauką 
pisania i liczenia, m.in. dysleksji, dysortografii, dyskalkulii, ćwiczenia logopedyczne na 
płytach DVD, słuchowiska w formacie mp3, audio, lektury na płytach DVD, klasykę 
filmografii dziecięcej, piosenki wykonywane przez sławnych aktorów dla dzieci i in.).  
W roku 2018 biblioteka wzbogaciła się o 109 egz. na kwotę 2.520,00 zł. 
- pozostałe zbiory specjalne czyli m.in. płyty analogowe, regionalia - 465 egz. (cymelia, 
widokówki, fotografie z widokami Gryfina i okolic, mapy Pomorza Zachodniego). W roku 
2018 zbiory specjalne biblioteki wzbogaciły się o 8 map Pomorza Zachodniego oraz 
„Topodemograficzny atlas gmin i obszarów dworskich Pomorza Zachodniego w 1871 r.” 

Czytelnicy 
W roku 2018 w Bibliotece Publicznej w Gryfinie i jej filiach zarejestrowanych było             

5 058 czytelników aktywnie wypożyczających zbiory biblioteczne. 

 

Czytelnicy według wieku 

do lat 5 

6-12 lat 

13-15 lat 

16-19 lat 

20-24 lata 

25-44 

45-60 lat 
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W roku 2018 czytelnicy odwiedzili wszystkie agendy biblioteki 65 171 razy. Liczba 

wypożyczeń księgozbioru, czasopism i zbiorów specjalnych do domu wyniosła 99 007 egz.; 
średnia wypożyczeń wyniosła 19 egz. na 1 czytelnika, na miejscu skorzystano z 39 601 egz. 
zbiorów. 

 
Czytelnia dla Dorosłych biblioteki prowadzi wypożyczenia międzybiblioteczne.  

W 2018 r. udostępniono naszym użytkownikom 159 wol. książek.  
 
Liczną grupę użytkowników biblioteki stanowią osoby korzystające z innych form jej 

działalności, czyli lekcji bibliotecznych i wycieczek zapoznających czytelników z pracą 
biblioteki (w roku 2018 ze 133 takich spotkań skorzystało 1 870 osób), imprez 
zorganizowanych przez bibliotekę w Gryfinie i filie w całej gminie, czyli m.in. koncertów, 
spotkań autorskich, warsztatów, wystaw (w ciągu roku z 470 imprez skorzystało 9 890 osób) 
oraz szkoleń i innych zajęć edukacyjnych, czyli m.in. Klubu Gier bez Prądu, spotkań 
Dyskusyjnych Klubów Książki, warsztatów biblioterapeutycznych, plastycznych (w czasie 
103 godzin skorzystało z tych form 1 973 uczestników). 
 
 
E-usługi bibliotek 
 Biblioteka Publiczna w Gryfinie udostępnia na swojej stronie internetowej 
www.biblioteka.gryfino.pl i uzupełnia na bieżąco katalog on-line. Tworzona jest także 
elektroniczna kartoteka zagadnieniowa, regionalna. Użytkownicy mogą skorzystać  
w Czytelni dla Dorosłych z e-wydania "Dziennika Gazety Prawnej" oraz e-Poradnika 
Instytucji Kultury. Na początku 2018 roku biblioteka przystąpiła do administrowanego 
przez Bibliotekę Narodową systemu cyfrowego wypożyczeń pod nazwą Academica. 
Academica udostępnia cyfrowe wersje publikacji ze szczególnym naciskiem na publikacje 
przydatne w kształceniu i pracy naukowej za pośrednictwem terminali znajdujących się 
m.in. w polskich bibliotekach.  

uczący się 
42% 

pracujący 
34% 

pozostali 
24% 

Czytelnicy według zajęcia 
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Biblioteka Publiczna w Gryfinie jest wyposażona w sprzęt przeznaczony do obsługi 
osób niewidzących i słabowidzących. Są to dwa stanowiska, na które składają się: 
powiększalnik stacjonarny dla osób niedowidzących, monitor dotykowy z klawiaturą 
brajlowską, drukarka brajlowska, lupa elektroniczna, oprogramowanie specjalistyczne. 
Ciągi komunikacyjne oraz toaleta przystosowane są do obsługi osób niepełnosprawnych 
ruchowo. W swoich zbiorach biblioteka gromadzi audiobooki oraz książki z dużą czcionką, 
których w roku 2018 przybyło 47 woluminów. Dzieci niedowidzące i niewidome mogą 
korzystać z księgozbioru z alfabetem Braille’a i z dużą czcionką, także z pomocy naukowych 
(lupy powiększające, linijki itp.) czy audiobooków.  

Działalność informacyjna i popularyzatorska 

Działalność informacyjna polega na świadczeniu usług bibliotecznych 
indywidualnemu czytelnikowi. Jednym z najczęstszych działań pracowników biblioteki na 
rzecz użytkownika jest wybór materiałów ze zbiorów bibliotecznych, opracowywanie 
zestawień bibliograficznych na kierowane przez czytelników zapytania. W ciągu 2018 r. 
udzielono w Bibliotece Publicznej w Gryfinie, wraz z filiami, 34 944 informacji, z tego 6 089 
to informacje bibliograficzne, 6 218 osób skorzystało z Internetu, Dziennika e-Gazety 
Prawnej, Academiki.  

Najważniejszym przedsięwzięciem popularyzatorskim biblioteki w 2018 r. była 
organizacja gry miejskiej pt.: „Od Syberii po Wolne Związki Zawodowe Pomorza 
Zachodniego”. Celem gry było dokonanie wkładu w rozwój tożsamości lokalnej  
i regionalnej Gryfina na tle historii powojennej Polski.  

Współpraca z organizacjami pozarządowymi, fundacjami, stowarzyszeniami  

W ramach podpisanej umowy o współpracy ze Stowarzyszeniem Wolnego Słowa  
z Warszawy (SWS) do Gryfina sprowadzono wystawy przygotowane przez SWS „Balony 
wolności”, „KOR – Komitet ruchu społecznego”, „Oni zmienili Polskę” (poświęcona 
nieżyjącym polskim działaczom opozycji antykomunistycznej), „Józef Piłsudski – Pierwszy 
Dziadek Niepodległej” (wystawa uświetniła gminne obchody stulecia odzyskania 
niepodległości przez Polskę, jej część zdobiła wnętrze Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie).  
W ramach roboczej współpracy z Towarzystwem Miłośników Historii Ziemi Gryfińskiej 
kontynuowano organizację Gryfińskich Koncertów Organowych (odbyły się trzy edycje).  

Działalność edukacyjna, kulturalno–oświatowa, promocja czytelnictwa 

Biblioteka Publiczna w Gryfinie w roku 2018 zorganizowała wiele imprez  
o charakterze edukacyjnym, kulturalno-oświatowym i promocyjnym. Cyklicznymi 
wydarzeniami, które miały miejsce w bibliotece były między innymi: spotkania autorskie 
(odwiedzili nas: Mariusz Czubaj, Barbara Stenka, Justyna Bednarek, Wojciech Kołyszko, 
Renata Piątkowska, Agata Widzowska, Marcin Kozioł, Agnieszka Ginko, a także gryfinianka 
Anna Sznigir), XV Ogólnopolski Tydzień Bibliotek organizowany przez Stowarzyszenie 
Bibliotekarzy Polskich, IV Ogólnopolska Noc Bibliotek, XVII Ogólnopolski Tydzień Czytania 
Dzieciom oraz Gryfińskie Koncerty Organowe. 
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Największym wydarzeniem tego typu zorganizowanym przez bibliotekę w 2018 roku 
były obchody 70–lecia Biblioteki Publicznej w Gryfinie, które odbyły się w maju.  

 

Gra miejska pt.: „Od Syberii po Wolne Związki Zawodowe Pomorza Zachodniego” 

 

Obchody 70–lecia Biblioteki Publicznej w Gryfinie 
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3.2 Gryfiński Dom Kultury  

Gryfiński Dom Kultury istnieje od 1958 r., a od 1 stycznia 2003 r. działa jako 
instytucja kultury i obejmuje swoją działalnością teren miasta i gminy Gryfino. Główną 
siedzibą placówki jest budynek przy ul. Szczecińskiej 17. Gryfiński Dom Kultury posiada 
również miejską filię w Pałacyku pod Lwami przy ul. Bolesława Chrobrego 48, a także 
prowadzi działalność w administrowanych przez placówkę 16 świetlicach wiejskich:  
w Bartkowie, Borzymiu, Chwarstnicy, Czepinie, Daleszewie, Dołgich, Drzeninie, Krajniku, 
Krzypnicy, Mielenku Gryfińskim, Nowym Czarnowie, Sobiemyślu, Sobieradzu, Starych 
Brynkach, Wełtyniu i Wirowie.. 

Roczna działalność Gryfińskiego Domu Kultury to setki przedsięwzięć mniejszych, 
ale także takich, które bardzo mocno wpisują się na mapę wydarzeń kulturalnych o randze 
ogólnopolskiej czy międzynarodowej.  

Wśród najważniejszych przedsięwzięć zorganizowanych przez placówkę w 2018 r. należy 
wymienić: 

1. 13. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży Włóczykij - impreza poświęcona szeroko 
pojętej tematyce podróżniczej i związkom człowieka z różnymi miejscami. Festiwal 
tradycyjnie trwa przez 11 dni. W jego trakcie odbyło się około stu wydarzeń,  
o swoich wyprawach opowiadała ponad setka prelegentów. W pokazach  
i wydarzeniach towarzyszących uczestniczyło około 6 tys. widzów, co wszystko czyni 
Włóczykija jedną z największych imprez podróżniczych, nie tylko w Polsce. 

2. Dni Gryfina - święto miasta organizowane od 1995 roku. W 2018 roku impreza 
odbyła się po raz kolejny na Nabrzeżu Miejskim w Gryfinie. W tym czasie tereny nad 
rzeką zamieniły się w wielkie miejsce piknikowe dla mieszkańców Gryfina  
i przyjezdnych gości. Na specjalnie postawionej scenie prezentowały się lokalne 
amatorskie zespoły artystyczne i topowi artyści (m.in. Ania Dąbrowska czy 
Sławomir). W organizację imprezy włączyły się także inne instytucje i placówki 
miejskie oraz gminne, dzięki czemu program imprezy wzbogaciło mnóstwo innych 
wydarzeń, które przyciągnęły w to miejsce tysiące odbiorców. 
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3. Gryfiński Dzień Dziecka – wielkie wydarzenie z okazji Dnia Dziecka w pięknym 
otoczeniu Pałacyku pod Lwami.  

 
4. Twórcze wakacje 2018 - to wakacyjny cykl tygodniowych bezpłatnych warsztatów 

artystyczno-twórczych oraz zajęć dla dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy, które 
cieszą się od lat wielkim zainteresowaniem. W Gryfinie przez całe wakacje odbywały 
się pięciodniowe warsztaty plastyczne, wokalne, filmowe, teatralne, recytatorskie, 
taneczne i turystyczne prowadzone przez wszystkich instruktorów placówki. Z kolei  
w każdej z 16 świetlic wiejskich ich instruktorki prowadziły w ramach cyklu zajęcia 
artystyczno-twórcze, rekreacyjno-sportowe, kulinarne i turystyczne. 

5. IX Festiwal Twórczości Ludowej - jednodniowe przedsięwzięcie jest organizowane  
w podgryfińskiej wsi – Bartkowie - w której przez kilkadziesiąt lat działała Kapela 
Ludowa Bartkowiacy. Impreza z roku na rok przyciąga coraz większe rzesze 
miłośników folkloru i współczesnej muzyki folkowej. Prezentacjom scenicznym 
towarzyszą warsztaty artystyczne oraz ognisko, przy którym publiczność ma szansę 
wspólnego śpiewania z artystami. 

6. Dożynki Gminne 2018 - Gminne Święto Plonów odbyło się 25 sierpnia 2018  
w Wełtyniu. Na dożynkowej scenie zaprezentowały się kapele ludowe: Borzymianka, 
Wełtynianka i Gardnianki. W konkursie na najładniejszy dożynkowy wieniec 
zwyciężyło sołectwo Wysoka Gryfińska. Gwiazdą wieczoru była grupa DIKANDA. 

7. Sztukowanie Miasta – w jego ramach odbyło się m.in. szesnaście pokazów etiud 
artystycznych na terenie miasta, spektakl wędrowny przez trzy lokacje Starego 
Miasta w Gryfinie oraz Gminna Mapa Kultury, czyli cykl trzech warsztatów 
kreatywnych dla dzieci i ich rodziców we wsiach Wirów, Wełtyń i Sobieradz. 
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8. Jesienna Scena Tańca - to wyjątkowy festiwal w skali województwa i kraju, bo 
prezentujący tzw. małe formy tańca (solo, duety, tria) w różnych technikach tańca, 
choć z naciskiem na taniec współczesny. Celem nadrzędnym festiwalu jest edukacja 
kulturalna, uwrażliwianie na sztukę wyższą i integrowanie środowisk. W związku  
z tym, że Gryfino jest miastem przygranicznym, zapraszani są również widzowie  
z Niemiec, by  rozwijać wspólne inicjatywy artystyczne. Poza spektaklami 
proponowane są także warsztaty tańca na kilku poziomach zaawansowania, silent 
disco oraz kino tańca. 
 

 
 

9. Rozśpiewane Mikołajki - coroczne przedsięwzięcie rozrywkowo-artystyczne 
organizowane z myślą o najmłodszych mieszkańcach miasta i gminy Gryfino, 
którego finałem jest pojawienie się Mikołaja.  
 

 
 

Na wszystkie ww. wydarzenia Gryfiński Dom Kultury w 2018 r. pozyskał od sponsorów 
wsparcie finansowe w wysokości 250 756, 90 zł. Dodatkowe wsparcie finansowe od Gminy 
Gryfino na organizację ww. wydarzeń wyniosło 60 000 zł. 
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Ponadto uzyskano dofinansowanie ze środków zewnętrznych na współorganizację 
imprez artystycznych „Poezja to brzmi pięknie”, „Tworzę, więc jestem” (akademia 
teatralna), „Cień mistrza” i Zlot Zachodniopomorskiej Offensywy Teatralnej wyniosło 
137 657 zł, a na organizację rajdów turystycznych organizowanych przez Gryfiński Dom 
Kultury - 5 000 zł. 

 

Bieżąca działalność kulturalno-edukacyjna 

 W Gryfińskim Domu Kultury działa kilkadziesiąt pracowni i zespołów artystycznych. 
W 2018 r. uczestnicy zajęć artystycznych organizowanych przez Gryfiński Dom Kultury 
reprezentowali nasze miasto i gminę podczas kilkudziesięciu konkursów o randze 
powiatowej, wojewódzkiej, ogólnopolskiej, a także międzynarodowej. Najwięcej osiągnięć 
odnotowały dzieci i młodzież uczęszczające na zajęcia pracowni plastycznych 
prowadzonych przez Elżbietę Narzekalak, Karinę Tyłę i Małgorzatę Ragan. Nagrody  
i wyróżnienia zdobyły m.in. na Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Magia teatru - lalka 
teatralna" w Zielonej Górze, VII Ogólnopolskim Biennale Malarstwa „Niech żyje kolor!” we 
Wrocławiu, Międzynarodowym Konkursie Plastycznym Brandenburgii 2018 „Pokażcie nam 
jak malujecie” w Schwedt czy Międzynarodowego Konkursu Plastycznego Pentel „The 49th 
International Children’s Art Exhibition”, którego organizatorem jest Fundacja na Rzecz 
Rozwoju Sztuki Biiku Bunka Kyokai przy współpracy z: Ministerstwem Spraw Zagranicznych 
Japonii oraz Ministerstwem Edukacji, Kultury, Sportu, Nauki i Technologii Yomiuri Shimbun, 
Japońskiej Federacji Projektowania Artystycznego, Japońskiego Stowarzyszenia Edukacji 
Artystycznej Pentel CO., LTD. 
 

 

Obraz Mai Szymańskiej 7 lat, nagrodzony złotym medalem 49.MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU 
PLASTYCZNEGO, organizowanego przez Fundację na Rzecz Rozwoju Sztuki przy współpracy  
z Ministrem Spraw Zagranicznych Japonii 
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• w budynku głównym przy ul. Szczecińskiej 17 działają: 
1. Pracownia Plastyczna Deseń (dla dzieci),  
2. Pracownia Plastyczna dla Dorosłych Jedwab (dla dorosłych),  
3. Teatr Tańca EGO VU (dla młodzieży i dorosłych),  
4. Zespół Tańca Współczesnego Fajber Flex (dla młodzieży),  
5. Teatr 6 i PÓŁ (dla młodzieży i dorosłych),  
6. Grupa Teatralna Gliptykos (dla dorosłych), 
7. pracownia recytatorska (dla młodzieży),  
8. zespół wokalny Ad Hoc+ (dla dorosłych),  
9. zespół wokalny Cantare (dla dzieci),  
10. zespół wokalny An-Na (dla dzieci),  
11. zespół wokalny Teens (dla młodzieży); 

 
• w fili w Pałacyku pod Lwami działają: 

1. pracownia plastyczna (dla dzieci),  
2. pracownia plastyczna (dla dzieci i młodzieży),  
3. Teatr Tespisek (dla dzieci i młodzieży),  
4. Teatr Kameleon (dla dorosłych),  
5. Teatr Eliksir (dla dorosłych),  
6. Teatr Bomba Bomba (dla dorosłych),  
7. koło recytatorskie (dla dzieci i młodzieży),  
8. dział audio/video (pracownia wokalna - filmowa dla młodzieży),  
9. pracownia turystyczna (dla dzieci i młodzieży); 

 
• w filiach w świetlicach wiejskich działają: 

1. Kapela Ludowa Borzymianka (Borzym, dla dorosłych), 
2. Kapela Ludowa Gardnianki (Gardno, dla dorosłych),  
3. Kapela Ludowa Wełtynianka (Wełtyń, dla młodzieży i dorosłych),  
4. zespół wokalny Desire (Borzym, dla dorosłych),  
5. pracownia plastyczna (Daleszewo, dla dzieci i młodzieży). 
 

• Instruktorzy Gryfińskiego Domu Kultury prowadzą także zajęcia artystyczne dla 
studentów Gryfińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku: 
1. sekcja plastyczna,  
2. sekcja malarska,  
3. sekcja taneczna,  
4. sekcja turystyczna. 

 
Kino Gryf 

Jednym z działów Gryfińskiego Domu Kultury jest Kino Gryf. To organizator pokazów 
filmów niekomercyjnych z całego świata oraz najnowszych produkcji mainstreamowych.  
W 2018 r. pokazaliśmy 138 tytułów filmowych podczas 907 seansów, w tym  
34 przedpołudniowych zorganizowanych dla przedszkoli i szkół. We wszystkich seansach 
uczestniczyło 21 083 widzów. 
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Świetlice wiejskie 

Gryfiński Dom Kultury administruje również szesnastoma filiami wiejskimi. We 
wszystkich prowadzone są zajęcia rozbudzające aktywność głównie najmłodszych 
mieszkańców naszej gminy. Instruktorzy świetlic w zakresie swojej działalności korzystają  
z pomocy instruktorów Gryfińskiego Domu Kultury, dzięki czemu wzbogacają proponowane 
przez siebie zajęcia o warsztaty artystyczne dla dzieci i dorosłych oraz organizują imprezy 
dla lokalnej społeczności z coraz większym rozmachem. 

Kalendarium najważniejszych imprez organizowanych lub współorganizowanych przez 
świetlice wiejskie: 

- styczeń: „Przezimuj z nami” - cykl zajęć i warsztatów podczas ferii zimowych (wszystkie 
świetlice wiejskie); 

- styczeń: akcja pomocowa „Napełnij moją miskę” - młodzi wolontariusze ze świetlic 
wiejskich w Borzymiu, Chwarstnicy, Czepinie, Krajniku, Krzypnicy i Nowym Czarnowie 
zbierali karmę dla bezdomnych gryfińskich kotów w sklepie Intermarche przy ul. Flisaczej 
w Gryfinie; 

- czerwiec: 9. Gminny Amatorski Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy 
Gryfino (org. Świetlica Wiejska w Krzypnicy); 

- czerwiec-sierpień: „Twórcze wakacje 2018 w świetlicach wiejskich” - pięciodniowy 
wakacyjny cykl zajęć i warsztatów zimowych (wszystkie świetlice wiejskie); 

- czerwiec: piknik rodzinny w Drzeninie (org. Świetlica Wiejska w Drzeninie); 

- lipiec: współorganizacja Biesiady Kapuścianej w Czepinie (Świetlica Wiejska w Czepinie); 

-  lipiec: IX piknik Gotowanie na polanie w Sobieradzu (Świetlica Wiejska w Sobieradzu); 

- sierpień: współorganizacja IX Amatorskiego Turnieju Piłki Siatkowej w Bartkowie 
(Świetlica Wiejska w Bartkowie); 

- wrzesień: organizacja 2. Rajdu Pieszego PoWsiNoga (świetlice wiejskie w Krajniku  
i Krzypnicy); 

- wrzesień, listopad, grudzień: współorganizacja cyklu artystycznych warsztatów dla dzieci  
i ich rodziców w ramach projektu Gminna Mapa Kultury - Sztukowania Miasta 2018  
(świetlice wiejskie w Sobieradzu, Wełtyniu i Wirowie); 

- październik: współorganizacja uroczystości z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę 
niepodległości (Świetlica Wiejska w Wełtyniu); 

- listopad: wieczornica z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości w Starych 
Brynkach (org. Świetlica Wiejska w Starych Brynkach); 

- listopad: współorganizacja Koncertu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości  
w Wirowie (Świetlica Wiejska w Wirowie). 
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3.3 Wydarzenia organizowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino poprzez 
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych:  

• Orszak Trzech Króli - przedstawienie jasełek wystawiane w przestrzeni publicznej. 
Wydarzenie miało miejsce 6 stycznia 2018 r. Na plenerowej scenie wystąpili lokalni 
artyści oraz zespoły ludowe, prezentując utwory świąteczne oraz kolędy. W orszaku 
brali udział artyści szczudlarze wcielający się w rolę trzech mędrców. W trakcie 
kolorowego przemarszu odbył się pokaz teatru ognia, symbolizujący walkę dobra ze 
złem. Była to druga edycja tego wydarzenia w Gryfinie.  
 

 
 

• Gryfiński Jarmark Wielkanocny - wydarzenie reaktywuje oraz rozbudza 
zainteresowanie tradycją wielkanocną, obrzędami i zwyczajami. Konkursy na palmę 
wielkanocną oraz babę wielkanocną mają na celu zaprezentowanie talentów 
twórczych mieszkańców Gminy Gryfino oraz reaktywowanie zwyczajów 
wielkanocnych. Plac Barnima był przepełniony stoiskami z ozdobami świątecznymi, 
kolorowymi jajkami wielkanocnymi, palmami, rękodziełami, wyrobami 
regionalnymi. Spośród wystawców oprócz regionalnych artystów i lokalnych 
producentów swoje prace prezentowali również goście spoza gminy. 
 

  
 

• Gala Sportu ma na celu wyróżnienie najlepszych sportowców związanych Gminą 
Gryfino. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 17 maja 2018 r. przyznał nagrody za 
wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w 2017 
roku 83 zawodnikom na kwotę łączną 50 250 zł. Podczas gali wyróżniani byli 
również trenerzy najlepszych gryfińskich zawodników.  
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• Gala Laureatów, czyli wyróżnienie uczniów za osiągnięcia w dziedzinie nauki  
i kultury w bieżącym roku szkolnym. Wśród laureatów obecni byli wyróżnieni  
w konkursach muzycznych, plastycznych, recytatorskich, teatralnych, 
informatycznych, zwycięzcy konkursów przedmiotowych, kuratoryjnych. 
Nagrodzono uczniów za najwyższe średnie w szkołach oraz najlepszych 
sportowców. Wyróżniono 250 osób. Podczas uroczystości swoje umiejętności 
wokalne zaprezentowali uczniowie Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie, uczestnicy 
pracowni wokalnych Gryfińskiego Domu Kultury, laureaci konkursów wokalnych 
oraz gryfińskie przedszkolaki. 
 

 
 

• Baltic Neopolis Orchestra Wielcy Koncertmistrzowie, koncert muzyki klasycznej - 
to międzynarodowy projekt, którego część odbywała się w Gminie Gryfino. 
Przedstawia najcenniejsze zjawiska i trendy w muzyce polskiej oraz europejskiej, 
poprzez koncerty zespołu bałtyckiego złożonego z wybitnych muzyków. Koncerty 
muzyki klasycznej cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Usłyszeć 
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można było dzieła kompozytorów z Polski, Szwecji, Estonii oraz Niemiec, których 
twórczość stanowi „klasykę współczesności”, kamień milowy sztuki XX wieku. 
 

 
 

• Dożynki Archidiecezjalne - wydarzenie miało miejsce 8 września 2018 r. 
Społeczność diecezjalna zebrała się, aby uroczyście podziękować za plony, trud 
pracy rolników. W ramach wydarzenia zaprezentowano regionalne potrawy, 
rękodzieło lokalnych twórców.  Odbyła się degustacja regionalnych potraw. Swoją 
ofertę prezentowali rzemieślnicy, rolnicy oraz rękodzielnicy. Na scenie 
zaprezentowały się lokalne zespoły ludowe. Uroczystej mszy świętej przewodniczył 
Ksiądz Arcybiskup Andrzej Dzięga. Patronat nad Dożynkami objął Prezydent RP 
Andrzej Duda. 
 

 
 

• Inscenizacja historyczna „Orły nad Driel” - widowisko historyczne miało miejsce na 
nabrzeżu 22 września 2018 r. i zostało poprzedzone zajęciami edukacyjnymi 
prowadzonymi w szkołach na terenie Gminy Gryfino. Prelekcje wzbogacone były 
prezentacją uzbrojenia oraz wyposażenia wojskowego. W inscenizacji wzięły udział 
grupy rekonstrukcyjne oraz jednostki wojskowe. Przedsięwzięcie jest  kontynuacją 
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rozpoczętego projektu działań miasta mających na celu pielęgnowanie 
patriotyzmu, pogłębienie wiedzy historycznej społeczności poprzez barwną i żywą 
lekcję historii. Walorem dodatkowym jest promocja obronności Polski, 
pielęgnowanie wartości żołnierskich oraz tradycji Wojska Polskiego. 

 

 
 

• Dzień Edukacji Narodowej - gminna uroczystość, w której biorą udział dyrektorzy 
szkół i przedszkoli, których organem prowadzącym jest Gmina Gryfino, dyrektor 
Żłobka Miejskiego w Gryfinie, nauczyciele, którzy uzyskali stopień awansu 
zawodowego nauczyciela mianowanego, nauczyciele szkół i przedszkoli oraz 
opiekun Żłobka Miejskiego w Gryfinie, którzy otrzymali nagrodę Burmistrza Miasta  
i Gminy Gryfino.  
 

 
 

• Jubileusz 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości - w roku 2018 
ogłoszonym przez Sejm RP Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę 
Niepodległości w Gminie Gryfino odbyło się wiele ważnych wydarzeń. Organizowały 
je przez cały rok placówki oświatowe. Finał obchodów Jubileuszu miał miejsce  
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11 listopada. Uroczystości tego dnia rozpoczęła zorganizowana przez Burmistrza 
Miasta i Gminy Gryfino uroczystość na gryfińskim Placu Sybiraków z udziałem wielu 
środowisk: przedstawicieli samorządu, kombatantów, sybiraków, uczniów 
gryfińskich szkół. Następnie, po uroczystej mszy świętej za Ojczyznę wielu 
zgromadzonych na gryfińskim nabrzeżu mieszkańców Gryfina oraz przybyłych gości 
odśpiewało hymn polski. Kolejnym wielkim wydarzeniem był Bieg Niepodległości. 
Okazał się on wielkim sukcesem frekwencyjnym. Wzięło w nim udział prawie 800 
zawodników z kraju i z zagranicy. 359 zawodników uczestniczyło w biegu na 
dystansie 10 km, a 240 uczniów gryfińskich szkół przebiegło dystans ok. 800 
metrów. Zwieńczeniem obchodów była uroczysta akademia. Wzięli w niej udział 
zaproszeni mieszkańcy gminy, którzy przez lata swojej działalności wnieśli wkład  
w jej rozwój. Uroczystość uświetnił występ Baltic Neopolis Orchestra oraz uczniów 
szkoły muzycznej.  
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4. Sport i turystyka 

Jednostką organizacyjną Gminy Gryfino, która realizuje zadania z zakresu sportu  
i turystyki jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie, który zarządza obiektami sportowo-
rekreacyjnymi w Gryfinie o łącznej powierzchni 10,4 ha (obiekty sportowe i zespół domków 
hotelowych), nabrzeżem z budynkami Rybakówki i Tawerny o pow. 0,25 ha, targowiskiem 
miejskim o pow. 0,45 ha, przystanią żeglarską pow. 0,51 ha.  

 
Nabrzeże północne w Gryfinie 

Na terenie gminy w zarządzie OSiR-u znajduje się 37 placów zabaw, 28 obiektów 
sportowo-rekreacyjnych (siłownie zewnętrzne, małe boiska), 16 boisk do piłki nożnej oraz 
kąpielisko i teren przyległy w Steklnie o pow. 0,5 ha. W 2018 roku w OSiR zatrudnionych 
było 29 osób (27 etatów).  

W poszczególnych działach zatrudnienie kształtuje się w następujący sposób: hotel 
- 7 osób, stadion - 9 osób, turystyka, w tym nabrzeże oraz Centrum Informacji Turystycznej  
i targowisko – 7 osób, kultura fizyczna, w tym place zabaw, place rekreacyjne oraz dział 
organizacji imprez sportowych - 6 osób.  

W zakresie inwestycji zrealizowano następujące zadania: przeprowadzono remont 
budynku „siłowni” (remont dachu i elewacji z ociepleniem), wymieniono dach na pawilonie 
WC na kempingu, wykonano remont boiska ze sztuczną nawierzchnią, wymieniono 
zakupioną przez Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie siatkę ogrodzeniową na plaży w Steklnie, 
wykonano ogrodzenie placu zabaw w Starych Brynkach oraz w Gryfinie w parku miejskim  
i przy ul. Rapackiego, która również była zakupiona przez Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie.  

Na stadionie miejskim odbywają się mecze ligowe w piłce nożnej, turnieje 
piłkarskie, turnieje tenisowe, imprezy lekkoatletyczne, imprezy zakładowe, festyny, lekcje 
wychowania-fizycznego oraz treningi zawodników. Zajęcia stałe - treningi (przez cały rok) 
prowadzone są przez następujące kluby: KS Energetyk, UKS Energetyk Junior, MKS Hermes, 
w okresie zimowym z boiska ze sztuczną nawierzchnią dodatkowo korzystają: Grot Gardno, 
Odrzanka Radziszewo, Błękit Pniewo, Polonia Gryfino.  
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W 2018 roku dziennie ze stadionu korzystało średnio 150 osób, tj. ponad 50 tysięcy 
osób w ciągu roku, które uczestniczyły w różnych formach zajęć sportowych na naszych 
obiektach.   

Na nabrzeżu urząd miasta, Gryfiński Dom Kultury, Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz 
stowarzyszenia były organizatorami imprez dla mieszkańców i turystów, w których łącznie 
brało udział ok. 16 700 osób. Większość wydarzeń, jakie miały miejsce na nabrzeżu 
północnym, odbywała się w Centrum Informacji Turystycznej, mieszczącym się w budynku 
Rybakówki.  

Podstawowym zadaniem CIT jest obsługa ruchu turystycznego. Ponadto CIT 
zajmował się także promocją wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez 
OSiR. W siedzibie CIT działa mała galeria. W 2018 roku zorganizowano w niej 13 wystaw,  
z czego 4 otwierano przy udziale autorów. Centrum Informacji Turystycznej odwiedziło  
2 172 gości polskojęzycznych i 233 zagranicznych.  

W zakresie turystyki zaproponowano mieszkańcom gminy zbiorowe rejsy kajakowe, 
które cieszyły się ogromną popularnością: 1 maja start w Gryfinie jako oficjalne wydarzenie 
towarzyszące Dniom Gryfina, 10 czerwca i 29 lipca start w niemieckim Gartz, 2 września 
start w Gryfinie jako zakończenie wakacji. W każdej wycieczce uczestniczyło 35-40 osób. 
Pracownik OSIR przygotowywał trasę, zajmował się organizacją i był przewodnikiem grup.  
O 100% wzrosło zainteresowanie indywidualną turystyką kajakową. Wypożyczalnia kajaków 
zanotowała rekordową liczbę klientów.    

 

Przy nabrzeżu cumowało 418 jednostek pływających, głównie z Polski i Niemiec, ale 
również z Norwegii i Szwecji. Na nabrzeżu południowym – turystyki żeglarskiej – cumowało 
260 jachtów i łodzi motorowych oraz 30 innych jednostek, w tym tratwy i łodzie wiosłowe. 
Na nabrzeżu północnym – postojowo pasażerskim - cumowało 127 jednostek frachtowych 
(barki, lodołamacze) oraz 1 statek pasażerski.  

Dział organizacji imprez sportowych przygotował 94 wydarzenia dla wszystkich 
typów szkół. Uczestniczyło w nich 7 689 uczniów. Oprócz ww. działalności pracownicy OSiR 
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przygotowywali plac na kempingu hotelowym wraz z drzewem na ognisko dla 
stowarzyszeń, szkół i zakładów pracy. W okresie od maja do października zorganizowano 
36 wydarzeń (festynów, uroczystości) z udziałem ok. 1 800 osób. Ośrodek aktywnie 
pomagał przy organizacji imprez, festynów itp. na terenie miasta i gminy. Wspieraliśmy 
transportem i siłą roboczą jednostki gminne, takie jak szkoły, przedszkola, żłobek, OPS, 
GDK, biblioteka.   

Każdego roku wzbogacana jest infrastruktura plaży miejskiej nad jeziorem  
w Steklnie. Plaża funkcjonuje, jako plaża strzeżona dostępna głównie dla mieszkańców 
Gminy Gryfino. W roku ubiegłym UMiG pozyskał środki zewnętrzne, dzięki którym 
zakupiono 5 przebieralni oraz dwie wiaty z siedziskami, wykonano dwa miejsca pod 
ognisko, przeprowadzono remont hangaru, wymieniono siatkę w płocie, dokupiono 
moduły plastikowe, zwiększając wielkość pomostu.  

W 2018 roku liczba osób korzystających z usług hotelowych wyniosła 3 398. 
Największa liczba gości zagranicznych to: Ukraińcy - 441 osób, Niemcy - 39 osób, Czesi -  
- 19 osób. Ogółem gościliśmy 525 osób z 16 krajów.  

W roku sprawozdawczym działalność na targowisku miejskim prowadziły 43 osoby 
(2014 rok - 119 osób). Widać wyraźny spadek prowadzących działalność w ostatnim  
4-leciu.  

 

4.1 Dofinansowanie zadań z zakresu sportu 

Gmina Gryfino w roku 2018 dofinansowała zadania z zakresu sportu na: przyznanie 
dotacji związanych z utrzymaniem obiektów rekreacyjno-sportowych w miejscowościach, 
Daleszewo, Pniewo oraz Gardno w łącznej kwocie 45.000,00 złotych. Przekazano także 
dotacje celowe dla klubów sportowych na trzydzieści trzy zadania własne związane ze 
współzawodnictwem sportowym w łącznej kwocie 1.147.006,00 złotych. 

W ramach przyznawania nagród dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki 
we współzawodnictwie sportowym na arenie międzynarodowej lub krajowej Burmistrz 
nagrodził czterdziestu dwóch sportowców i przekazał łącznie nagrody pieniężne w kwocie 
49.250,00 złotych. Największe osiągnięcia uzyskali między innym Joanna Oleksiuk za zajęcie 
pierwszego miejsca w Pucharze Świata osób Niepełnosprawnych w Lekkiej Atletyce  
w pchnięciu kulą, Paweł Sendyk, który uplasował się na pierwszym miejscu  
w Mistrzostwach Polski w pływaniu na 50 metrów, Julia Sanecka – uzyskując pierwsze 
miejsce w Mistrzostwach Polski w Triatlonie, Dawid Heda, który zajął pierwsze miejsce  
w Mistrzostwach Polski Sztafet w Triatlonie, Julia Sajnóg zdobywając pierwsze miejsce  
w Mistrzostwach Polski Młodziczek w Gimnastyce Artystycznej.  
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4.2 Centrum Wodne LAGUNA 

Ważnym miejscem dla sportu oraz rekreacji w Gryfinie jest CW Laguna. W 2018 roku 
zakład budżetowy Centrum Wodne Laguna świadczył usługi w zakresie kultury fizycznej, 
sportu i rekreacji, planowania i zagospodarowania sportowego, rekreacyjnego  
i turystycznego terenów oraz miejsc specjalnie na ten cel wydzielonych przez Miasto 
i Gminę Gryfino.  

Prowadzona przez zakład działalność gospodarcza miała na celu pozyskanie 
środków na pokrycie kosztów bieżącej eksploatacji, rozszerzenie działalności oraz pokrycie 
kosztów remontów i modernizacji obiektu. Źródłem przychodów zakładu były wpływy 
z odpłatności za świadczone usługi oraz dotacja w ramach dofinansowania z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki w Warszawie, która została przekazana przez Gminę Gryfino. 

Frekwencja 

Frekwencja w trakcie 2018 roku kształtowała się na poziomie porównywalnym do 
poprzedniego roku. W rozliczeniu całorocznym odnotowano niewielki (około 4%) spadek 
w stosunku do roku 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Poziom cen w CW Laguna był dostosowywany do atrakcyjności i jakości 
świadczonych usług oraz popytu na usługi świadczone przez obiekt, nie dokonano zmian 
cen na usługi. Jednocześnie utrzymane zostały ceny biletów zróżnicowane pod względem 
wieku klienta (dzieci i młodzież szkolna, dorośli, emeryci i renciści), pory korzystania (dni 
powszednie, weekendy i święta, godziny korzystania) oraz wartości zakupu (karnety). W 
celu zwiększenia frekwencji w dalszym ciągu stosowano akcje promocyjne np.: 

- dzieci ze szkół Gminy Gryfino w grupach – 6,00 zł/1 godz. (lekcje w-f), 
- dzieci z klubów pływackich w grupach – 3,00 zł/1 godz. (UKS Marlin Gryfino, UKS Delf 

Gryfino, UKS Hermes Gryfino), 
- zawodnicy klubów sportowych w grupach – 5,00 zł/1 godz. (KS Energetyk Gryfino, UKS 

Kamikaze Gryfino, UKS Aikido Taiso Gryfino), 
- osoby niepełnosprawne w czwartki – 6,00 zł/1 godz., 
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- opiekun osoby niepełnosprawnej – 3,00 zł, 
- godziny poranne (do 12.00) w dni powszednie tygodnia – niższe ceny, 
- bilety rodzinne dla rodzin z dziećmi. 

CW Laguna nadal prowadziło elastyczną politykę cenową w stosunku do instytucji 
i firm, które dokonywały zakupu dużych ilości biletów i karnetów.  

Zatrudnienie pracowników w CW Laguna było na poziomie około 64,5 etatu.  

W roku 2018 przeprowadzono inwestycje i remonty na łączną kwotę: 951 963,85 zł.   
 
Centrum Wodne Laguna otrzymało w 2018 r. dotację w wysokości 251 000,00 zł. 

Dofinansowanie pochodziło ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu 
w ramach „Programu modernizacji infrastruktury sportowej – edycja 2017”. Inwestycja 
dotyczyła realizacji zadania pod nazwą „Modernizacja pływalni krytej Centrum Wodne 
Laguna w Gryfinie obejmująca budowę łaźni parowej oraz wymianę centrali wentylacyjnej 
nawiewno – wywiewnej układu nr 1 basenu sportowego”. Pierwszą część inwestycji, tj. 
modernizację zaplecza odnowy biologicznej – budowę łaźni parowej zrealizowano w 2017 
roku (otrzymano 120 000,00 zł dofinansowania z Funduszu), a w 2018 roku przeprowadzono 
modernizację centrali nawiewno–wywiewnej układu nr 1 basenu sportowego. Koszt 
całkowity zadania wynosił 1 214 158,54 zł, z tego kwota dotacji – 371 000,00 zł. Pozostała 
kwota, tj. 843 158,54 zł pochodziła ze środków własnych CW Laguna. Zadanie zakończono 
20.10.2018 r. 

CW Laguna stale współpracuje z klubami sportowymi przy organizacji zawodów 
pływackich na basenie sportowym, promując w ten sposób CW Laguna, zwłaszcza wśród 
młodzieży szkolnej z naszej gminy. W 2018 r. na obiekcie odbyły się m.in.: 

− zawody smoczych łodzi Doker Port Cup IX Puchar Smoka Amber Szczecin w dniu 
10.02.2018 r. (organizator AMBER Szczecin), 

− Mistrzostwa Powiatu w Pływaniu Drużynowym dla dzieci w dniu 14.02.2018 r. 
(organizator OSiR Gryfino), 

− Ogólnopolskie Zawody Pływackie w Wieloboju Sprinterskim – Puchar Sprintu w dniu 
24.02.2018 r. (organizator UKP MARLIN Gryfino), 

− Zachodniopomorska Liga Pływacka w dniu 07.04.2018 r. (organizator UKP MARLIN 
Gryfino),  

− Zawody pływackie osób niepełnosprawnych w dniu 24.05.2018 r. (organizator Polskie 
Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Gryfino), 

− Otwarte Mistrzostwa Gryfina w dniu 26.05.2018 r. (organizator UKP MARLIN Gryfino), 
− Ogólnopolski Mityng Pływacki ,,Laguna Cup`2018” dla dzieci w dniu 24.11.2018 r. 

(organizator UKP MARLIN Gryfino), 
− Zachodniopomorska Liga Pływacka w dniu 01.12.2018 r. (organizator UKP MARLIN 

Gryfino), 
− Mikołajkowe zawody pływackie dla dzieci w dniu 02.12.2018 r. (organizator UKP MARLIN 

Gryfino), 
− Zawody ,,Laguna Cup” w pływaniu i karate dla dzieci w dniu 08.12.2018 r. (organizator 

UKS KAMIKAZE Gryfino). 
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5. Pomoc społeczna 

6.1 Ogólna charakterystyka systemu pomocy społecznej 
 

Zasady pomocy społecznej w naszym kraju reguluje ustawa z dnia 12 marca 2004 r.  
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018r., poz. 1508 ze zmianami) wraz z jej aktami 
wykonawczymi. Zgodnie z ustawą pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej 
państwa, której celem jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych 
sytuacji życiowych, które nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, 
zasoby i możliwości. Pomoc społeczna w szczególności polega na przyznawaniu  
i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń, pracy socjalnej, prowadzeniu i rozwoju 
niezbędnej infrastruktury socjalnej, analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie 
na świadczenia z pomocy społecznej, realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb 
społecznych, rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach 
zidentyfikowanych potrzeb.  

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są przez organy administracji 
rządowej oraz jednostki samorządu terytorialnego. Zadania gminy z zakresu pomocy 
społecznej dzielą się na zadania własne i zadania zlecone.  
 

Do najważniejszych zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należą:  
opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych  
ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych, i innych, których celem jest integracja osób  
i rodzin z grup szczególnego ryzyka;  praca socjalna; udzielanie schronienia, zapewnienie 
posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym; przyznawanie i wypłacanie 
zasiłków okresowych, stałych, celowych, w tym zasiłków na pokrycie wydatków powstałych  
w wyniku zdarzenia losowego; organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych,  
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi; prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych; dożywianie 
dzieci; sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym; kierowanie do domu pomocy 
społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca w tym domu. 

Do najważniejszych zadań własnych gminy należy również: przyznawanie  
i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych; prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach 
pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób 
wymagających opieki; podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej 
wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów 
osłonowych. 

Do najważniejszych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanej 
przez gminę należy: organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych  
w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi; prowadzenie i rozwój 
infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi; przyznawanie  
i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową  
i ekologiczną. 
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6.2 Ośrodek Pomocy Społecznej   
 

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane przez gminę realizowane są 
przez Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 12. Ośrodek 
funkcjonuje jako jednostka organizacyjna gminy od sierpnia 1990 r. na mocy uchwały                       
nr XIII/93/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy Gryfino z dnia 26 kwietnia 1990 r. w sprawie 
powołania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Na dzień 31.12.2018 r.  
w Ośrodku zatrudnionych było 64 pracowników, w tym 19 pracowników socjalnych.  

W 2018 r. została zakończona reorganizacja Ośrodka Pomocy Społecznej, polegająca 
na oddzieleniu pracy socjalnej, usług społecznych od czynności administracyjnych 
związanych z przyznawaniem świadczeń decyzją administracyjną. Działanie to poprawiło 
skuteczność realizowanych zadań z zakresu pomocy społecznej. W związku ze stale 
zmieniającą się rzeczywistością ekonomiczną, demograficzną społeczeństwa, zmiana 
sposobu organizacji świadczonej pomocy społecznej była niezbędna.  

 
 
Udzielana Pomoc Społeczna 
 

Gmina Gryfino na dzień 31.12.2018 r. liczyła 30 203 mieszkańców. W 2018 r. pomocą 
społeczną zostało objętych 667 rodzin (1311 osób), z czego 140 rodzin (382 osoby) zostało 
objętych wyłącznie pomocą w postaci pracy socjalnej. Budżet na świadczenia pieniężne  
z pomocy społecznej w 2018 r. wyniósł 3 155 376,24 zł (w tym 1714 143,18 zł środki własne 
gminy).  
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Najczęstszymi powodami ubiegania się o pomoc społeczną w 2018 r. była 

niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba i bezrobocie. Osoby niepełnosprawne  
i długotrwale chore mają niewielki wpływ na poprawę swojej sytuacji życiowej, dlatego 
przeważnie korzystają ze świadczeń pieniężnych i usług opiekuńczych.  

 

Zadania z zakresu pomocy społecznej, skierowane na podniesienie jakości życia 
społecznego mieszkańców gminy, realizowane są przez gminę Gryfino w sposób 
innowacyjny.   

Odpowiedzią na problemy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
niesamodzielnych m.in. z powodu niepełnosprawności było utworzenie w sierpniu 2017 r.  
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w ramach projektu Mieszkanie treningowe – krok do samodzielności, pierwszego 
mieszkania treningowego w gminie Gryfino. W 2018 r. ze wsparcia w mieszkaniu 
treningowym skorzystały 23 osoby niepełnosprawne (15 mężczyzn i 8 kobiet). Uczestnicy 
otrzymali kompleksowe wsparcie ze strony pracowników socjalnych i trenerów w trakcie 
treningów usamodzielniających, które dotyczyły różnych dziedzin życia i miały wpływ na 
poprawę funkcjonowania uczestników na płaszczyźnie indywidualnej i społecznej.  
Z każdym uczestnikiem prowadzona była praca socjalna metodą kontraktu socjalnego.  

 

 
Mieszkanie treningowe 

 
W 2018 r. Ośrodek rozpoczął realizację nowego projektu (który zakończy się w 2019 

r.) pn. Skuteczna pomoc - kompleksowe wsparcie. Projekt współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VII, Działanie 7.1. Kluczowym aspektem 
projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa wykorzystująca instrumenty aktywizacji 
społecznej, zawodowej, zdrowotnej, edukacyjnej. Podmiotem realizującym działania 
dotyczące reintegracji zawodowej jest Klub Integracji Społecznej (komórka Ośrodka). 
Aktywna integracja uczestników prowadzona była/jest poprzez pracę socjalną, terapię 
psychologiczną i psychospołeczną, warsztaty i szkolenia podnoszące kwalifikacje 
zawodowe, nabywanie umiejętności społecznych, rozwijanie predyspozycji i zdolności 
uczestników projektu oraz działania środowiskowe, mające na celu włączenie społeczne. 
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Warsztaty kulinarne 
 

Rok 2018 był kolejnym rokiem, w którym gmina Gryfino realizowała Gminny  
program osłonowy w zakresie zmniejszania wydatków poniesionych na leki przez 
mieszkańców Gminy Gryfino. Ustawa o pomocy społecznej daje możliwość tworzenia  
i realizacji programów osłonowych o zasięgu gminnym. Pomoc finansowa w zakresie 
zmniejszania wydatków poniesionych na leki jest udzielana ze środków własnych Gminy 
Gryfino w ramach zadań własnych gminy na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia  
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Realizacja Programu jest odpowiedzią gminy na 
potrzeby jej mieszkańców. Wydatki na leki u bardzo wielu osób pochłaniają znaczną część 
budżetu domowego, przez co doprowadzają do obniżenia poziomu życia, a niekiedy 
również do rezygnacji z zakupu niezbędnych leków. Realizacja Programu jest realnym 
wsparciem finansowym osób ponoszących duże wydatki na leki, znajdujących się w trudnej 
sytuacji finansowej. Do korzystania z programu uprawnione są osoby niepełnosprawne  
i przewlekle chore. Z pomocy w ramach Programu w 2018 r. skorzystało 241 osób, wydano 
1304 decyzje przyznające pomoc. Z danych liczbowych dotyczących udzielonej pomocy  
w ramach Programu w 2018 r. zauważalny jest wzrost liczby osób objętych wsparciem  
(w porównaniu do roku poprzedniego z Programu skorzystało 229 osób, wydano 1122 
decyzje przyznające pomoc). 

W 2018 r. gmina Gryfino przystąpiła do ministerialnego Programu Opieka 75+, 
mającego na celu poprawę dostępności do usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat  
i więcej. Program jest odpowiedzią na obserwowany wzrost zapotrzebowania na usługi 
opiekuńcze i wspiera gminy w realizacji zadania własnego, jakim jest świadczenie usług 
opiekuńczych. W ramach Programu w 2018 r. z usług opiekuńczych skorzystało 13 osób. 
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6.3. Ośrodki wsparcia 
 

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej ośrodek wsparcia jest jednostką 
organizacyjną pomocy społecznej dziennego pobytu. Ośrodkiem wsparcia może być 
ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dzienny dom pomocy. Na terenie 
gminy Gryfino działają 2 placówki będące ośrodkami wsparcia.  
 

1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Gryfinie jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla 
25 osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym: osób przewlekle psychicznie chorych; 

osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a 
także z niepełnosprawnością intelektualną, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia, 
zwłaszcza neurologiczne;  osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności 
psychicznych.  

Działalność ŚDS jest w większości finansowana ze środków pochodzących z dotacji 
od Wojewody Zachodniopomorskiego.  W roku 2018 r. dotacja na działalność ŚDS wyniosła 
382 322,58 zł.  

W roku 2018 z usług ŚDS w Gryfinie skorzystały ogółem 32 osoby.  Z analizy danych 
wynika tendencja wzrostowa liczby uczestników. W styczniu 2018 r., kiedy ośrodek 
rozpoczynał działalność, z oferty Domu korzystało 17 osób, na koniec roku 2018 liczba 
uczestników korzystających ze wsparcia w ŚDS wynosiła 23 osoby, dwie kolejne osoby 
oczekiwały na wydanie decyzji administracyjnej kierującej do Domu.  

W roku 2018 w Środowiskowym Domu Samopomocy prowadzono następujące formy 
działalności: trening funkcjonowania w codziennym życiu, trening umiejętności 
interpersonalnych i rozwiązywania problemów, trening umiejętności spędzania czasu 
wolnego oraz terapie zajęciowe. W celu dotarcia do jak największej grupy osób, zwłaszcza z 
terenów wiejskich, uczestnicy zajęć Domu mają zapewniony transport „do” i „z” placówki. 

W Domu zatrudnieni są pracownicy zgodnie z potrzebami: 

Lp. Stanowisko Wymiar etatu 

1 Kierownik ŚDS Pełny etat 

2 Terapeuta zajęciowy Pełny etat 

3 Terapeuta zajęciowy Pełny etat 

4 Instruktor terapii Pełny etat 

5 Fizjoterapeuta ¾ etatu 

6 Pedagog Pełny etat 

7 Psycholog ½ etatu 

8 Opiekun Pełny etat 
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Środowiskowy Dom Samopomocy w Gryfinie prowadzi ścisłą współpracę 
z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gryfinie. Pracownicy socjalni Ośrodka są w stałym 
kontakcie z terapeutami - pracownikami pierwszego kontaktu. Dzięki ścisłej współpracy, 
wymianie informacji i spostrzeżeń wspólnie rozwiązywane są problemy życiowe 
uczestników Domu.  

W 2018 roku zawarto z OPS w Gryfinie porozumienie o współpracy w celu 
dodatkowego wsparcia dla uczestników ŚDS dotyczącego aktywizacji zawodowej, w ramach 
projektu „Skuteczna pomoc – kompleksowe wsparcie”. Aktywnie realizowana jest 
współpraca z Poradnią Zdrowia Psychicznego w Gryfinie, z lekarzem psychiatrą. W ramach 
promocji realizowanego zadania ŚDS nawiązał współpracę z SPS ZOZ Zdroje (odbyły się 
dwa spotkania z dyrektorem szpitala i psychiatrami). ŚDS współpracuje także 
z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, Domami Pomocy Społecznej 
w Nowym Czarnowie i Dębcach, Gryfińskim Domem Kultury, Powiatowym Urzędem Pracy 
w Gryfinie i innymi jednostkami świadczącymi usługi dla osób niepełnosprawnych na 
terenie Gminy Gryfino.  

W celu realizacji założeń programowych ŚDS współpracuje z wieloma instytucjami  
i organizacjami z terenu Gminy Gryfino i Województwa Zachodniopomorskiego.  

W celu optymalizacji realizacji założeń terapeutycznych pracownicy są w stałym 
kontakcie z rodzinami uczestników, którzy mają możliwość uczestniczenia w imprezach 
okolicznościowych. W zależności od potrzeb rodzice i opiekunowie mają możliwość 
indywidualnych spotkań z psychologiem i pedagogiem. 

Zakres usług świadczonych przez ośrodek wsparcia jest na tyle szeroki, że pozwala 
uczestnikom nabywać nowe umiejętności i  sprawności,  przez co poprawia się jakość ich 
życia, stają się bardziej otwarci, zaradni, realizują swoje pasje i  marzenia. Każda 
pozytywna zmiana, nawet najmniejsza, uczestników umacnia w przekonaniu, że działalność 
na rzecz osób niepełnosprawnych jest potrzebna - wpływa na umocnienie się pozycji 
osoby zaburzonej psychicznie i niepełnosprawnej fizycznie czy też intelektualnie,  
w rodzinie i  w  społeczeństwie.  

Z uwagi na duże zainteresowanie tą formą wsparcia, gmina Gryfino planuje rozwój 
Domu poprzez zwiększenie liczby miejsc uczestników z  25 do 30. 

 

Udział w Dożynkach Archidiecezjalnych – wystawa rękodzieła wykonanego przez uczestników ŚDS 
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2. Dzienny Dom Senior+ w Gryfinie 
 

Z szacunków GUS wynika, że za pięć lat, co czwarty Polak będzie miał ukończony  
60. rok życia. W ostatnich latach nasze życie się wydłuża. Dzieci seniorów coraz dłużej 
pracują i brak im czasu lub możliwości na osobistą opiekę nad rodzicami. Odpowiedzią na 
potrzeby starzejącego się społeczeństwa, również gminy Gryfino jest Dzienny Dom Senior+ 
w Gryfinie.  

Senior+ jest jednostką organizacyjną Gminy Gryfino, prowadzoną w formie jednostki 
budżetowej, powołanej uchwałą Nr XVI/133/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 grudnia 
2015 r. Dzienny Dom powstał w ramach Wieloletniego Programu Senior - WIGOR na lata 
2015-2020, zmienionego na mocy uchwały z 20 grudnia 2016 r. Rady Ministrów na program 
wieloletni Senior+ na lata 2015-2020. 

W ramach ww. programu Gmina Gryfino otrzymuje dotację na prowadzenie Dziennego 
Domu Senior+. W 2018 r. w ramach umowy podpisanej pomiędzy Gminą Gryfino  
a Wojewodą Zachodniopomorskim pozyskano środki w wysokości 79 200 zł. 

  
Dom Senior+ ma zasięg lokalny, obejmuje gminę Gryfino i jest ośrodkiem wsparcia 

dziennego pobytu przeznaczonym dla osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+, które 
ze względu na wiek, chorobę lub samotność wymagają wsparcia. W roku 2018 Dom   
w Gryfinie zapewnił aktywizację społeczną dla 22 seniorów w wieku powyżej 60. roku życia, 
nieaktywnych zawodowo. Rekrutację seniorów przeprowadzają pracownicy socjalni 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie.  

Celami działania Domu są: poprawa, jakości życia seniorów, zapewnienie im wsparcia 
oraz pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia,  
w tym wsparcia specjalistycznego, integracja społeczna seniorów, w tym rozwój działań 
samopomocowych oraz zwiększenie ich zaangażowania w życie społeczności lokalnej. 
 
Dom realizuje swoje zadania w szczególności poprzez: 
- umożliwienie codziennego pobytu w placówce seniorom, w godzinach od 7.30 do 15.30                      
z wyjątkiem sobót, niedziel i dni wolnych ustawowo, 
- zapewnienie następujących usług: 
1) pobytowych - organizowanie czasu wolnego w bezpieczny i godny sposób, 
2) opiekuńczych, 
3) socjalnych: gorący posiłek oraz inne posiłki sporządzane w ramach terapii kulinarnej, 
pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, pomoc przy formalnościach związanych  
z korzystaniem programów i instytucji pomocowych osobom starszym i niepełnosprawnym 
np. PFRON, 
4) aktywność ruchową: gimnastyka, kinezyterapia, zajęcia sportowo-rekreacyjne  
(np. rozgrywki, festyny, wycieczki), nordic walking, zajęcia taneczne, 
5) terapia zajęciowa: kulinarna, plastyczna, muzykoterapia ogrodniczo-bukieciarska, nauka 
języków obcych, psychoterapia, treningi pamięci, 
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6) zajęcia klubowe: biblioterapia i czytanie prasy, korzystanie z komputera i zasobów 
internetowych, oglądanie programów telewizyjnych, gry towarzyskie, spotkania 
integracyjne organizowane, m.in. z okazji świąt, imienin itp.,  
7) działania prozdrowotne: kontakt z pielęgniarką, wykłady i pogadanki, informacja  
o dostępnych usługach medycznych i rehabilitacyjnych w najbliższej okolicy, 
8) trening dnia codziennego: pranie, prasowanie, sprzątanie, przygotowywanie posiłków, 
zmywanie, kalkulator finansowy gospodarstwa domowego (umiejętność dokonywania 
zakupów, opłat itp.), obsługa bankowa, pocztowa, kontakt z innymi instytucjami 
urzędowymi, 
9) działalność kulturalno-edukacyjna: spotkania z ciekawymi ludźmi, uczestnictwo  
w imprezach organizowanych przez instytucje kulturalne miasta, wykłady i pogadanki, np. 
na tematy historyczne, artystyczne i z zakresu kultury, spotkania poetyckie, 
10) aktywizacja społeczno-międzypokoleniowa: występy dzieci i młodzieży, gry  
i zabawy, opowieści seniorów, 
11) współpraca z wolontariatem oraz międzynarodowa z seniorami z Niemiec, 
12) współpraca z policją, strażą miejską, gryfińskimi lekarzami. 
 

 

Zajęcia ruchowe w Senior+ 

 
Podsumowanie 

Organizacja pomocy  społecznej w gminie Gryfino zmienia się wraz ze zmieniającym  
się społeczeństwem i problemami społecznymi. Zauważane i rozwiązywane w sposób 
szczególny są problemy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zwłaszcza osób 
niepełnosprawnych. Wprowadzane nowe formy pomocy są odpowiedzią na rozeznane 
potrzeby społeczne mieszkańców gminy. Ciągłemu rozwojowi ulega infrastruktura socjalna 
- gmina Gryfino podjęła działania zmierzające do utworzenia mieszkań chronionych 
właśnie dla osób niepełnosprawnych, których codzienne funkcjonowanie w warunkach 
mieszkania chronionego w istotny sposób może ulec poprawie. 
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5. Bezpieczeństwo publiczne 

Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym do zadań 
własnych gminy należy również wykonywanie zadań z zakresu porządku publicznego  
i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej. 

   

5.1 Informacje o jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Gryfino 
 

W 2018 roku na terenie miasta i gminy Gryfino funkcjonowało 5 jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych: w Chwarstnicy, Gryfinie, Radziszewie, Sobieradzu i Wełtyniu. Trzy 
jednostki OSP Radziszewo, OSP Sobieradz i OSP Wełtyń są włączone w struktury Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. 

    
Lp. 

Jednostka KSRG Typ jednostki 

1 Chwarstnica Nie S2 

2 Gryfino Nie S1 specjalistyczna wodno-nurkowa 

3 Radziszewo Tak S1 

4 Sobieradz Tak S1 

5 Wełtyń Tak S1 

S*- liczba posiadanych samochodów ratowniczo-gaśniczych 

Jednostki w swoich szeregach skupiają 329 członków, w tym 49 kobiet.  
W jednostkach powołane są młodzieżowe drużyny pożarnicze, do których należy 67 
młodych adeptów sztuki pożarniczej. 

5.2 Udział jednostek OSP w akcjach ratowniczo-gaśniczych       
                  

W 2018 roku na terenie miasta i gminy Gryfino odnotowano 465 zdarzeń ratowniczo-
gaśniczych. Jest to największa liczba w powiecie gryfińskim. Łącznie na terenie całego 
powiatu odnotowano 1511 zdarzeń. 

Jednostka OSP Pożar MZ AF Razem 
Radziszewo 53 24 3 80 
Chwarstnica 24 14 0 38 
Wełtyń  23 10 1 34 
Sobieradz 9 6 0 15 
Gryfino Raffer 0 4 0 4 

Liczba wyjazdów do zdarzeń jednostek OSP Gminy Gryfino 
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W dniu 3.05.2018 r. o godzinie 17:20 otrzymano powiadomienie o pożarze poddasza 
budynku mieszkalnego w Gryfinie na ulicy Fabrycznej. Po przybyciu na miejsce zdarzenia 
stwierdzono objęty pożarem strych budynku wielorodzinnego oraz część pokrycia 
dachowego. Na skutek pożaru 2 osoby zostały poszkodowane. Działania strażaków 
polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz podaniu 4 prądów gaśniczych na źródło 
pożaru. Obiekt przeszukano pod kątem pozostających w nim osób. Ewakuowano jedną 
osobę z parteru budynku. Niestety stan obiektu nie pozwolił na powrót mieszkańców po 
ukończeniu działań gaśniczych. Władze miasta zapewniły lokale zastępcze. W działaniach 
udział brali: JRG Gryfino, OSP Radziszewo, OSP Wełtyń, ZRM, policja, pogotowie 
energetyczne, straż miejska, GCZK. 

  

W dniu 13.06.2018 około godziny 13:00 doszło do zdarzenia w miejscowości 
Daleszewo. Stanowisko kierowania odebrało informacje o zderzeniu pociągu pasażerskim 
z samochodem ciężarowym. W wyniku zdarzenia śmierć na miejscu poniósł kierowca 
samochodu ciężarowego, a 27 pasażerów oraz maszynista zostali ranni. Działania 
strażaków polegały na: zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, przeprowadzeniu segregacji 
osób poszkodowanych, ewakuacji rannych z uszkodzonego pociągu, udzieleniu 
kwalifikowanej pierwszej pomocy. W działaniach nie zabrakło również wsparcia ze strony 
Gminy Gryfino i Burmistrza Mieczysława Sawaryna, który zapewnił transport części osób 
podróżujących pociągiem do OSiR w Gryfinie, gdzie zapewniono zakwaterowanie  
i posiłki. Gmina zapewniła również wodę dla ratowników biorących udział w zdarzeniu.  
W zdarzeniu udział brali: PSP Gryfino, OSP Radziszewo, Państwowe Ratownictwo Medyczne, 
Policja, WOPR (pomoc KPP), Straż Ochrony Kolei, LPR i KW PSP Szczecin. 
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5.3 Jednostki Operacyjno-Techniczne  

Podstawowym zadaniem statutowym ochotniczych straży pożarnych jest branie 
udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych, 
zagrożeń ekologicznych, katastrof i innych zdarzeń zagrażających życiu, zdrowiu i mieniu 
człowieka oraz środowisku naturalnemu.  

 Do prowadzenia działań ratowniczych każda OSP ma wyłoniony oddział ratowniczy 
określany w statucie jako Jednostka Operacyjno-Techniczna (JOT). 

Lp. Jednostka Liczba strażaków 
JOT 

1 Chwarstnica 17 

2 Gryfino 25 

3 Radziszewo 30 

4 Sobieradz 27 

5 Wełtyń 20 

 
 Razem do JOT OSP Gminy Gryfino powołanych jest 119 strażaków. Wszyscy  
z nich posiadają aktualne badania lekarskie, kurs podstawowy i ubezpieczenie. Oprócz 
kursu podstawowego, strażacy posiadają kursy dowódców, ster motorzystów, pilarzy, 
ratowników KPP, ratownictwa technicznego, kierowania ruchem drogowym.  

W 2018 roku Gmina Gryfino zakupiła dla strażaków ochotników umundurowanie  
i sprzęt na łączną kwotę: 80 683,48 zł.  

Na dzień 31 grudnia 2018 roku jednostki OSP gminy Gryfino posiadały na swoim 
wyposażeniu 5 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych i 1 lekki samochód 
ratownictwa wodnego. 

5.4 Dotacje 
 

W dniu 24 lipca 2018 r. w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej  
w Szczecinie Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Pan Tomasz Miler oraz Skarbnik 
Miasta i Gminy Gryfino Pani Beata Blejsz podpisali umowę z Dyrektorem Departamentu 
Spraw Rodzinnych i Nieletnich Ministerstwa Sprawiedliwości Panem Mikołajem Pawlakiem 
na realizację zadania pn. „Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Gryfino  
w sprzęt ratownictwa medycznego” z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy 
Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. 

Gmina Gryfino dzięki podpisanej umowie zakupiła 4 szt. toreb ratowniczych PSP R1  
i 4 szt. defibrylatorów AED dla Jednostek OSP w Chwarstnicy, Radziszewie, Sobieradzu  
i Wełtyniu. Zakupiony sprzęt zwiększy poziom bezpieczeństwa osób przebywających na 
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terenie gminy Gryfino oraz wzrosną możliwości udzielenia kwalifikowanej pierwszej 
pomocy przedmedycznej poszkodowanym w wyniku przestępstw, wypadków 
komunikacyjnych, pożarów i innych zdarzeń zagrażających życiu. 

Całkowita wartość zadania wyniosła : 39 196,00 zł. 

Dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości : 38 804,04 zł. 

Wkład własny Gminy Gryfino: 391,96 zł. 

 

5.5 Gminny Magazyn Przeciwpowodziowy  

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym jednym z zadań Gminy jest wyposażenie  
i utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego. Z uwagi na brak uregulowań, które 
określałyby warunki tworzenia oraz wyposażenia gminnych magazynów 
przeciwpowodziowych oraz biorąc pod uwagę realną skalę zagrożenia powodziowego  
w gminie Gryfino, magazyn przeciwpowodziowy wyposażany jest w najbardziej dostępny  
i najprostszy w wykorzystaniu, a jednocześnie najbardziej skuteczny w walce z żywiołem 
sprzęt przeciwpowodziowy, w ilościach pozwalających na podjęcie efektywnych działań. 

W 2018 roku Gmina Gryfino pozyskała nieodpłatnie z Urzędu Marszałkowskiego sprzęt 
do działań przeciwpowodziowych i zadań związanych z ochroną ludności na terenie gminy 
Gryfino o łącznej wartości: 168 538,04 zł. 

 

5.6 Działalność Straży Miejskiej w Gryfinie 
 

Straż Miejska w Gryfinie działa od 1993 r. W 2018 roku stan osobowy to  
9 funkcjonariuszy oraz 4 pracowników cywilnych.  

W roku 2018 Straż Miejska w Gryfinie podjęła 2 733 interwencji, w tym: interwencje 
przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu – 27, przeciwko bezpieczeństwu osób  
i mienia – 121, przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji – 604, przeciwko 
urządzeniom użytku publicznego – 149, interwencje dotyczące zwierząt domowych – 344  
i zwierząt dzikich - 139, interwencje dotyczące infrastruktury drogowej – 172, spożywania 
alkoholu oraz używania tytoniu i wyrobów tytoniowych w miejscach objętych zakazem – 67, 
interwencje dotyczące spalania niedozwolonych odpadów – 29. 

Funkcjonariusze straży miejskiej wspólnie z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej 
przeprowadzają kontrole miejsc przebywania osób bezdomnych na terenie Gminy Gryfino 
informują o zagrożeniach wynikających z nadchodzącej jesienno-zimowej pory roku.   

 
Straż miejska prowadzi intensywną współpracę z Komendą Powiatową Policji  

w Gryfinie. Organizowane są wspólne patrole w rejonach, gdzie najczęściej dochodzi do 
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zachowań niezgodnych z prawem oraz wspólnie zabezpiecza miejsca zgromadzeń 
publicznych i imprez o charakterze masowym.  

 
Lp. Pozostałe wyniki działania Liczba 

1 Osoby doprowadzone do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania 31 

2 Ujawnione przestępstwa 8 

3 Osoby ujęte i przekazane policji 16 

4 Zabezpieczone miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego 
zdarzenia albo miejsca zagrożonego takim zdarzeniem 29 

5 Chronione obiekty komunalne i urządzenia użyteczności publicznej 3233 

6 Konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości 
pieniężnych na potrzeby gminy 

506 

7 Przyjęte zgłoszenia od mieszkańców, dotyczące:  

a) zakłócenia porządku publicznego i spokoju 597 

b) zagrożeń w ruchu drogowym 962 

c) ochrony środowiska i gospodarki odpadami 607 

d) zagrożeń życia i zdrowia 9 

e) zagrożeń pożarowych (katastrof) 13 

f) awarii technicznych 684 

g)  zwierząt 368 

Pozostałe zgłoszenia 6 

 

Profilaktyka 
30 grudnia 2004 r. Rada Miejska w Gryfinie podjęła uchwałę NR XXIX 412/04  

w sprawie  przyjęcia programu „Bezpieczna Gmina”. 27 października 2004 r. w Urzędzie 
Miasta i Gminy w Gryfinie podpisane zostało porozumienie pomiędzy Gminą Gryfino  
a  Komendą Powiatową Policji, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, Strażnicą 
Straży Granicznej oraz Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe 
Nadleśnictwo Gryfino. 

Od tego dnia straż miejska prowadzi działalność edukacyjną. Celem spotkań jest 
ograniczenie zjawisk negatywnych z udziałem dzieci i młodzieży, zarówno na terenie 
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placówek oświatowych jak i poza nimi. Zajęcia profilaktyczne prowadzone przez straż 
miejską adresowane są do dzieci i młodzieży szkolnej, a także seniorów. Dostosowane są 
do wieku poszczególnych grup odbiorców. 

W 2018 roku straż miejska we współpracy z innymi instytucjami przeprowadziła 
następujące zajęcia profilaktyczne: „Bezpieczne ferie 2018”, „Wypalanie traw  
i nieużytków”, „Mój przyjaciel pies”, „Bezpieczne wakacje 2018”, „Bezpieczna droga do 
szkoły i przedszkola”. W 2018 r.  w zajęciach profilaktycznych uczestniczyło: 2 631 dzieci           
i 174 opiekunów. Uczestnicy akcji otrzymali: 2 500 elementów odblaskowych, 200 zestawów 
higienicznych dla zwierząt, 770 zakładek do książek, 1 192 broszury informacyjne,  
60 plakatów, 355 komiksów. 

Funkcjonariusze straży miejskiej prowadzą całoroczne akcje „Bezpieczna droga do 
szkoły”, gdzie w godzinach porannych od godziny 7.00 - 8.10 czuwają nad bezpieczeństwem 
dzieci i młodzieży. Akcja ta ma na celu poprawę bezpieczeństwa uczniów przychodzących 
do szkoły. Całoroczną akcją funkcjonariuszy jest również umieszczanie elementów 
odblaskowych na rowerach, skuterach, deskorolkach, rolkach, wózkach dziecięcych. 
Elementy odblaskowe poprawiają bezpieczeństwo i widoczność.  

 

 

 Zajęcia profilaktyczne prowadzone przez Straż Miejską w Gryfinie 
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Część IV 
Sfera współpracy  

z mieszkańcami  
i organizacjami 

pozarządowymi 
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1. Realizacja Budżetu Obywatelskiego 

  

W 2017 roku gmina Gryfino przystąpiła do drugiej edycji budżetu obywatelskiego. 
Łączna kwota środków przeznaczonych na budżet obywatelski w 2018 wynosiła 750 000 zł.  
 

Przed przystąpieniem do realizacji budżetu obywatelskiego gminy Gryfino na rok 2018 
przeprowadzono konsultacje społeczne z mieszkańcami całej gminy w celu uzyskania opinii 
w sprawie będącej przedmiotem konsultacji. Konsultacje przeprowadzono w formie 
zorganizowanego otwartego spotkania z mieszkańcami gminy Gryfino, badaniem opinii 
mieszkańców poprzez umieszczenie regulaminu budżetu obywatelskiego, wniosku, karty 
do głosowania oraz harmonogramu na stronie internetowej www.gryfino.pl, w Biuletynie 
Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie i przyjmowaniu 
uwag za pomocą poczty elektronicznej oraz na piśmie w Biurze Obsługi Interesanta  
w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie. Konsultacje prowadzono terminie od 27.03.2017 do 
18.04.2017, otwarte spotkanie z mieszkańcami zorganizowano w dniu 04.04.2017. W wyniku 
konsultacji zgłoszono 12 uwag, z czego 3 uwzględniono w całości, 1 częściowo, 1 zawarta 
była już w regulaminie, 1 możliwa do uwzględnienia w następnej edycji i 6 nie 
uwzględniono.  

Składanie wniosków z propozycjami zadań ustalono na okres od 22.05.2017 do 
30.06.2017. Zarządzeniem Nr 0050.93.2017 z dnia 19.07.2017 powołano Zespół ds. budżetu 
obywatelskiego na rok 2018, który dokonał weryfikacji formalnej i merytorycznej złożonych 
wniosków. Zespół przeanalizował 23 wnioski dotyczące propozycji zadań do budżetu 
obywatelskiego na rok 2018. W wyniku weryfikacji warunki regulaminu spełniło  
17 projektów. Głosowanie na zweryfikowane pozytywnie projekty trwało od 18.09.2017 do 
13.10.2017. Wpłynęło 7 974 karty do głosowania, z czego 6 934 było kartami ważnymi. Suma 
wszystkich oddanych głosów na kartach do głosowania wyniosła 16 028,  z czego 14 238 to 
głosy ważne. Zespół zarekomendował dwa zadania na 2018 rok: 

1. „Modernizację boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Gryfinie” o wartości 
350 000 zł (2 412 głosów). 

Inwestycja została zakończona w 2018 r. Odbiór końcowy odbył się  
20 grudnia 2018 r.  

Wartość inwestycji wyniosła: 356 155,43 zł brutto + koszt dokumentacji projektowej 
11 300,00 zł brutto, razem: 361 455,43 zł brutto.  

Modernizacja boiska polegała na przebudowie istniejącego obiektu na boisko 
sportowe z nową nawierzchnią. Boisko zostało wyposażone w dodatkowe kosze do piłki 
koszykowej, w nowe bramki do piłki ręcznej, przede wszystkim został zmodernizowany 
system odprowadzania wody z obiektu, poprzez prefabrykowane odwodnienie liniowe do 
skrzynek rozsączających umieszczonych w ziemi. System zapobiegnie zbieraniu się wody 
na tafli boiska. 

http://www.gryfino.pl/
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2. „Kolorowy zakątek – ogród sensoryczny w Gryfinie” o wartości 365 000 zł (1 857 
głosów). 

Inwestycja została zakończona w 2018 r. Odbiór końcowy odbył się  
28 grudnia 2018 r.  

Wartość inwestycji wyniosła: 343 079,89 brutto + koszt dokumentacji projektowej 11 193,00 
zł brutto, razem: 354 272,89 zł brutto. 

W ramach inwestycji powstał ogród sensoryczny, który czytamy za pomocą 
zmysłów. Przy użyciu specjalnie dobranej roślinności i elementów małej architektury ma 
stymulować zmysły słuchu, węchu i dotyku, pełniąc w ten sposób rolę miejsca zabawy, 
terapii oraz wypoczynku dla osób w każdym wieku. 

Ogród jest podzielony na kilka stref: 

- ogród zapachu z rabatami wypełnionymi kwiatami, bylinami i krzewami uwalniającymi 
olejki eteryczne, ma oddziaływać na zmysł węchu, 

- ogród dotyku z roślinami o różnej fakturze, wielkości i grubości liści, ma oddziaływać na 
zmysł dotyku, 

- ogród barw z różnokolorowymi roślinami ma oddziaływać na zmysł wzroku, 
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- ścieżka sensoryczna z różnymi rodzajami nawierzchni jak np. piasek, deski, kamień polny, 
ma pobudzić zarówno zmysł dotyku, jak i słuchu, 

- ogród dźwięku, który ma oddziaływać na zmysł słuchu, tworzą: tembos, cymbały, 
bębenki, dzwony wertykalne i interaktywna zabawka w kształcie nosorożca, która 
opowiada bajki.  
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2. Współpraca z organizacjami pozarządowymi 

Gmina Gryfino realizuje swoje zadania również poprzez współpracę z organizacjami 
pozarządowymi. Współpraca ta odbywa się w formie finansowej i pozafinansowej, 
obejmując następujące sfery pożytku publicznego: 

• kultura i edukacja,  
• wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, 
• zdrowie i polityka społeczna, 
• wspieranie rozwoju przedsiębiorczości. 
 

Współpraca o charakterze finansowym Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego polegała na 
zlecaniu zadań publicznych w formie powierzenia bądź wspierania. Zlecanie zadań 
odbywało się w drodze otwartych konkursów ofert, zgodnie z przepisami ustawy z dnia  
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W roku 2018 
udzielono 67 dotacji na realizację zadań publicznych i przekazano kwotę 1 417 371,00 zł. 

Gmina Gryfino w roku 2018 wspierała sektor pozarządowy także w formach 
pozafinansowych poprzez: 

 bezpłatne udostępnianie sali w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, 
 druk materiałów informacyjnych, 
 udostępnienie sprzętu biurowego (faks, drukarka, skaner) dla celów statutowych 

organizacji, 
 pomoc w dotarciu do aktów prawnych oraz innych materiałów tematycznych, 
 wsparcie medialne imprez organizowanych przez organizacje pozarządowe, 
 przekazywanie gadżetów promocyjnych, 
 przekazywanie pucharów na organizowane imprezy, zawody, 
 pomoc w opracowaniu plakatów, druk zaproszeń,   
 promowanie lokalnych organizacji i podejmowanych przez nie działań na stronie 

internetowej, 
 działalność Centrum Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, 
 nieodpłatne użyczenie lokali dla organizacji pozarządowych. 

 
Istotną częścią współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi jest wsparcie 
organizacyjne przy prowadzonych przedsięwzięciach np. poprzez udostępnianie gminnych 
obiektów czy sprzętu. W roku 2018 gmina obejmowała również patronatem organizowane 
przez sektor pozarządowy wydarzenia.  

Organizacje pozarządowe brały czynny udział w uroczystościach gminnych  
i państwowych organizowanych przez gminę (delegacja pocztów sztandarowych, oprawa 
muzyczna uroczystości). 

Zakres działalności stowarzyszeń współpracujących z gminą Gryfino jest bardzo 
szeroki. Najliczniejszą grupę stanowią kluby sportowe. W ramach swojej działalności 
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statutowej zajmują się wieloma dyscyplinami. Są wśród nich: piłka nożna, piłka ręczna, 
aikido, karate, lekkoatletyka, triathlon, kolarstwo, strzelectwo, pływanie, szachy, 
kajakarstwo, gimnastyka artystyczna,  koszykówka. Ludowy Klub Sportowy „Piast” zajmuje 
się szeroką pojętą organizacją imprez sportowych i rekreacyjnych w społecznościach 
wiejskich. Trzy kluby z terenów wiejskich z Pniewa, Gardna, Radziszewa zajmują się 
utrzymaniem i konserwacją obiektów rekreacyjno-sportowych w Gardnie, Pniewie  
i Daleszewie. 

Są też organizacje współpracujące z zakresu profilaktyki społecznej. Są to: 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – oddział w Szczecinie, które otrzymuje dotacje na 
prowadzenie świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem 
społecznym oraz Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Sports Academy”, które organizuje 
Minimundial dla uczniów szkół podstawowych.  

Część stowarzyszeń zajmuje się pracą z osobami niepełnosprawnymi, np. 
Stowarzyszenie „Most”. Stowarzyszenie Amazonek „Ewa” ma w zadaniach profilaktykę 
chorób nowotworowych i organizuje: Coroczny Marsz Życia Amazonek „Ewa” w Gryfinie, 
który  ma na celu uświadomienie istoty profilaktyki zdrowotnej. Parafialny Zespół Caritas  
w ramach dotacji organizuje pomoc dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji 
materialnej i życiowej,  w tym wieczerzę wigilijną. 

Wiele organizacji zajmuje się działalnością kulturalną i patriotyczną. 
Stowarzyszenie Gryfiński Ruch Patriotyczny otrzymał dotację na kultywowanie wartości 
patriotycznych poprzez zorganizowanie spotkania z zakresu tematyki związanej  
z Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Stowarzyszenie „Res Musica” promuje 
kulturalnie gminę Gryfino w formie występów Chóralnych.  

Stowarzyszenie Klub Gryfińskich Mam w 2018 r. zorganizowało trzecią edycję 
pikniku rodzinnego na terenie Pałacyku pod Lwami w Gryfinie. 
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3. Realizacja Funduszu Sołeckiego 
 

W roku 2018 Gmina Gryfino przeznaczyła na realizację Funduszu Sołeckiego kwotę 
648 264,42 zł.  
 
Środki z budżetu funduszu sołeckiego zostały przeznaczone na:  
- obiekty rekreacyjno-sportowe (doposażenie obiektów rekreacyjno-sportowych  
w elementy siłowni zewnętrznej i elementy na place zabaw, zakup i montaż piłkochwytów 
na boiska sportowe, budowę wiat rekreacyjnych, naprawę wiat dla zawodników itp.), 
- zadania z zakresu promocji,  
- zadania inwestycyjne (remonty dróg i ciągów pieszych, budowę oświetlenia ulicznego, 
remonty w świetlicach wiejskich, poprawę infrastruktury boisk sportowych i wykonanie 
dokumentacji projektowych), 
- utrzymanie zieleni na terenach gminnych, zakup tablic ogłoszeniowych, oczyszczanie 
terenów gminnych na wsiach, 
- zadania z zakresu kultury na organizację różnych wydarzeń, imprez, wyjazdów 
edukacyjno–poznawczo–kulturalnych i doposażenie świetlic wiejskich. 
 

 
Plac zabaw w Bartkowie 

 
Plac zabaw w Borzymiu 
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Załącznik nr 1 - Informacja o stanie realizacji uchwał podjętych przez Radę Miejską w Gryfinie w 2018 r. 
 

Lp. Data  
uchwalenia 

Numer  
uchwały 

w  sprawie Stan realizacji 

1. 30.01.2018 r. XLIII/437/18 przyjęcia sprawozdań z działalności stałych komisji Rady 
Miejskiej Gryfinie w roku 2017 

zrealizowana  

2. 30.01.2018 r. XLIII/438/18 rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Miasta  
i Gminy Gryfino 

zrealizowana  

3. 30.01.2018 r. XLIII/439/18 wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, położonych 
w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino 

zrealizowana  

4. 30.01.2018 r. XLIII/440/18 wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Gryfino w 
drodze wykupu od osób fizycznych nieruchomości 
gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń 

zrealizowana  

5. 30.01.2018 r. XLIII/441/18 ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i 
urządzeń komunalnych na terenie Gminy Gryfino 

realizowana, stawki opłat funkcjonują, są 
pobierane przez PUK w ramach zarządzania 
cmentarzami komunalnymi 

6. 30.01.2018 r. XLIII/442/18 przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gryfino 
na lata 2017-2023 

aktualizacja w uchwale Nr L/502/18, w ramach 
realizacji LPR w dniu 6 marca 2019 r. złożono 
wniosek o dofinansowanie zadania pn. 
Rewitalizacja centrum Gryfina – przebudowa 
Placu Księcia Barnima I w Gryfinie 

7. 30.01.2018 r. XLIII/443/18 zmian budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok realizacja uchwały wykazana jest w 
sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2018 

8. 30.01.2018 r. XLIII/444/18 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na 
lata 2018-2025 

realizacja uchwały wykazana jest w 
sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2018 

9. 30.01.2018 r. XLIII/445/18 ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych 
przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych dla których Gmina Gryfino jest organem 
prowadzącym 

zrealizowana, zakończony proces rekrutacji 

10. 01.03.2018 r. XLIV/446/18 wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Gryfino w 
drodze wykupu od osoby fizycznej nieruchomości 
gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta 
Gryfino 

zrealizowana 

11. 01.03.2018 r. XLIV/447/18 dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących 
dochód budżetu Gminy Gryfino instrumentem płatniczym 

zrealizowana 
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12. 01.03.2018 r. XLIV/448/18 zmiany Uchwały Nr XLII/424/17 Rady Miejskiej w Gryfinie z 
dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 
Gryfino na rok 2018 

realizacja uchwały wykazana jest w 
sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2018 

13. 01.03.2018 r. XLIV/449/18 zmian budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok realizacja uchwały wykazana jest w 
sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2018 

14. 01.03.2018 r. XLIV/450/18 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na 
lata 2018-2025 

realizacja uchwały wykazana jest w 
sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2018 

15. 01.03.2018 r. XLIV/451/18 zmiany uchwały Nr XIX/175/16 z dnia 3 marca 2016 r. w 
sprawie zasad przyznawania i wysokości nagród 
przyznawanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla 
zawodników osiągających wysokie wyniki 
we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym 

zrealizowana  

16. 01.03.2018 r. XLIV/452/18 przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Gryfino z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018 

zrealizowana, przez cały rok trwała współpraca  
z NGO 

17. 01.03.2018 r. XLIV/453/18 odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia 
prawa 

zrealizowana  

18. 29.03.2018 r. XLV/454/18 wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Skarbu Państwa w 
drodze darowizny, nieruchomości gruntowej położonej 
w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino 

w trakcie realizacji 

19. 29.03.2018 r. XLV/455/18 wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej 
nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie 
ewidencyjnym Żórawki 

zrealizowana 

20. 29.03.2018 r. XLV/456/18 wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego, części nieruchomości gruntowej, 
położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino 

w trakcie realizacji 

21. 29.03.2018 r. XLV/457/18 podziału Gminy Gryfino na okręgi wyborcze zrealizowana 

22. 29.03.2018 r. XLV/458/18 przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Gryfino w 2018 r.” 

zrealizowana,  
traci moc uchwałą nr VII/57/19 

23. 29.03.2018 r. XLV/459/18 ustalenia opłat za korzystanie z niestrzeżonego parkingu z 
ograniczonym nieodpłatnym czasem postoju, 
zlokalizowanym w Gryfinie przy ul. 1 Maja 

zrealizowana, 
zmiana w uchwale nr XLVI/464/18 

24. 29.03.2018 r. XLV/460/18 zmian budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok  
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 25. 26.04.2018 r. XLVI/461/18 trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu 
kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla 
niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania 
przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i 
prawne na terenie gminy Gryfino 

Kolegium RIO w Szczecinie stwierdziło 
nieważność uchwały w części §3, §9 i §11  
w zakresie sformułowania „z mocą 
obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.” zmiana  
w uchwale nr IV/36/19, zrealizowana, przez cały 
rok były udzielane dotacje 

26.  26.04.2018 r. XLVI/462/18 wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Gryfino 
na rok 2018 

zrealizowana, 
w 2018 r. funkcjonowało kąpielisko w Steklnie 

27. 26.04.2018 r. XLVI/463/18 podziału Gminy Gryfino na stałe obwody głosowania, 
ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych 
komisji wyborczych 

zrealizowana 

28. 26.04.2018 r. XLVI/464/18 zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z 
niestrzeżonego parkingu z ograniczonym nieodpłatnym 
czasem postoju, zlokalizowanym przy ul. 1 Maja 

zrealizowana 

29. 26.04.2018 r. XLVI/465/18 Udzielenia Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy 
finansowej 

w trakcie realizacji 

30. 26.04.2018 r. XLVI/466/18 zmian budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok realizacja uchwały wykazana jest w 
sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2018 

31. 26.04.2018 r. XLVI/467/18 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na 
lata 2018-2025 

realizacja uchwały wykazana jest w 
sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2018 

32. 26.04.2018 r. XLVI/468/18 rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Ośrodka Sportu i 
Rekreacji w Gryfinie 

zrealizowana 

33. 26.04.2018 r. XLVI/469/18 udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu dotacji celowej zrealizowana  

34. 26.04.2018 r. XLVI/470/18 wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Gryfino 
od Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia 
Rolnictwa, nieruchomości gruntowych położonych w 
obrębach ewidencyjnych Gardno i Drzenin 

w trakcie realizacji 

35. 26.04.2018 r. XLVI/471/18 przyjęcia apelu dotyczącego zmiany obowiązujących 
przepisów ustawy Prawo łowieckie 

zrealizowana  
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36. 24.05.2018 r.  XLVII/472/18 przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na rok 2018 

przy realizacji Programu podjęto działania, 
których podstawowym celem było ograniczenie 
szkód zdrowotnych i zaburzeń życia rodzinnego 
wynikających z nadużywania alkoholu, 
ograniczenie zjawiska picia alkoholu  
i podejmowania innych zachowań ryzykownych 
przez dzieci i młodzież. Program objął wiele 
grup docelowych i uwzględniał realizację 
potrzeb społecznych nie tylko 
zidentyfikowanych przez Ośrodek Pomocy 
Społecznej, ale również inne instytucje, których 
działalność związana jest z profilaktyką  
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. 
Szczegółowa informacja z realizacji Programu 
przedstawiana jest corocznie Radzie Miejskiej 

37. 24.05.2018 r. XLVII/473/18 wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Województwa 
Zachodniopomorskiego w drodze darowizny nieruchomości 
gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń 

zrealizowana 

38. 24.05.2018 r. XLVII/474/18 wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, położonych 
w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino 

w trakcie realizacji 

39. 24.05.2018 r. XLVII/475/18 zmian budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok realizacja uchwały wykazana jest  
w sprawozdaniu z wykonania budżetu za  
rok 2018 

40. 24.05.2018 r. XLVII/476/18 desygnowania przedstawicieli Rady Miejskiej do prac w 
zespole do spraw opracowania zmian w Statucie Gminy 
Gryfino 

zrealizowana 

41. 28.06.2018 r. XLVIII/477/18 zatwierdzenia „Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy 
Gryfino za 2017 rok” oraz „Sprawozdania finansowego Gminy 
Gryfino za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 roku” 

zrealizowana 

42. 28.06.2018 r. XLVIII/478/18 udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino 
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 r. 

zrealizowana 

43. 28.06.2018 r. XLVIII/479/18 ustalenia wysokości i zasad otrzymywania diet przez 
przewodniczących organów wykonawczych jednostek 
pomocniczych gminy – sołtysów 

zrealizowana, zmiana w uchwale Nr L/507/18  
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44. 28.06.2018 r. XLVIII/480/18 zmian budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok realizacja uchwały wykazana jest  
w sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 
2018 

45. 28.06.2018 r. XLVIII/481/18 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na 
lata 2018-2025 

realizacja uchwały wykazana jest w 
sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2018 

46. 28.06.2018 r. XLVIII/482/18 nadania nazwy ulicy w miejscowości Żabnica zrealizowana 

47. 28.06.2018 r. XLVIII/483/18 zmiany uchwały Nr XXXV/321/17 Rady Miejskiej w Gryfinie 
z dnia 31 marca 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gryfino w obrębach nr 1, 2 i 3 
miasta Gryfino - w rejonie ul. Śląskiej, Opolskiej, 
Mazowieckiej i Pomorskiej (w obrębie nr 2 m. Gryfino) 

trwa opracowywanie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 

48. 28.06.2018 r. XLVIII/484/18 przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody  
i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy 
Gryfino i przekazania organowi regulacyjnemu 

zrealizowana 

49. 28.06.2018 r. XLVIII/485/18 zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków 
finansowych Gminy Gryfino przeznaczonych na 
finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i 
gospodarki wodnej 

Kolegium RIO uchwałą  
Nr XIX.174.S.2018 
stwierdziło nieważność uchwały: 
- w części § 9 ust. 5 
- §11 w zakresie sformułowania: „i brak 
współpracy z kontrolującym” 
zmiana w uchwale nr XLIX/495/18, 
w trakcie realizacji 

50. 28.06.2018 r. XLVIII/486/18 ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino zrealizowana,  
traci moc uchwałą nr II/23/18 

51. 26.07.2018 r. XLIX/487/18 ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych na terenie Gminy Gryfino 

zrealizowana 

52. 26.07.2018 r. XLIX/488/18 zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych 
i warunków ich sprzedaży na terenie Miasta i Gminy Gryfino 

uchylona uchwałą nr L/506/18 

53. 26.07.2018 r. XLIX/489/18 wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej 
garaży wraz z gruntem, przyznania pierwszeństwa w ich 
nabyciu oraz ustanowienia służebności gruntowej przejazdu 
i przechodu 

w trakcie realizacji 

54. 26.07.2018 r. XLIX/490/18 wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego nieruchomości gruntowych, położonych w 
obrębie ewidencyjnym Wełtyń II 

w trakcie realizacji 
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55. 26.07.2018 r. XLIX/491/18 nadania nazwy rondu w Gardnie zrealizowana 

56. 26.07.2018 r. XLIX/492/18 zmiany uchwały Nr XXXVII/318/13 Rady Miejskiej w Gryfinie z 
dnia 26 września 2013 r. w sprawie zasad udzielania i 
rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 
oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych 
zajęć dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w 
przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Gryfino 

w realizacji, zasady są stosowane wobec 
dyrektorów i ich zastępców w szkołach 
i przedszkolach prowadzonych przez Gminę 

57. 26.07.2018 r. XLIX/493/18 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach 
niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, 
pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów 
pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych 
w szkołach i przedszkolach Gminy Gryfino 

z realizacji, zasady stosowane są wobec 
nauczycieli w szkołach i przedszkolach 
prowadzonych przez Gminę Gryfino 

58. 26.07.2018 r. XLIX/494/18 wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia w celu 
umożliwienia korzystania z usług Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Gryfinie przez mieszkańców Gminy 
Widuchowa 

niezrealizowana z uwagi na fakt, iż Gmina 
Widuchowa dotychczas nie podjęła uchwały 
w sprawie zawarcia porozumienia. Gmina 
Gryfino nadal utrzymuje gotowość do 
podpisania porozumienia 
 

59. 26.07.2018 r. XLIX/495/18 zmiany Uchwały Nr XLVIII/485/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. 
w sprawie zasad i trybu udzielenia dotacji celowej ze 
środków finansowych Gminy Gryfino przeznaczonych na 
finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej 

w realizacji 

60. 26.07.2018 r. XLIX/496/18 zmian budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok realizacja uchwały wykazana jest w 
sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2018 

61. 26.07.2018 r. XLIX/497/18 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na 
lata 2018-2025 

realizacja uchwały wykazana jest w 
sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2018 

62. 26.07.2018 r. XLIX/498/18 desygnowania radnych Rady Miejskiej w Gryfinie do pracy 
w Zespole do spraw budżetu obywatelskiego 

zrealizowana 
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63. 26.07.2018 r. XLIX/499/18 przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz 
szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników 
wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i 
przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino 

Wojewoda Zach. rozstrzygn. nadz.  
P-1.4131.206.2018.AB stwierdził nieważność §19 
ust. 3 i ust. 4, zasady stosowane są wobec 
nauczycieli w szkołach i przedszkolach 
prowadzonych przez Gminę Gryfino, 
realizowana, zasady stosowane są wobec 
nauczycieli w szkołach i przedszkolach 
prowadzonych przez Gminę Gryfino 

64. 23.08.2018 r. L/500/18 wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Gryfino w 
drodze wykupu od osób fizycznych, nieruchomości 
gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Chwarstnica 

w trakcie realizacji 

65. 23.08.2018 r. L/501/18 przystąpienia Gminy Gryfino do partnerstwa na rzecz 
realizacji projektu pn. „Przyjazny e-urząd – podniesienie 
jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz 
zarządzania nieruchomościami w 6 Miastach: Stargard, 
Gryfino, Mińsk Mazowiecki, Głogów, Nowy Targ oraz 
Zgorzelec” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa II Efektywne 
polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, 
działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne 

w dniu 5 października 2018 roku została 
podpisana umowa partnerska na rzecz realizacji 
projektu pomiędzy firmą DGA S.A. z Poznania, 
pełniącą funkcję lidera projektu, a gminami 
partnerskimi uczestniczącymi w projekcie. 
Dalsze działania mające na celu wykonanie 
założeń projektu będą realizowane zgodnie  
z harmonogramem prac w 2019 i 2020 roku. 

66. 23.08.2018 r. L/502/18 aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gryfino 
na lata 2017-2023 przyjętego Uchwałą Nr XLIII/442/18 Rady 
Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 stycznia 2018 r. 

w trakcie realizacji 

67. 23.08.2018 r. L/503/18 przyjęcia Statutu Gminy Gryfino zrealizowana  

68. 23.08.2018 r. L/504/18 zmian budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok realizacja uchwały wykazana jest w 
sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2018 

69. 23.08.2018 r. L/505/18 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na 
lata 2018-2025 

realizacja uchwały wykazana jest w 
sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2018 

70. 23.08.2018 r. L/506/18 zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Gryfino 

zrealizowana 

71. 23.08.2018 r. L/507/18 ustalenia wysokości i zasad otrzymywania diet przez 
przewodniczących organów wykonawczych jednostek 
pomocniczych gminy – sołtysów 

zrealizowana 

72. 10.09.2018 r. LI/508/18 utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze 
Gminy Gryfino, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib 
obwodowych komisji wyborczych 

zrealizowana 
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73. 27.09.2018 r. LII/509/18 przyjęcia sprawozdań z działalności stałych komisji Rady od 
1 stycznia do 26 września 2018 r. 

zrealizowana 

74. 27.09.2018 r. LII/510/18 wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, 
części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 
ewidencyjnym Steklno 

w trakcie realizacji 

75. 27.09.2018 r. LII/511/18 wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej 
nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie 
ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino na rzecz aktualnego 
użytkownika wieczystego 

zrealizowana 

76. 27.09.2018 r. LII/512/18 wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej  
w działce gminnej, oznaczonej numerem 147/3, położonej w 
obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino 

zrealizowana 

77. 27.09.2018 r. LII/513/18 zmiany uchwały Nr XIII/120/11 z dnia 24 listopada 2011 r.  
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości 

w trakcie realizacji  

78. 27.09.2018 r. LII/514/18 zmian budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok realizacja uchwały wykazana jest w 
sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2018 

79. 27.09.2018 r. LII/515/18 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na 
lata 2018-2025 

realizacja uchwały wykazana jest w 
sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2018 

80. 27.09.2018 r. LII/516/18 przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Gryfino do 2030 r. w trakcie realizacji 

81. 02.11.2018 r. LIII/517/18 zmian budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok  

82. 02.11.2018 r. LIII/518/18 wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i 
ustalenia stawki opłaty za pojemnik 

w trakcie realizacji 

83. 02.11.2018 r. LIII/519/18 ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

w trakcie realizacji 

84. 02.11.2018 r. LIII/520/18 uchylenia Uchwały Nr XLV/486/09 Rady Miejskiej w Gryfinie 
z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie określenia dziennej 
stawki opłaty targowej oraz zasad jej ustalania i poboru 

w trakcie realizacji 

85. 02.11.2018 r. LIII/521/18 określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie 
miasta i gminy Gryfino 

w trakcie realizacji 
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 VIII kadencja Rady Miejskiej  
 

86. 23.11.2018 r.  I/1/18 wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gryfinie zrealizowana  
 

87. 23.11.2018 r. I/2/18 wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Gryfinie zrealizowana  
88. 23.11.2018 r. I/3/18 wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gryfinie zrealizowana  
89. 23.11.2018 r. I/4/18 wyboru Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa 

Publicznego Rady Miejskiej w Gryfinie 
zrealizowana  

90. 23.11.2018 r. I/5/18 wyboru Przewodniczącego Komisji Planowania Przestrzennego, 
Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w 
Gryfinie 

zrealizowana  

91. 23.11.2018 r. I/6/18 wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa 
i Aktywności Gospodarczej Rady Miejskiej w Gryfinie 

zrealizowana  

92. 23.11.2018 r. I/7/18 wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady 
Miejskiej w Gryfinie 

zrealizowana,  
zmiana w uchwale 
nr IV/39/19 

93. 23.11.2018 r. I/8/18 powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gryfinie zrealizowana  
 94. 23.11.2018 r. I/9/18 powołania składu osobowego Komisji Spraw Społecznych i 

Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Gryfinie 
zrealizowana  

95. 23.11.2018 r. I/10/18 powołania składu osobowego Komisji Planowania Przestrzennego, 
Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej 
w Gryfinie 

zrealizowana  

96. 23.11.2018 r. I/11/18 powołania składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa 
i Aktywności Gospodarczej Rady Miejskiej w Gryfinie 

zrealizowana, zmiana w uchwale 
nr VII/59/19 

97. 23.11.2018 r. I/12/18 powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady 
Miejskiej w Gryfinie 

zmiana w uchwale 
nr VII/60/19 

98. 13.12.2018 r. II/13/18 nadania nazwy terenom zielonym w mieście Gryfino zrealizowana 
99. 13.12.2018 r. II/14/18 wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej 

przejazdu i przechodu 
zrealizowana 

100. 13.12.2018 r. II/15/18 uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń 
Wodociągowych i kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych 
Sp. z o.o. na lata 2018-2022 

określa zakres i nakłady 
niezbędne do poniesienia na 
infrastrukturę wodno-
kanalizacyjną we wskazanym 
okresie. Spółka jest w trakcie 
realizacji uchwalonego planu 

101. 13.12.2018 r. II/16/18 zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich w 2018 r. nie wpłynął żaden 
projekt uchwały w tym trybie 
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102. 13.12.2018 r. II/17/18 przyznania dotacji na remont zabytkowego obiektu sakralnego w roku 
2018 

zrealizowana, dotacja przyznana  
i rozliczona na remont kościoła  
w Radziszewie 

103. 13.12.2018 r. II/18/18 desygnowania przedstawicieli Rady Miejskiej w Gryfinie do składu Komisji 
Mieszkaniowej 

zrealizowana 

104. 13.12.2018 r. II/19/18 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 
Gryfino w obrębach nr 2 miasta Gryfino oraz Wełtyń II – tereny 
produkcyjno-usługowe 

zrealizowana - ustalenia 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego weszły w życie 

105. 13.12.2018 r. II/20/18 określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek 
od nieruchomości, rolny i leśny obowiązujących na obszarze gminy Gryfino 

zrealizowana 

106. 13.12.2018 r. II/21/18 zmian budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok realizacja uchwały wykazana jest 
w sprawozdaniu z wykonania 
budżetu za rok 2018 

107. 13.12.2018 r. II/22/18 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2018-2025 realizacja uchwały wykazana jest 
w sprawozdaniu z wykonania 
budżetu za rok 2018 

108. 13.12.2018 r. II/23/18 ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino 
 

zrealizowana 

109. 20.12.2018 r. III/24/18 uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2019 realizacja uchwały wykazana jest 
w sprawozdaniu z wykonania 
budżetu za rok 2018 

110. 20.12.2018 r. III/25/18 uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfino na 
lata 2019-2025 

realizacja uchwały wykazana jest 
w sprawozdaniu z wykonania 
budżetu za rok 2018 

111. 20.12.2018 r. III/26/18 przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Gryfinie na rok 2019 w realizacji  
112. 20.12.2018 r. III/27/18 przyjęcia planów pracy komisji Rady Miejskiej w Gryfinie na rok 2019 w realizacji  
113. 20.12.2018 r. III/28/18 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący 

na terenie Gminy Gryfino 
uzgodniony z Państwowym 
Gospodarstwem Wodnym „Wody 
Polskie” –Regionalnym Zarządem 
Gospodarki Wodnej w Szczecinie. 
Regulamin obowiązuje do dnia 
sporządzenia niniejszego raportu. 

 
 




	Według stanu na dzień 31.12.2018 r., gminny zasób nieruchomości stanowiły grunty o łącznej powierzchni 1 178, 8383 ha i wartości 54 416 728, 92 zł w tym:
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