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0. WSTĘP 
Realizując art. 30a ustawy o samorządzie powiatowym, Zarząd Powiatu przedstawia Radzie Powiatu 
raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w 2018 roku.  
Powiat Gryfiński kolejny rok realizował misję Powiatu, określoną w Strategii Rozwoju Powiatu 
Gryfińskiego na lata 2015-2020 „Stworzenie w powiecie gryfińskim warunków stabilnego i zrównoważonego 
rozwoju opartego na przedsiębiorczej, mobilnej i wykształconej społeczności lokalnej oraz lepszych warunków 
do życia dla wszystkich grup wiekowych”. Osiągnięte cele i rezultaty zostały przedstawione w dalszej części 
raportu. 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  
 

     1.1. CHARAKTERYSTYKA POWIATU 
 

Powiat gryfiński położony jest w północno-zachodniej Polsce, w województwie zachodniopomorskim. 
Obejmuje obszar Równiny Wełtyńskiej, Wzgórz Bukowych, Doliny Dolnej Odry, Równiny Pyrzycko- 
Stargardzkiej, Pojezierza Myśliborskiego, Równiny Gorzowskiej i Kotliny Freienwaldzkiej. 
Północna część powiatu należy do historycznego Pomorza Zachodniego, a południowa - do dawnej 
brandenburskiej Nowej Marchii.  
Powiat od zachodu graniczy z Republiką Federalną Niemiec - poprzez graniczną rzekę Odrę oraz               
z powiatem polickim. Na północy przylega do granicy miasta Szczecin. Na północny wschód od powiatu 
gryfińskiego znajduje się powiat stargardzki, na wschodzie powiat pyrzycki, a na południowym wschodzie 
i południu powiat myśliborski. 
Powiat utworzono w 1999 r. w ramach reformy administracyjnej, a siedzibą powiatu jest miasto Gryfino.  
Powiat gryfiński jest powiatem o największej powierzchni w województwie zachodniopomorskim. 
W skład powiatu wchodzi 9 gmin: 
- 6 gmin miejsko-wiejskich: Cedynia, Chojna, Gryfino, Mieszkowice, Moryń, Trzcińsko-Zdrój, 
- 3 gminy wiejskie: Banie, Stare Czarnowo, Widuchowa. 
W powiecie istnieje 6 miast: Cedynia, Chojna, Gryfino, Mieszkowice, Moryń, Trzcińsko-Zdrój. 

Tab.1. Podstawowe dane charakteryzujące powiat gryfiński 
 

Dane 
 
2018 

Zmiana w 
stosunku do 
roku 2017 

Miejsce w 
wojew. w 
2017 r. 

Powierzchnia powiatu (km2) 1 869,11 - 1 
Liczba ludności (stan 31.12.2018 r.)  82 530 - 421 4 
Liczba ludności (osoby zameldowane – 31.12.2018 r.) 79 823 - 656 4 
Wskaźnik urbanizacji (%)   45,84 - 0,04  
Wskaźnik feminizacji (%)  (liczba kobiet na 100 mężczyzn) 101,97 - 0,01 5 
Gęstość zaludnienia (osób/km2) 44,26 -0,16 14 
Urodzenia żywe (osoby), w tym: 
- w Szpitalu Powiatowym w Gryfinie sp. z o. o  
ogółem na 1 000 ludności 

737 
313 
8,90 

-29 
- 47 

-0,32 

 

Zgony (osoby), w tym: 
- w Szpitalu Powiatowym w Gryfinie sp. z o. o  
ogółem na 1000 ludności 

906 
137 
11,0 

84 
28 

1,17 

 

Przyrost naturalny (‰) -2,0 -1,35  
Migracje wewnętrzne:                                                           napływ 
                                                                                                    odpływ 

  958 
1 223 

      73 
           53 

 

Migracje zagraniczne:                                                           imigracje 
                                                                                              emigracje 

    41 
    26 

       - 16 
          - 8 

 

Saldo migracji:  -250 -12 13 
Lesistość (%) 
Lasy publiczne (w % ogółu powierzchni leśnej)  

34,2 
98,6 

0,2 
0 

 

Drogi publiczne o twardej nawierzchni (powiatowe i gminne) na 100 km2 
w km   *stan na 31.12.2017 

b.d 41,3*  

Długość dróg powiatowych w powiecie gryfińskim (km) 631,6 0  
Średnia długość dróg powiatowych w powiatach (km) 397,1   
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Dane  
2018 

Zmiana w 
stosunku do 
roku 2017 

Miejsce w 
wojew. w 

2017 r. 
Średnia długość dróg powiatowych w kraju na 1 mieszkańca – w  metrach 3,25 0,01  
Średnia długość dróg powiatowych w pow. gryfińskim na 1 mieszk. (m) 7,65 0,04  
Samochody zarejestrowane na 1 000 ludności  669 35  
Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON, w tym: 8 618 +51 12 
          w sektorze publicznym 208 +6  
          w sektorze prywatnym, w tym: 8 358 +40  
             osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą      6 745 +180  

spółdzielnie i inne 52 +1  
Podmioty nowo zarejestrowane  825 +7  
Podmioty wyrejestrowane   760 +43  
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych, w tym: 2 397 -327 13 

                                                                              kobiet 1 536 -168  
                                                                              mieszkańców wsi  1 599 -182  

Stopa bezrobocia rejestrowanego w %    10,3 -1,4 10 
Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych zwolnionych z przyczyn 
dotyczących zakładów pracy 

54 -13  

Dochody własne budżetu powiatu na 1 mieszkańca zameldowanego (w zł) 519,62 128,16 11 
Środki w dochodach budżetu powiatu na współfinans. i finansowanie 
programów i projektów unijnych na 1 mieszkańca zameldowanego (w zł) 

83,26 48,34 4 

Wydatki budżetu powiatu na 1 mieszkańca zameldowanego (w zł) 1 071,76 158,22 18 
Dane pochodzą ze strony www.stat.gov.pl i źródeł własnych. 

Tab. 2. Struktura użytkowania gruntów w 2018 r. (31.12.) – w ha i %. 
Grunty rolne Leśne Zabudowane i 

zurbanizowane 
Pod 

wodami 
Użytki ekolog. Różne Powierzchnia ogólna 

gruntów 
105 801 63 923 7 419 6 544 849 2 375 186 911 
56,60% 34,2% 4,0% 3,5% 0,4% 1,3% 100,00% 
Dane z Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru 

Tab. 3. Struktura gruntów rolnych w 2018 roku (31.12.) – w ha i % 
Grunty rolne 

Użytki rolne 
Nieużytki Razem grunty orne sady łąki trwałe pastwiska 

trwałe 
rolne 

zabudowane 
pod rowami 

stawami 
zadrzewione 
zakrzewione  

77 811 508 9 181 3 414 1 863 815 1 032 11 177 105 801 
73,5% 0,5% 8,7% 3,2% 1,8% 0,8% 1,0% 10,5% 100,0% 
Dane z Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru 
 

1.2. UCZESTNICTWO POWIATU W ORGANIZACJACH I PODMIOTACH GOSPODARCZYCH 
1)  Stowarzyszenie Związek Powiatów Polskich (ZPP) 
Podstawa przynależności: uchwała Nr XVII/188/2000 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 11 października 
2000 r. o przystąpieniu Powiatu Gryfińskiego do Stowarzyszenia Związek Powiatów Polskich. 
Delegat do Zgromadzenia Ogólnego: Jerzy Miler - uchwała Nr III/19/2018 Rady Powiatu w Gryfinie         
z dnia 20 grudnia 2018 r.  
Cele ZPP:  
- wspieranie idei samorządu, integrowanie i obrona wspólnych interesów powiatów, kształtowanie 
wspólnej polityki, wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju i promocji powiatów, wymiana doświadczeń, 
upowszechnianie modelowych rozwiązań w zakresie rozwoju i zarządzania w powiatach,  
- prowadzenie oraz wspieranie prowadzonej przez swych członków działalności naukowej, naukowo-
technicznej, oświatowej, kulturalnej, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, 
- wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz rehabilitacji 
zawodowej i społecznej inwalidów. 

http://www.stat.gov.pl/
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Składki: roczna składka członkowska płatna za okresy kwartalne, w wysokości rocznej za 2018 r. – 
13 292,64 zł, tj. 0,16 zł od mieszkańca powiatu, wg danych GUS na koniec czerwca roku poprzedniego 
(uchwała nr XXIII/4/18 XXIII Zgromadzenia Ogólnego ZPP z dnia 10 kwietnia 2018 r.).   

2)  Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego (ZCPWZ) 
Podstawa przynależności: uchwała Nr XXVII/315/2001 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21 grudnia 2001 
r. w sprawie utworzenia Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego oraz 
przyjęcia Statutu Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego.  
Reprezentacja Powiatu do Zgromadzenia ZCPWZ (2 osoby):  
- Grzegorz Downar – Geodeta Powiatowy - przedstawiciel Powiatu Gryfińskiego (uchwała nr 
XXV/327/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 czerwca 2005 r.).  
- do 19.12.2018 r. Jerzy Miler – Wicestarosta – członek Zarządu (uchwała nr II/22/2006 Rady Powiatu w 
Gryfinie z 20 grudnia 2006 r.), od 20.12.2018 r. Wojciech Konarski – Starosta - (uchwała nr III/15/2018 
Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20 grudnia 2018 r.).   
Cele ZCPWZ - przedsięwzięcia leżące w kompetencjach samorządów powiatowych w zakresie geodezji, 
kartografii i katastru oraz dróg publicznych. 
W dotychczasowym okresie przynależności zakończono projekt Zintegrowanego Systemu Informacji         
o Nieruchomościach (Faza I), realizowany przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK) we 
współpracy ze ZCPWZ i powiatami województwa zachodniopomorskiego. 
W wyniku realizacji projektu zostały zmodernizowane bazy danych Ewidencji Gruntów i Budynków        
w 7 obrębach ewidencyjnych za kwotę 338 234,52 zł, w całości finansowane przez GUGiK oraz zostały 
założone bazy danych obiektów topograficznych BDOT500 i gminnych ewidencji sieci uzbrojenia 
technicznego GESUT dla 2 jednostek ewidencyjnych za kwotę 157 108,93 zł, finansowane w 75%              
z Regionalnego Programu Operacyjnego i w 25% ze środków własnych (dotacja wojewody). 
Składki: roczna składka członkowska płatna za okresy kwartalne, w wysokości rocznej za 2018 r. – 
8 325,00 zł, tj. 0,10 zł od mieszkańca powiatu, wg danych GUS na 31 grudnia roku poprzedniego (uchwała 
nr LVII/165/2017 Zgromadzenia Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego       
z dnia 3 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich na rok 2018). 

3) Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich – Lokalna Grupa Działania 
Podstawa przynależności: uchwała nr XXVI/256/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14 stycznia 2009 r. 
w sprawie przystąpienia Powiatu Gryfińskiego do stowarzyszenia - Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (DIROW). 
Reprezentacja Powiatu Gryfińskiego: Starosta Gryfiński lub osoba przez niego wyznaczona. 
Cele DIROW: współpraca pomiędzy sektorem publicznym, gospodarczym i społecznym oraz działanie na 
rzecz wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich na terenie gmin powiatu 
gryfińskiego, a także pozyskiwanie środków na realizację wspólnie wypracowanych i przyjętych 
przedsięwzięć. 
Stowarzyszenie DIROW jest Lokalną Grupą Działania, działającą na terenie większości gmin powiatu 
gryfińskiego w ramach działania LEADER, stanowiącego instrument realizacji unijnej polityki rozwoju 
obszarów wiejskich na lata 2014-2020. 
Działania na rzecz Powiatu w 2018 r.:  
a) w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) realizowanej przez stowarzyszenie DIROW, 
Powiat Gryfiński otrzymał dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Budowa ogólnodostępnej 
infrastruktury rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców gminy Chojna”. 
Celem operacji zrealizowanej przez powiat jest zapewnienie lokalnej społeczności z gminy miejsko-
wiejskiej Chojna, a także turystów odwiedzających gminę spoza terenu Powiatu Gryfińskiego, 
nieograniczonego i bezpłatnego dostępu do nowej i zmodernizowanej infrastruktury rekreacyjnej. 
Realizacja operacji przez Powiat na terenie własnych nieruchomości zlokalizowanych w Chojnie przy ul. 
Podmurze, obejmowała wybudowanie siłowni zewnętrznej złożonej z 7 elementów do ćwiczeń na 
świeżym powietrzu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, a także kompleksową 
modernizację placu zabaw w pobliżu Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych. 
Całkowita wartość operacji w ramach projektu wyniosła 67,4 tys. zł, a dofinansowanie ze środków 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) wyniosło 42,8       
tys. zł, 
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b) ze środków EFRROW, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 
dofinansowano także Projekt „Promocja miejsc, wydarzeń na terenie powiatu gryfińskiego objętego LSR 
oraz jego mieszkańców w związku z setną rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę”. Projekt 
zrealizowano na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim nr 00293-6935-UM1610446/18 z dnia 4 
czerwca 2018 r. 
W ramach projektu została wydana publikacja pt. „Tu budujemy Polskę. Powiat Gryfiński w 100. rocznicę 
odzyskania niepodległości” oraz mapa powiatu – po 1 000 egzemplarzy. Zakupiono również zestaw 
materiałów promocyjnych (po 150 egzemplarzy), obejmujący komplet piśmienniczy, torby jutowe, kubki,  
notesy z długopisem, pendrive 8 GB, gry memory.  
Koszt realizacji zadania wyniósł 55 968,92 zł, a kwota uzyskanego wsparcia 33 654,11 zł. 
Składki: roczna składka członkowska w wysokości 5 237,80 zł, tj. 0,10 zł od mieszkańca z obszarów 
wiejskich i miejskich, wg danych GUS na rok poprzedzający okres składkowy (uchwała nr 14/2009 
Walnego Zebrania Członków z dnia 4 maja 2009 r. w/s ustalenia wysokości składek członkowskich). 

4)  Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania 
Podstawa przynależności: uchwała nr IV/43/2003 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2003 r.      
w sprawie przystąpienia Powiatu Gryfińskiego do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. 
Reprezentacja Powiatu Gryfińskiego: Starosta Gryfiński (2018 r.), osoba wyznaczona: Marek Brzeziński 
do roku 2018; obecnie radna Teresa Sadowska.   
Cele Stowarzyszenia:   
- podejmowanie inicjatyw, promowanie oraz aktywne popieranie działań mających na celu rozwój 
przedsiębiorczości samorządów, w oparciu o środki pomocowe Unii Europejskiej oraz innych krajowych    
i międzynarodowych instytucji finansowych,  
- inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw służących społeczno-gospodarczemu rozwojowi gmin 
i powiatów, nawiązywanie kontaktów zagranicznych na poziomie Euroregionu. 
W 2018 roku uzyskano dofinansowanie na 4 projekty zajęć technicznych i fotograficznych, realizowane   
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie. 
Składki: coroczna składka  członkowska - w 2018 r. - 2 000,00 zł (uchwała nr 28/IV/SGPEP/2003 IV 
Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania z dnia 21 marca 2003 r.). 

5)  Powiat Gryfiński - Sygnatariusz Porozumienia z dnia 8 stycznia 2014 r. na rzecz rozwoju                  
i funkcjonowania Polskiej Grupy Energetycznej, ze szczególnym uwzględnieniem Zespołu Elektrowni 
„Dolna Odra”. 
Reprezentacja Powiatu Gryfińskiego: Starosta Gryfiński. 
Cel Porozumienia: zapewnienie funkcjonowania i dalszego rozwoju Zespołu Elektrowni Dolna Odra        
w ramach PGE, w tym związanego z odtworzeniem wycofywanych z eksploatacji bloków, w postaci 
jednostek gazowych, gazowo-parowych lub węglowych. 

6)  Spółdzielnia Socjalna „Promyk”  
Podstawa powołania: uchwała nr XXXIII/246/2014 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20 marca 2014 r.       
w sprawie powołania Spółdzielni Socjalnej „Promyk” w Goszkowie. 
Udziały Powiatu Gryfińskiego: założycielami Spółdzielni Socjalnej „Promyk” są: Powiat Gryfiński            
i Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Promyk” z siedzibą w Goszkowie. Powiat Gryfiński 
objął 30 udziałów członkowskich (50%) o łącznej wartości 3 000,00 zł oraz wpłacił wpisowe w wysokości 
500,00 zł. 
Cele spółdzielni: przywrócenie (reintegracja) na rynek pracy poprzez prowadzenie wspólnego 
przedsiębiorstwa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób niepełnosprawnych                 
i bezrobotnych, a także prowadzenie działalności społecznej i oświatowo-kulturalnej na rzecz osób 
zatrudnionych w spółdzielni. Jednocześnie spółdzielnia podejmuje działania ze sfery pożytku publicznego, 
zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  
Spółdzielnia zatrudnia (stan na 31.12.2018 r.) cztery osoby,  w tym dwie niepełnosprawne. 
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7)  Szpital Powiatowy w Gryfinie sp. z o.o.  
Podstawa powołania: uchwała nr XIV/159/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 12 grudnia 2007 r.         
w sprawie utworzenia przez Powiat Gryfiński spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Szpital 
Powiatowy w Gryfinie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.  
W dniu 4 kwietnia 2012 r. Zarząd Powiatu podpisał umowę sprzedaży udziałów należących do Powiatu 
Gryfińskiego w spółce Szpital Powiatowy w Gryfinie sp. z o.o. wraz ze zobowiązaniami inwestycyjnymi   
z Domem Lekarskim S.A. w Szczecinie. 
Udziały Powiatu Gryfińskiego (stan na 31.12.2018 r.): 253 udziały członkowskie (25,05 %) o łącznej 
wartości 632 500 zł.  
Cele powołania Spółki: przeprowadzenie restrukturyzacji Szpitala dla zahamowania bieżącego zadłużenia, 
zwiększenia sprawności organizacyjnej, możliwości polepszenia warunków i zagwarantowania jak 
największej ilości miejsc pracy oraz utrzymania dla mieszkańców Powiatu Gryfińskiego dostępu do usług 
medycznych, w oparciu o umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.  
Celem późniejszej prywatyzacji było spowodowanie nieprzerwanego i płynnego funkcjonowania placówki 
oraz jej rozwijanie przez dokonywanie nakładów finansowych, w tym w nowoczesne urządzenia 
medyczne. 
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2. STRATEGIA ROZWOJU POWIATU NA LATA 2015-2020 

2.1. DANE OGÓLNE 
Strategia stanowi załącznik do uchwały nr XII/75/2015 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 26 listopada 2015 r.        
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Gryfińskiego na lata 2015-2020. 
Adresatami Strategii są aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy stawiający sobie za cel rozwój firm i wzrost ich 
konkurencyjności na rynku pracy, wyrównywanie dysproporcji rozwojowych w powiecie. W realizację strategii 
włączono Starostwo Powiatowe w Gryfinie, jednostki organizacyjne powiatu oraz organizacje pozarządowe.  
Wskazane w Strategii cele strategiczne i kierunkowe pozwalają na aplikowanie o środki unijne. Wszystkie 
zadania oparte na celach znajdują odzwierciedlenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz budżetach 
rocznych powiatu.   

2.2. REALIZACJA STRATEGII W 2018 ROKU 
W roku 2018 realizowano następujące cele Strategii Rozwoju Powiatu Gryfińskiego na lata 2015-2020: 
1) zwiększenie konkurencyjności powiatu, 
2) ochrona wartości przyrodniczych, poprawa walorów krajobrazowych, racjonalna gospodarka zasobami, 
3) budowa tożsamości i spójności powiatu, 
4) wzmacnianie bezpieczeństwa zdrowotnego powiatu. 

Ad 1. Zwiększenie konkurencyjności powiatu. 
Wskaźniki realizacji: 
-  produktu: modernizacja i przebudowa dróg wraz z chodnikami i ścieżkami rowerowymi, 
-  rezultatu: zwiększenie dostępności do usług, zakładów pracy i centrów administracyjnych, 
-  oddziaływania: nowe nawierzchnie – 5 km. 

Tab. 4. Inwestycje drogowe zrealizowane w 2018 roku (w zł) 

Lp. Nazwa zadania Zakres 
robót 

Wartość 
zadania w zł Źródła finansowania 

1 Dokumentacja techniczna na przebudowę 
przepustów w ciągu drogi Banie – Rów                          0,68 km 61 000,00 Środki własne 

2 Przebudowa drogi w Golicach  0,5 km 1 153 956,68 
Powiat – 633 706,68 zł, 
Program Przebudowy Dróg 
Lokalnych – 520 250,00 zł 

3 Modernizacja nawierzchni ul. Chrobrego w 
Cedyni 0,25 km 342 909,83 

Powiat – 219 896,92 zł, 
Gmina Cedynia –  
123 012,91 zł 

4 Utwardzenie pobocza ulicy Mickiewicza w 
Chojnie 150 mb 66 000,00 Środki własne 

5 Modernizacja nawierzchni odcinka drogi 
Chojna – Białęgi  0,63 km 375 000,00 Środki własne 

6 Przebudowa przepustu na rzece Rurzyca w 
miejscowości Rurka  - 350 000,00 Środki własne 

7 Budowa kanalizacji w ciągu ulicy Jaśminowej 
w Żórawkach  340 mb 530 000,00 Środki własne 

8 Dokumentacja techniczna na przebudowę ul. 1 
Maja w Gryfinie 0,42 km 55 000,00 

85% Regionalny Program 
Operacyjny Woj. Zach,  
15% Powiat 

9 
Budowa tras rowerowych Pomorza 
Zachodniego - Trasa Zielonego Pogranicza 
odc. Gryfino - Trzcińsko-Zdrój 

1,15 km 73 254,86 Środki własne 

10 Modernizacja nawierzchni odcinka ul. Zielonej 
w Daleszewie  0,15 km 204 000,00 Środki własne 

11 

Roboty drogowe w gm. Mieszkowice, w tym  
- w Mieszkowicach: 
• modernizacja ulicy Młynarskiej  
• budowa chodnika w ciągu ul. Mieszka  
- w Kłosowie - budowa chodnika w Kłosowie 

 
 

0,41 km 
560 m2 

200 m2 

349 963,05 
Powiat – 199 963,05 zł, 
Gmina Mieszkowice –  
150 000,00 zł 
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12 Modernizacja odcinka drogi w Przyjezierzu 0,23 km 204 000,00 Środki własne 
13 Modernizacja odc. drogi w Nowym Objezierzu 0,11 km 144 000,00 Środki własne 

14 Przebudowa chodnika w ciągu ul. Chopina w 
Moryniu  200 m2 44 534,99 50% Powiat,  

50% Gmina Moryń 

15 Przebudowa chodnika w ciągu ul. Wiśniowej 
w Moryniu  250 m2 44 478,63 Środki własne 

16 Przebudowa drogi Trzcińsko-Zdrój – Gogolice   0,75 km 1 085 769,05 
Urząd Marszałkowski –     
               455 813,60 zł,  
Powiat – 629 955,45 zł 

17 Modernizacja nawierzchni ul. Grunwaldzkiej 
w Widuchowej  0,27 km 123 000,00 Środki własne 

18 
Przebudowa drogi Kłodowo – Trzcińsko-Zdrój 
– Warnice, na odc. Wilcze – Żelechowo  
(I etap) 

1,32 km 997 626,62 

Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich –  
633 619,03 zł,  
Powiat – 364 007,59 zł 

19 Modernizacja nawierzchni odcinka drogi w 
Marwicach  0,1 km 75 000,00 Środki własne 

Razem 
Modernizacje nawierzchni dróg 

Ścieżki rowerowe  
Budowa i przebudowa chodników 

4,72 km 
1,15 km 
1 210 m2 

 

 
 

   Tab. 5. Dotacje otrzymane w 2018 roku na realizację inwestycji drogowych 
 

Lp Podmiot dotujący/program Cel/Nazwa zadania Kwota dotacji 
(w zł) 

1 

 U
rz

ąd
  

 W
oj

ew
ód

zk
i 

 

Program przebudowy gminnej i 
powiatowej infrastruktury drogowej 
na lata 2016-2019 

Przebudowa drogi powiatowej w 
Golicach 520 250,00 

2 

U
rz

ąd
 M

ar
sz

ał
ko

w
sk

i 
 

Przebudowa dróg dojazdowych do 
pól uprawnych 

Przebudowa odcinka drogi 
Trzcińsko-Zdrój - Białęgi 455 813,60 

3 Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 

Przebudowa drogi pow. Nr 1384Z 
Kłodowo - Trzcińsko-Zdrój - 
Warnice, na odc. Wilcze - 
Żelechowo (I etap) 

633 619,03 

4 
Regionalny Program Operacyjny  
Województwa 
Zachodniopomorskiego 

Przebudowa ulicy 1 Maja w Gryfinie 
(dokumentacja) 34 329,41 

Razem Urząd Marszałkowski 1 123 762,04 

5 

G
m

in
y Mieszkowice 

Przebudowa chodników w m. 
Kłosów i  ul. Mieszka I w 
Mieszkowicach, modernizacja 
nawierzchni ul. Młynarskiej w 
Mieszkowicach 

150 000,00 

6 Cedynia Modernizacja nawierzchni  
ul. Chrobrego w Cedyni 123 012,91 

  Moryń Przebudowa chodnika w ciągu ul. 
Chopina w Moryniu 22 267,49 

 Razem Gminy 295 280,40 
 Łącznie otrzymane dotacje 1 939 292,44   
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Ad 2. Ochrona wartości przyrodniczych, poprawa walorów krajobrazowych, racjonalna gospodarka 
zasobami. 
Wskaźniki realizacji:  
-  produktu: budowa odnawialnych źródeł energii, 
-  rezultatu: wzrost prosumentów (5%) i wzrost alternatywnych źródeł energii (o 1%), 
-  oddziaływania: zmniejszenie zanieczyszczeń CO2 i pyłów PM10 o 5 dni do stanu obecnego.  
Osiąganie wskaźników rezultatu. 
a) Wzrost prosumentów.  
Cel realizowany jest poprzez rozwój fotowoltaiki. W ramach czasowych Strategii Rozwoju Powiatu 
Gryfińskiego na lata 2015-2020, do roku 2018 powstały dwie instalacje fotowoltaiczne (Gryfino i Stare 
Czarnowo) o łącznej mocy 891,68 kW. 
b) Wzrost alternatywnych źródeł energii. 
Cel realizowany jest poprzez rozwój odnawialnych źródeł energii. W ramach czasowych Strategii 
Rozwoju Powiatu Gryfińskiego na lata 2015-2020, do roku 2018 zakończono I etap farmy wiatrowej 
Parsówek, w ramach którego powstało 13 siłowni wiatrowych o mocy 2 MW każda. Ponadto na 
terenie powiatu gryfińskiego w latach kolejnych planuje się budowę siedmiu kolejnych Zespołów 
Elektrowni Wiatrowych (na tyle zadań udzielono pozwoleń na budowę).  
Osiąganie wskaźnika oddziaływania. 
 Wskaźnik oddziaływania osiągany jest poprzez niewystępowanie ponadnormatywnych stężeń  
24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 powyżej dozwolonej liczby 35 dni w roku. W okresie 
od początku wdrażania Strategii wskaźniki roczne – wg WIOŚ w Szczecinie - na stanowisku        
w Widuchowej wynosiły od 21 do 16 dni. 
W raportach WIOŚ w Szczecinie nie uwzględnia się ocen CO2.  
Ad 3. Budowa tożsamości i spójności powiatu. 
W roku 2018 zakończono realizację działania w kierunku budowy tożsamości i spójności powiatu.   
Osiągnięto wskaźniki: 
-  produktu: integracja osób niepełnosprawnych,  
-  rezultatu: utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej,  
-  oddziaływania: utworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów – o 100%. 
Zadanie zrealizowano dzięki dofinansowaniu w formie dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego 2014-2020.  
Ad 4. Wzmacnianie bezpieczeństwa zdrowotnego powiatu. 
W roku 2018 zrealizowano I etap zadania pn. Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie, poprzez 
opracowanie dokumentacji wykonawczej. Działania zmierzają w kierunku  poprawy poziomu 
lecznictwa zamkniętego i ułatwienia dostępu do lekarzy specjalistów.  
Roboty budowlane rozpoczęto w 2019 r. i będą kontynuowane do 30 kwietnia 2020 r. W 2020 roku 
osiągnięte będą wskaźniki: 
-  produktu: standaryzacja obiektów służby zdrowia,  
-  rezultatu: zwiększenie dostępu do lekarzy specjalistów, w tym z zakresu zdrowia psychicznego,  
-  oddziaływania: wzrost liczby świadczeniobiorców – 10%. 
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3. EDUKACJA 

3.1. ZADANIA OŚWIATOWE 

W latach poprzednich Powiat realizował „Strategię rozwoju oświaty ponadgimnazjalnej w powiecie 
gryfińskim na lata 2012-2016” przyjętą uchwałą Rady Powiatu  nr XIV/110/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r. 
oraz „Strategię optymalizacji funkcjonowania oświaty specjalnej w Powiecie Gryfińskim” przyjętą 
uchwałą Rady Powiatu nr XVIII/144/2012 z dnia 29 października 2012 r. 

W 2018 roku Powiat realizował zadania bieżące, wynikające z postanowień ustaw regulujących zasady 
działalności oświatowej, skupiając się przede wszystkim na zmianach w strukturze szkolnictwa 
ponadgimnazjalnego i zawodowego wprowadzonych reformą. Powiat w 2018 r. był organem 
prowadzącym dla szkół ponadgimnazjalnych zorganizowanych w dwóch zespołach szkół (Gryfino             
i Chojna), szkół specjalnych zorganizowanych w Zespole Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie oraz 
Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie, a także dla jednej placówki oświatowej – 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie z filią w Chojnie.   

W strukturach zespołów szkół w roku szkolnym 2018/2019 znajdowały się:  
− 2 szkoły podstawowe specjalne z oddziałami gimnazjum, 
− 3 branżowe szkoły I stopnia z oddziałami zasadniczej szkoły zawodowej (w tym 1 specjalna), 
− 2 licea ogólnokształcące, 
− 2 licea ogólnokształcące dla dorosłych, 
− 3 technika, 
− 1 szkoła policealna, 
− 2 szkoły przysposabiające do pracy (dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnością sprzężoną), 
− zespoły rewalidacyjno-wychowawcze (dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
głębokim). 

3.2. WYDATKI OŚWIATOWE 

W bieżącym roku szkolnym w powiecie nie funkcjonują szkoły specjalne lub ponadgimnazjalne 
prowadzone przez osoby fizyczne lub osoby prawne. Funkcjonuje natomiast jedna niepubliczna placówka 
zapewniająca opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego 
zamieszkania – Niepubliczny Dom Wczasów Dziecięcych w Moryniu. 
Wydatki powiatu na oświatę publiczną wynosiły w 2018 roku 21 938 403 zł, z czego 15 516 960 zł 
(70,63%) pokryte zostało z subwencji oświatowej, przekazanej z budżetu państwa.  

Tab. 6. Wykonanie wydatków bieżących w jednostkach oświatowych w porównaniu do naliczonej 
subwencji (w zł)                       

 2018 Przyrost roczny 
wydatki subwencja wydatki subwencja 

 szkoły ponadgimnazjalne 12 452 194 7 991 129 749 512 292 159 
 szkoły specjalne 7 620 289 5 905 270 768 721 459 446 
 poradnia psych. – pedag. 1 865 920 1 620 561 138 548 2 285 
Razem  21 938 403 15 516 960 1 656 781 753 890 

   Źródło: Sprawozdania finansowe jednostek 
  
 

3.3. UCZNIOWIE 

We wrześniu 2018 r. naukę w szkołach ponadgimnazjalnych rozpoczęło ogółem 1 058 uczniów szkół dla 
młodzieży (tab. 7), z tego: 
1) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie – 522 osoby, 
2) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie – 536 osób. 
 
 
 
 

https://bip.gryfino.powiat.pl/index.php?show=szukaj_detail&tab=uchwaly&tab1=uchwaly&nr=3149
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Tab. 7. Stan organizacji szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2018/2019 
Wyszczególnienie Liczba  

oddziałów 
Liczba 

uczniów 
w tym w klasach: 

I II III IV 
ZSP 2 Gryfino 21 522 184 173 130 35 
 Liceum ogólnokształcące 3 82 29 24 29 - 
 Technikum 10 238 86 78 39 35 
 Zasadnicza Szkoła Zawodowa 3 62 - - 62 - 
 Branżowa Szkoła I st. 5 140 69 71 - - 

ZSP Chojna 21 536 180 147 158 51 
 Liceum ogólnokształcące 6 161 62 48 51 - 
 Technikum 9 206 58 43 54 51 
 Zasadnicza Szkoła Zawodowa 2 53 - - 53 - 
 Branżowa Szkoła I st. 4 116 60 56 - - 

Ogółem 2018/2019 42 1 058 364 320 288 86 
Przyrost od 2017/2018 +1 -4 -7 +7 +4 -8 

Źródło: SIO, tab. U3.1 – 30.09.2018 r.      
 

Do jednej klasy (oddziału) szkół dla młodzieży uczęszczało w 2018 r. średnio 25 osób (25,2).  
Najwięcej w branżowej szkole I st. w ZSP w Chojnie – 29 uczniów w klasie, najmniej w zasadniczej 
szkole zawodowej w ZSP 2 w Gryfinie – ok. 21 (20,7) uczniów w klasie.  
Z porównania ogólnej liczby uczniów w latach 2009-2018 widać wyraźnie, że niezmiennie utrzymująca się 
tendencja spadkowa uczniów uczących się w powiatowych szkołach ponadgimnazjalnych dla młodzieży, 
uległa w ostatnich trzech latach zahamowaniu: 

 

• 2009/2010 – 1 846 uczniów/ 65 oddziałów 
• 2010/2011 – 1 807 uczniów/ 66 oddziałów 
• 2011/2012 – 1 682 uczniów/ 61 oddziałów 
• 2012/2013 – 1 556 uczniów/ 59 oddziałów 
• 2013/2014 – 1 404 uczniów/ 54 oddziały 

• 2014/2015 – 1 278 uczniów/ 51 oddziałów 
• 2015/2016 – 1 144 uczniów/ 45 oddziałów 
• 2016/2017 – 1 064 uczniów/ 41 oddziałów 
• 2017/2018 – 1 062 uczniów/41 oddziałów  
• 2018/2019 – 1 058 uczniów/42 oddziały 

 

We wrześniu 2018 r. kształceniem specjalnym objęto ogółem 151 uczniów (tab. 8), z tego: 
1)  w Zespole Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie – 66 osób, 
2)  w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie – 85 osób. 
 

Tab. 8. Organizacja kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w roku szk. 2018/2019 
Wyszczególnienie Liczba 

oddziałów/ 
zespołów  

Liczba 
uczniów 

w tym w klasach: 
I II III IV V VI VII VIII 

ZSS Nowe Czarnowo 9+4 grupy 56+10 9 6 13 2 7 5 6 8 
 Szkoła podstawowa  4 33 3 1 1 2 7 5 6 8 
 Gimnazjum  2 7 - - 7 - - - - - 
 Szkoła Przysposabiająca do Pracy 3 16 6 5 5 - - - - - 
 Zespoły rewalidacyjno-wychowawcze 4 10 - - - - - - - - 

SOSW Chojna 13 85 15 11 23 5 7 7 12 5 
 Szkoła Podstawowa 5 47 2 1 8 5 7 7 12 5 
 Gimnazjum 2 7 - - 7 - - - - - 
 Szkoła Przysposabiająca do Pracy 3 13 5 4 4 - - - - - 
 Zasadnicza Szkoła Zawodowa 1 4 - - 4 - - - - - 
 Branżowa Szkoła I st. 2 14 8 6 - - - - - - 

Ogółem 2018/2019 22/4 141/10 24 17 36 7 14 12 18 13 
Przyrost od 2017/2018 +2/0 +3/ -1 0 -16 -7 -2 -2 -2 +18 +13 

Źródło: SIO, tab. U3.1 – 30.09.2018 r. 

Utrzymująca się tendencja spadkowa została zahamowana, głównie poprzez wprowadzenie nowych typów 
szkół (zasadniczej szkoły zawodowej oraz szkoły przysposabiającej do pracy). Niemniej jednak, nadal 
utrzymuje się problem wyboru przez rodziców nauki dla swoich dzieci w szkołach obwodowych, zamiast 
w powiatowych szkołach specjalnych, które mają bardzo dobre warunki organizacyjne dla zapewnienia 
odpowiedniego poziomu nauki dla uczniów z niepełnosprawnościami intelektualnymi. 
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3.4. NAUCZYCIELE I PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI  
W poszczególnych szkołach i placówkach zatrudnionych było (wg stanu na 30.09.2018 r.) ogółem 215 
nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty – 201,05), w tym: 2 osoby bez stopnia (1,5 etatu),  
5 nauczycieli stażystów (4,55 etaty), 28 nauczycieli kontraktowych (24,34 etaty), 73 nauczycieli 
mianowanych (67,54 etaty) oraz 107 nauczycieli dyplomowanych (103,12 etaty).  
W okresie ostatnich 11 lat spadła liczba zatrudnionych nauczycieli o 38,82 etatu. Zmieniła się również 
struktura zatrudnienia nauczycieli. Przybyło nauczycieli dyplomowanych. W 2008 r. stanowili 16,9 % 
ogółu zatrudnionych nauczycieli, natomiast w 2018 r. stanowili 51,3 % ogółu zatrudnionych. 

 

Rys. 1. Porównanie liczby zatrudnionych nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego w latach szk. 2008/2009-2018/2019 

0,00
50,00

100,00
150,00
200,00
250,00
300,00

bez stopnia stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany

dyplomowany 40,54 46,11 51,93 55,82 59,11 62,77 72,04 82,08 82,96 90,11 103,12

mianowany 124,96 111,52 108,48 108,21 107,60 98,17 98,34 88,47 89,31 79,77 67,54

kontraktowy 50,70 59,08 47,47 50,94 46,59 41,49 34,56 33,5 25,12 22,67 24,34

stażysta 15,50 6,72 13,53 5,20 4,00 8,16 5,87 1,49 1,49 3,5 4,55

bez stopnia 8,17 3,79 2,70 1,33 1,22 0,32 2,16 0,11 0 3,12 1,5

08/09 09/10 10/11 11/12  12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19

   Źródło: SIO, zestawienie zbiorcze – 30.09 danego roku 
    Tab. 9. Liczba zatrudnionych  pracowników administracyjno-obsługowych w 2018 roku.                                                                                                                 

Wyszczególnienie Osoby Etaty: administracja obsługa pomoc 
nauczyciela  

kucharze i 
pomoce 

ZSP 2 w Gryfinie  29 26,70 8,00 15,70 - 3,00 
ZSP w Chojnie 31 29,00 6,10 18,40 - 4,50 
ZSS w N. Czarnowie 9 8,00 2,50 2,50 3,00 - 
SOSW w Chojnie 17 16,50 4,00 7,00 2,00 3,50 
PPP w Gryfinie 7 5,50 4,25 1,25 - - 
Razem 93 85,70 24,85 44,85 5,00 11,00 

    Źródło: zatwierdzone arkusze organizacyjne – 1.09.2018 r.      

3.5. EGZAMINY 
3.5.1. Egzamin maturalny  

Do wszystkich egzaminów obowiązkowych w sesji majowej 2018 r. przystąpiło łącznie 143 absolwentów 
szkół ponadgimnazjalnych. 
Średnia zdawalność egzaminów maturalnych w szkołach powiatowych w sesji majowej 2018 r. wynosiła:  
- w liceum ogólnokształcącym - 77,9 % (w kraju - 85,3 %, w województwie - 80,7 %), 
- w technikum - 61,1 %  (w kraju - 69,6 %, w województwie - 68,8 %). 

Tab. 10. Odsetek sukcesów – absolwenci (sesja majowa 2018 r.) 
 Ogółem absolwenci w tym: 

liceum technikum 
Lata 2018 2017 zmiana 2018 2017 zmiana 2018 2017 zmiana 

Kraj 79,7% 78,5% 1,2% 85,3% 84,4% 0,9% 69,6% 67,9% 1,7% 
Województwo 76,8% 74,0% 2,8% 80,7% 79,0% 1,7% 68,8% 65,0% 3,8% 
ZSP Nr 2 Gryfino 72,7% 73,3% -0,6% 71,9% 77,4% -5,5% 73,5% 69,0% 4,5% 
ZSP Chojna 72,7% 82,9% -10,2% 81,4% 90,0% -8,6% 61,8% 73,3% -11,5% 

  Źródło: informacje ze szkół 
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3.5.2. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie  
 

W dwóch sesjach styczeń-luty oraz czerwiec-lipiec w 2018 r. przystąpiło do egzaminów 229 uczniów. 
Zdało egzamin 201. W 2017 r. przystąpiło 200 uczniów, zdało 177. 

 Tab. 11. Świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie 
Świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (w % przystępujących) 2018 Przyrost 

roczny 
Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie otrzymało: powiat 87,77% - 0,72 % 
Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie otrzymało: kraj 77,17% 1,48 % 
Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie otrzymało: województwo 73,24% 0,84% 

 Źródło: CKE, OKE Poznań 

3.6. WSPIERANIE EDUKACJI UZDOLNIONYCH UCZNIÓW 

W 2018 r. uczniom szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Gryfiński przyznano w sumie 
24 stypendia o charakterze motywacyjnym. Podstawą prawną przyznania stypendiów była uchwała nr 
XXXIV/256/2014 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia „Programu 
wspierania edukacji uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Gryfiński”. 

Tab. 12. Stypendia 

Kategoria 
Ilość przyznanych 

stypendiów 
Kwota przyznanych 

stypendiów (w zł) 
Różnica 

2018 do 2017 
2018 2017 2018 2017 Ilość Kwota (zł) 

za szczególne wyniki w nauce 23 22 12 400,00 11 700,00 +1 +700,00 
za szczególne osiągnięcia w nauce 1 1  600,00 1 500,00 0 -900,00 
za szczególne osiągnięcia sportowe 0 0 0,00 0,00 0 0,00 
za szczególne osiągnięcia artystyczne 0 0 0,00 0,00 0 0,00 

 

3.7. PATRONAT I WSPÓŁPRACA SZKÓŁ Z PRZEDSIĘBIORCAMI 

Z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie współpracowało w 2017 roku 6 przedsiębiorców: 
-  Albatros sp. z o. o. / Fliegel Textilservice sp. z o.o., 
-  Fiege E-Com Logistics sp. z o.o., 
-  Jäger Polska sp. z o.o.,  
-  Parker Hannifin Auto-Tech Composites Polska sp. z o.o., 
-  PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra, 
-  Grupa DBK sp. z o.o., 
W roku 2018 r. dołączyło do tego grona dwóch kolejnych: 
-  Benepol sp. z o.o.,  
-  Gotech sp. z. o.o.  

Podmiotami w zakresie współpracy i patronatu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku 
szkolnym 2017/2018 były: 
-  5. Pułk Inżynieryjny w Szczecinie Podjuchach,  
-  Akademia Sztuki Wojennej, 
-  Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego, 
-  Wydział Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego, 
-  Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, 
-  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 
-  Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. 
W roku szkolnym 2018/2019 podjęto współpracę także z Wydziałem Nauk o Ziemi Uniwersytetu 
Szczecińskiego. 

3.8. PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE POWIATU 
GRYFIŃSKIEGO W 2018 ROKU  

W 2018 r. jednostki realizowały ogółem 15 projektów, na łączną kwotę 6 936 8659,43 zł. 
Ogólna kwota dofinansowania – 6 392 011,79 zł. 
Środki wydatkowane z otrzymanej kwoty dofinansowania w 2018 r. – 781 235,08 zł. 
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Liczba uczniów uczestniczących w projektach – 856. 
Liczba nauczycieli biorących udział w projektach – 54. 

A. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie. 

1. Europejska jakość w kształceniu zawodowym w ramach programu Erasmus+, KA1 mobilność osób 
uczących się i kadry w ramach VET z Kartą jakości mobilności. 

a) koszt całkowity i kwota dofinansowania – 359 233,25 zł, 
b) dofinansowanie wykorzystane w 2018 r. – 316 947,20 zł, 
c) cel/zadania projektu: organizacja staży zagranicznych  dla uczniów technikum zawodowego, 
d) termin realizacji: 01.10.2017 r. - 30.09.2018 r., 
e) liczba uczniów biorących udział w projekcie: 30, 
f) liczba nauczycieli biorących udział w projekcie: 6. 

2. Struggle against violent extremism w ramach programu Erasmus+, KA201, Partnerstwo 
Strategiczne w Edukacji Szkolnej (Konya II Mem Turcja, ZSP w Chojnie - partner). 
a)  koszt całkowity i kwota dofinansowania – 122 243,43 zł, 
b) dofinansowanie wykorzystane w 2018 r. – 42 153,31 zł, 
c)  cel/zadania projektu: zwiększenie świadomości uczniów i nauczycieli  w obszarze zagrożenia 
ekstrem izmami, identyfikacja i zrozumienie przyczyn powstawania ekstremizmów i postaw 
radykalnych, zachęcanie młodzieży do aktywnego uczestnictwa w procesach demokratycznych, 
wyposażenie uczestników projektu w umiejętność identyfikowania zagrożeń i przejawiania 
właściwych postaw, 
d)  termin realizacji: 1.09.2017 r. - 31.08.2019 r., 
e)  liczba uczniów biorących udział w projekcie: 16, 
f)  liczba nauczycieli biorących udział w projekcie: 4. 

3. Podnoszenie jakości kształcenia zawodowego poprzez realizację zagranicznych staży w ramach 
programu Erasmus+, KA1 mobilność osób uczących się i kadry w ramach VET z Kartą jakości 
mobilności. 

a)  koszt całkowity i kwota dofinansowania – 83 034,00 euro, 
b)  dofinansowanie wykorzystane w 2018 r. – 12 001,53 zł, 
c)  cel/zadania projektu: odbycie 4-tygodniowych staży przez 26 uczniów Technikum Zawodowego   
w zawodzie - technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik informatyk      
i technik budownictwa, przeprowadzenie 7-dniowego szkolenia w formie jobshadowing dla 
nauczycieli przedmiotów zawodowych w obszarze informatyki oraz 3-dniowego szkolenia dla 
uczniów przez przedsiębiorcę z branży gastronomicznej z Malty, 
d)  termin realizacji: 01.10.2018 r. - 30.09.2019 r.,  
e)  liczba uczniów biorących udział w projekcie: 26, 
f)  liczba nauczycieli biorących udział w projekcie: 5. 

4. Inwestycja w kształcenie zawodowe - inwestycją w przyszłość! w ramach RPO WZ na lata 2014-
2020 Oś priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.6  Wsparcie szkół i placówek prowadzących 
kształcenie zawodowe oraz uczniów i osób dorosłych uczestniczących w kształceniu zawodowym oraz 
osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego. 

a) koszt całkowity: 1 980 933,08 zł, w tym kwota dofinansowania: 1 776 612,08 zł, 
b) dofinansowanie wykorzystane w 2018 r. – 74 686,21 zł, 
c) cel/zadania projektu: wzrost konkurencyjności na rynku pracy uczniów technikum i uczniów 
branżowej szkoły I stopnia, podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez  podniesienie  
kompetencji zawodowych i językowych uczniów, uzyskanie  nowych kwalifikacji przez uczniów        
i nauczycieli, doposażenie pracowni szkolnych, indywidualne i grupowe doradztwo edukacyjno – 
zawodowe, 
d) termin realizacji: 01.09.2018 r. - 31.08.2020 r., 
e) liczba uczniów biorących udział w projekcie: 120, 
f) liczba nauczycieli biorących udział w projekcie: 0. 

5. Kwalifikacje dziś - dobra praca jutro! w ramach programu jak w p. 4 (w partnerstwie                        
z Towarzystwem Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie). 

a) koszt całkowity - 1 594 877,35 zł, w tym kwota dofinansowania: 1 449 128,35 zł, 
b) dofinansowanie wykorzystane w 2018 r. – 39 256,90 zł, 
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c) cel/zadania projektu: wzrost konkurencyjności na rynku pracy uczniów technikum i branżowej 
szkoły I stopnia, przez m.in.: doposażenie 5 pracowni szkolnych w sprzęt i pomoce dydaktyczne, 
utworzenie szkolnego Punktu Informacji i Kariery, organizacja praktyk szkolnych, kursów, 
wyjazdów studyjnych, zajęć pozalekcyjnych,  
d)  termin realizacji: 01.09.2017 r. - 31.07.2019 r., 
e)  liczba uczniów biorących udział w projekcie: 118, 
f)  liczba nauczycieli biorących udział w projekcie: 13. 

B.  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie. 
1. Kreatywni na co dzień w ramach RPO WZ na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Edukacja, 
Działanie: 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów 
uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym.  

a)  koszt całkowity – 647 112,50 zł, w tym kwota dofinansowania – 595 512,49 zł, 
b)  otrzymane dofinansowanie w 2018 r. – 209 335,48 zł, 
c)  cel/zadania projektu: organizacja zajęć pozalekcyjnych z zakresu wiedzy o rynku pracy, 
przedmiotów ścisłych oraz języków obcych, doposażenie sal lekcyjnych, 
d)  termin realizacji: 01.11.2016 r. - 31.07.2018 r., 
e)  liczba uczniów biorących udział w projekcie: 70, 
f)  liczba nauczycieli biorących udział w projekcie: 0. 

2. Poszukiwani wykwalifikowani w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Edukacja, 
Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów  i osób 
dorosłych uczestniczących w kształceniu zawodowym oraz osób dorosłych uczestniczących                    
w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego. 

a)  koszt całkowity – 397 487,50 zł, w tym kwota dofinansowania – 354 787,50 zł, 
b)  dofinansowanie wykorzystane w 2018 r. – 19 586,00 zł, 
c)  cel/zadania projektu: organizacja praktyk i staży dla uczniów szkół zawodowych u pracodawców, 
podniesienie jakości kształcenia zawodowego, organizacja zajęć pozaszkolnych w celu zdobycia 
uprawnień i kwalifikacji niezbędnych do znalezienia pracy, doposażenie pracowni szkolnych, 
d)  termin realizacji: 01.10.2017 r. - 30.09.2019 r., 
e)  liczba uczniów biorących udział w projekcie: 42, 
f)  liczba nauczycieli biorących udział w projekcie: 0. 

3. Wykwalifikowany logistyk (program jak w pkt. 2). 
a) koszt całkowity – 415 602,50 zł, w tym kwota dofinansowania – 373 362,50 zł, 
b) dofinansowanie wykorzystane w 2018 r. – 36 885,24 zł, 
c) cel/zadania projektu: jak w pkt. 2, 
d) termin realizacji: 01.11.2018 r. - 31.12.2019 r., 
e) liczba uczniów biorących udział w projekcie: 27, 
f) liczba nauczycieli biorących udział w projekcie: 0. 

W projekcie nr 2 i nr 3 ZSP 2 w Gryfinie w partnerstwie z EURO-CAPITAL Doradztwo Gospodarcze. 
4. Tworzenie modelu współpracy w ZSP nr 2 w Gryfinie poprzez aktywny udział pracodawców     
w kształceniu uczniów (program jak w pkt. 2). 
ZSP 2 w Gryfinie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Mechaników Polskich 
ODK w Szczecinie. 

a)  koszt całkowity – 1 013 431,25 zł, w tym kwota dofinansowania – 979 431,25 zł, 
b)  zgodnie z umową partnerską, nie ma przepływu środków finansowych między partnerami, 
c)  cel/zadania projektu: jak w pkt. 2, 
d)  termin realizacji: 01.09.2016 r. - 30.09.2018 r., 
e)  liczba uczniów biorących udział w projekcie: 92, 
f)  liczba nauczycieli biorących udział w projekcie: 0. 

5. Szkolny Klub Sportowy - Program Ministerstwa Sportu i Turystyki. 
ZSP 2 w Gryfinie w partnerstwie z Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym w Szczecinie.  

a)  koszt całkowity – 5600 zł, w tym kwota dofinansowania – 5 400 zł, 
b)  dofinansowanie wykorzystane w 2018 r. – 4 550,00 zł, 
c)  cel/zadania projektu: organizacja dodatkowych zajęć dla uczniów w ramach szkolnego klubu 
sportowego z koszykówki, 
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d)  termin realizacji: styczeń – listopad 2018 r.,  
e)  liczba uczniów biorących udział w projekcie: 30, 
f)  liczba nauczycieli biorących udział w projekcie: 0. 

6. Krąży, krąży złoty pieniądz - projekt wspierany przez Narodowy Bank Polski.  
a)  koszt całkowity - 46 547,63 zł, w tym kwota dofinansowania – 23 360,00 zł, 
b)  otrzymane dofinansowanie w 2018 r. – 22 790,01 zł, 
c)  cel/zadania projektu: wzrost wiedzy w obszarze dziedzictwa ekonomicznego i historii pieniądza, 
wzrost wiedzy i umiejętności weryfikacji podmiotów sektora finansowego i ich oferty pod kątem 
bezpieczeństwa finansowego oraz wzrost świadomości nt. skutków decyzji finansowych uczniów, 
poprzez udział w dodatkowych zajęciach realizowanych w ramach projektu, wzrost umiejętności 
gospodarowania własnym budżetem, zarządzania czasem i organizacją pracy poprzez udział              
w zajęciach projektowych, utrwalenie i poszerzenie wiedzy w zakresie edukacji ekonomicznej, 
d)  termin realizacji: 30.03. - 31.10.2018 r., 
e)  liczba uczniów biorących udział w projekcie: 229, 
f)  liczba nauczycieli biorących udział w projekcie: 0. 

C. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chojnie – projekty realizowane w ramach 
Euroregionu Pomerania - Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży. 

1. Zajęcia techniczne: „Warsztaty wielkanocne”  
a)  koszt całkowity - 1000 zł, w tym kwota dofinansowania – 800 zł, 
b)  otrzymane dofinansowanie w 2018 r. – 448,00 zł, 
c)  cel/zadania projektu: rozwijanie pracy w zespole oraz dzielenie się wiedzą techniczną, zacieśnianie 
współpracy między placówkami, rozwijanie umiejętności językowych w zakresie swobodnego 
komunikowania się uczniów oraz przybliżenie tradycji Świąt Wielkanocnych,  
d)  termin realizacji: 15.03.2018 r., 
e)  liczba uczniów biorących udział w projekcie: 12, 
f)  liczba nauczycieli biorących udział w projekcie: 4. 

2. Zajęcia fotograficzne: „Zabytki Chojny na pierwszym planie”  
a)  koszt całkowity – 1 000 zł, w tym kwota dofinansowania – 800 zł, 
b)  otrzymane dofinansowanie – 451,20 zł, 
c)  cel/zadania projektu: jak w pkt. 1 oraz omówienie różnych technik robienia i obróbki cyfrowej 
zdjęć, rozwijanie umiejętności spoglądania na świat oczami fotografa, poznanie zabytków Chojny, 
d)  termin realizacji: 11.04.2018 r., 
e)  liczba uczniów biorących udział w projekcie: 10, 
f)  liczba nauczycieli biorących udział w projekcie: 4. 

3. Zajęcia techniczne: „Z rowerem za pan brat”  
a)  koszt całkowity – 1 000 zł, w tym kwota dofinansowania – 800 zł, 
b)  otrzymane dofinansowanie – 1 024,00 zł, 
c)  cel/zadania projektu: jak w pkt. 1 oraz zdobycie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym, praktyczna obsługa roweru, 
d)  termin realizacji: 29.05.2018 r., 
e)  liczba uczniów biorących udział w projekcie: 24, 
f)  liczba nauczycieli biorących udział w projekcie: 8. 

4. Zajęcia techniczne: „Sprytne ręce są sprawniejsze”  
a)  koszt całkowity – 1 540 zł, w tym kwota dofinansowania – 1 280 zł, 
b)  otrzymane dofinansowanie w 2018 r. – 1 120,00 zł, 
c)  cel/zadania projektu: jak w p. 1 i doskonalenie umiejętności manualnych oraz kulinarnych,  
d)  termin realizacji: 05.12.2018 r., 
e)  liczba uczniów biorących udział w projekcie: 24, 
f)  liczba nauczycieli biorących udział w projekcie: 8. 
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3.9. DZIAŁALNOŚĆ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ 

      Tab. 13. Działalność diagnostyczna Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

Rodzaje diagnoz 
Dzieci 
do 3 r. 
życia 

Dzieci w 
wieku 

przedszk. 

Uczniowie 
szkół 

podstawowych 

Uczniowie 
gimnazjów 

Uczniowie 
szkół 

ponadgimn. 

Młodzież nie 
ucząca się i 

nie pracująca 
Ogółem 

Psychologiczna 5/3* 68/29 278/232 42/12 17/5 0 410/281 
Pedagogiczna 3/2 59/31 382/259 49/21 11/7 0 504/320 
Logopedyczna 16/10 92/63 191/100 14/5 5/1 0 318/179 
Wybór kierunku 
kształcenia oraz 
planowanie kształcenia 
i kariery zawodowej 

  5/0 16/0 1/0 1/0 23/0 

Objaśnienie: * ułamek oznacza ilość diagnoz - w liczniku w Poradni w Gryfinie, w mianowniku w Filii w Chojnie 
 

      Tab. 14. Pomoc udzielona nauczycielom, rodzicom i wychowawcom 

Formy pomocy 
Pedagodzy i 
psycholodzy 

szkolni 

Nauczyciele/ 
wychowawcy 

klas 
Rodzice Wychowawcy 

placówek Inni Ogółem 

Treningi (liczba osób) 0/63*  0/88   0/151 
Warsztaty (l. osób) 7/6 141/233 100/112 0/30 49/6 297/387 
Terapia rodzin (l. rodzin)   3/0   3/0 
Prelekcje, wykłady (l. spotkań) 1/0 4/3 2/15  5/0 12/18 
Inne (l. osób) 98/24 133/76 1991/531 21/12 1791/1078 4034/1721 

Objaśnienie: * ułamek oznacza ilość diagnoz - w liczniku w Poradni w Gryfinie, w mianowniku w Filii w Chojnie 
 

      Tab. 15. Pomoc bezpośrednia udzielona dzieciom i młodzieży 

Formy pomocy 
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3 

m
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Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne  5/0* 8/0 1/0   14/0 7/0 
Terapia logopedyczna 9/6 36/48 41/35 1/2 0/1 2/0 89/92 78/76 
Terapia psychologiczna z psychoterapią  0/2 9/0 4/0 2/0 1/0 16/2 7/0 
Socjoterapia   12/0    12/0  
Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym 2/11 43/61 16/9  0/1  61/82 19/72 
Zajęcia grupowe aktywizujące do wyboru 
kierunku kształcenia i zawodu 

   111/0   111/0  

Zajęcia grupowe prowadzone w szkołach i 
placówkach oświatowych 

 0/19 602/429 83/68 5/0  690/516  

Ćwiczenia rehabilitacyjne 0/3 0/15     0/18 0/18 
Interwencja kryzysowa 0/1 0/1 0/3 0/1  1/1 1/7  
Inne formy pomocy indywidualnej 5/0 5/1 140/82 1/10 0/4  151/97 4/3 
Inne formy pomocy grupowej  3/0 339/8 22/0 50/0  414/8  
Indywidualne porady zawodowe wg badań    12/0   12/0  
Indywidualne porady zawod. bez badań    32/2   32/2  
Porady bez badań   0/22 0/3 3/5  3/30  

Razem 37 239 1755 353 71 5 2460 284 
Objaśnienie: * ułamek oznacza ilość diagnoz - w liczniku w Poradni w Gryfinie, w mianowniku w Filii w Chojnie 
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4. KULTURA, SPORT, TURYSTYKA I WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI 
POZARZĄDOWYMI  

 

4.1. REALIZACJA ZADAŃ POWIATU WYNIKAJĄCYCH Z ART. 4 UST. 1 PKT 7 i 8 USTAWY      
Z DNIA 5 CZERWCA 1998 R. O SAMORZĄDZIE POWIATOWYM 

4.1.1. Kultura fizyczna 

Powiat Gryfiński wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminny w zakresie 
kultury fizycznej i turystyki na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Gryfino w sprawie 
powierzenia prowadzenia zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej. 
W imieniu Gminy Gryfino zadania z zakresu kultury fizycznej o charakterze ponadgminnym wykonuje 
Ośrodek Sportu i Rekreacji (OSiR) w Gryfinie. 
W ramach porozumienia, na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w 2018 r., Powiat Gryfiński 
przekazał Gminie Gryfino dotację w łącznej wysokości 120 000,00 zł (podobnie jak w 2017 r.). 
OSiR organizuje współzawodnictwo sportowe na szczeblu powiatowym zgodnie z kalendarzem 
Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Szczecinie.  
Środki finansowe z dotacji przekazanej w 2018 r. wykorzystane zostały na: 
- transport młodzieży szkolnej na zawody sportowe na szczeblu rejonowym, powiatowym, regionalnym 
oraz wojewódzkim (45,1%),  
- zakup medali, pucharów i nagród dla uczestników rozgrywek (25,5%),  
- opłaty dla sędziów (11%),  
- zabezpieczenie medyczne imprez (2%), 
- zatrudnienie koordynatorów (13,8%), 
- zakup materiałów związanych z organizacją zawodów (2,6%). 
W 2018 r. OSiR zorganizował 99 imprez sportowych o charakterze gminnym i powiatowym. W zawodach 
tych wzięło udział ok. 9 000 uczestników. Z terenu powiatu do rywalizacji przystąpiło: 21 szkół 
podstawowych, 19 gimnazjów i szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi oraz 3 szkoły 
ponadgimnazjalne. 
Klasyfikacja szkół powiatu gryfińskiego w ramach punktacji Wojewódzkiego Szkolnego Związku 
Sportowego w Szczecinie przedstawia się następująco: 
- szkoły podstawowe (we współzawodnictwie wzięło udział 305 szkół podstawowych z województwa 
zachodniopomorskiego): 
1. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gryfinie - 12 miejsce w województwie (134 pkt.), 
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Chojnie - 22 miejsce w województwie (104 pkt.), 
3. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie - 33 miejsce w województwie (92 pkt.); 
- gimnazja (w rywalizacji gimnazjów wzięło udział 305 szkół z województwa zachodniopomorskiego): 
1. Gimnazjum Nr 2 w Gryfinie - 2 miejsce w województwie (305 pkt.), 
2. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gryfinie - 15 miejsce w województwie (161 pkt.), 
3. Szkoła Podstawowa w Mieszkowicach - 40 miejsce w województwie (86 pkt.); 
- szkoły ponadgimnazjalne (w rywalizacji wzięło udział 127 szkół ponadgimnazjalnych z województwa 
zachodniopomorskiego): 
1.  Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie - 4 miejsce w województwie (287 pkt.), 
2.  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie - 27 miejsce w województwie (109 pkt.), 
3.  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie - 36 miejsce w województwie (84 pkt.). 

Ogólnie powiat zajął wysokie 3 miejsce w Wojewódzkim Współzawodnictwie Sportowym Szkół w roku 
szkolnym 2017/2018. 

4.1.2. Opieka nad zabytkami 

W zakresie opieki nad zabytkami przyjęto program opieki nad zabytkami. Program jest załącznikiem  do 
uchwały nr XLII/282/2018 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia 
powiatowego programu opieki nad zabytkami powiatu gryfińskiego na lata 2018-2021. Zgodnie                  
z ustawowym wymogiem, Zarząd Powiatu w Gryfinie sporządza sprawozdanie za dwuletni okres jego 
realizacji (pierwsze sprawozdanie sporządzi w 2020 r. za lata 2018-2019). 
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W ramach opieki nad zabytkami w 2018 r. Powiat Gryfiński zrealizował pierwszy etap zadania pn. 
„Zabezpieczenie i odbudowa części zachodniej murów obronnych pomiędzy ul. Szkolną oraz Basztową    
w Chojnie”.   
Zakres robót objął następujące elementy: 
- rozbiórkę budynku gospodarczego, 
- odgrzybienie oraz oczyszczenie muru, 
- przemurowania i uzupełnienia muru, 
- wykonanie zadaszenia muru z cegły, 
- drewnianą konstrukcję zadaszenia baszty (czatowni), 
- spoinowanie muru z cegły i kamienia. 
Na realizację zadania Powiat Gryfiński przeznaczył kwotę 158 824,96 zł, w tym w formie dotacji celowej 
z budżetu państwa od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie w kwocie 23 000,00 zł.  
Zadaniem objęto odcinek przy Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie, do bramy 
wjazdowej na teren Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie. W 2019 roku planowane 
jest zakończenie remontu całości muru na terenie, którego właścicielem jest Powiat Gryfiński. W tym celu 
złożono wniosek o dofinansowanie w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 
2019 rok – „Ochrona Zabytków”.  

Zasady przyznawania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 
zabytkach regulują przepisy: 
a) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2067), 
b) uchwały nr V/35/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia zasad 
udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze powiatu gryfińskiego. 

Tab. 16. Dotacje na prace  konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 
udzielone w latach 2018 i 2017 

Dotacje 2018 2017 Różnica 
Liczba udzielonych dotacji 6 7 - 1 
Łączna kwota udzielonych dotacji(w zł) 100 000,00 150 000,00 - 50 000,00 

Tab. 17. Dotowane podmioty w zakresie prac i robót przy zabytkach w 2018 roku (kwota dotacji w zł)   
Lp. Nazwa beneficjenta Nazwa zadania Kwota dotacji 

1 Parafia pw. Św. Antoniego 
w Brwicach 

Usunięcie awarii uszkodzonego dachu  na kościele 
pw. Św. Antoniego w Brwicach 19 500,00 

2 Parafia pw. Świętej Trójcy  
w Chwarstnicy 

Wymiana drzwi bocznych (portal północny) do 
kościoła  pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Dołgie 7 500,00 

3 Parafia pw. MB Wspomożenia 
Wiernych w Baniach 

Remont wieży kościoła pw. MB Wspomożenia 
Wiernych w Baniach 12 500,00 

4 Parafia pw. MB Królowej 
Pokoju w Siekierkach Remont elewacji kościoła filialnego w Starej Rudnicy 10 500,00 

5 Gmina Mieszkowice Renowacja murów z XIII w. przy ul. Granicznej w 
Mieszkowicach 20 000,00 

6 Parafia pw. Wniebowzięcia 
NMP w Troszynie 

Remont trzech witraży w południowej części kościoła 
parafialnego w Troszynie 30 000,00 

4.2. REALIZACJA ZADAŃ POWIATU WYNIKAJĄCYCH Z  ART. 19 UST. 3 USTAWY Z DNIA 27 
CZERWCA 1997 R. O BIBLIOTEKACH  

Zgodnie z zapisem ustawowym zadania powiatowej biblioteki publicznej może wykonywać, na  podstawie 
porozumienia, wojewódzka lub gminna biblioteka publiczna działająca i mająca swoją siedzibę na 
obszarze powiatu. Powiat Gryfiński wykonuje ww. zadanie na podstawie porozumień zawartych z Gminą 
Gryfino i Gminą Chojna w sprawie powierzenia zadania publicznego w zakresie prowadzenia powiatowej 
biblioteki publicznej.  
Zadania powiatowej biblioteki publicznej realizują biblioteki gminne: 
• Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnie, 
• Biblioteka Publiczna w Gryfinie. 
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Wysokość udzielonych przez Powiat dotacji (w zł) na realizację zadań bibliotek powiatowych w latach 
2017 i 2018 r. prezentuje poniższe zestawienie.   

Gmina/ Lata 2017 2018 Przyrost roczny 
Gryfino 6 000,00 10 000,00 + 4 000,00 
Chojna 6 000,00 10 000,00 + 4 000,00 

Środki z dotacji w 2018 r. wykorzystane zostały przez biblioteki na zakup woluminów (książek, 
audiobooków, e-booków, czasopism, map), organizację wystaw tematycznych związanych z powiatem 
gryfińskim i zasłużonymi dla regionu mieszkańcami, spotkań autorskich oraz lekcji historycznych 
popularyzujących wiedzę o historii regionu. 
W 2018 r. Powiat udzielił także wsparcia Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Trzcińsku-Zdroju na 
organizację rajdu rowerowego, w ramach ogólnopolskiej akcji „Odjazdowy Bibliotekarz - śladami 
joannitów”, mającego na celu promowanie czytelnictwa i aktywnego spędzania wolnego czasu. Rajdowi 
towarzyszył bookcrossing – niekonwencjonalna forma popularyzowania czytelnictwa, poprzez 
pozostawianie przeczytanych książek w miejscach publicznych, po to, by znalazca mógł je przeczytać        
i znów puścić w obieg. 

4.3. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 
Podejmowana działalność III sektora obejmuje szeroki zakres ważnych społecznie zadań, odpowiadający 
katalogowi zadań publicznych, realizowanych na rzecz mieszkańców naszego powiatu. Formy oraz zakres 
zadań przewidzianych do realizacji z organizacjami w roku 2018 określiła uchwała Nr XXXIV/223/2017 
z dnia 30 listopada 2017 r. Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie programu współpracy Powiatu 
Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami. 
Zadania priorytetowe w 2018 r. 
1) Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w zakresie: 

a) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: 
- organizowanie zajęć, zawodów i imprez z zakresu kultury fizycznej i rekreacji dla mieszkańców 
powiatu o charakterze otwartym, 
- organizowanie przedsięwzięć rekreacyjno-wychowawczych dla młodzieży, 
- wspieranie działań sportowych propagujących zdrowy i aktywny tryb życia wśród mieszkańców, 
- wspieranie imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu powiatowym, w tym organizację 
Narodowego Biegu Niepodległości, 
- wspieranie przygotowań i uczestnictwa młodzieży, reprezentującej powiat gryfiński w imprezach 
wojewódzkich, ogólnopolskich oraz międzynarodowych; 
b) kultury i sztuki: 
- organizowanie imprez kulturalnych, konferencji, dyskusji i prelekcji, zwłaszcza związanych 
z promocją dziedzictwa kulturowego powiatu, 
- organizowanie warsztatów twórczych, w szczególności upamiętniających osoby, miejsca i wydarzenia 
historyczne na terenie powiatu, 
- wydawanie niekomercyjnych, niskonakładowych wydawnictw w postaci drukowanej oraz innych 
technik zapisu, dotyczących tradycji i kultury powiatu gryfińskiego, 
- wspieranie produkcji filmowych, dotyczących dorobku kulturalnego mieszkańców powiatu; 
c) turystyki i krajoznawstwa: 
- upowszechnianie turystyki ze szczególnym nastawieniem na dzieci i młodzież z terenu powiatu, 
- wspieranie imprez turystycznych o zasięgu powiatowym, 
- profilaktyka oraz szkolenia z zakresu bezpieczeństwa nad wodami w powiecie, 
- wspieranie imprez turystycznych i rekreacyjnych skierowanych do rodzin, ze szczególnym 
uwzględnieniem turystyki wielopokoleniowej; 

2) Wydziału Organizacji i Informacji w zakresie: 
a) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa: 
- powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, 
polegającej na prowadzeniu na terenie powiatu w 2018 r. punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, 
- działania edukacyjne mające na celu upowszechnienie wiedzy o możliwościach dostępu do 
nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenia świadomości prawnej mieszkańców powiatu; 
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3) Wydziału Zarządzania Kryzysowego w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na 
obszarach wodnych na terenie powiatu poprzez: 

 - utrzymanie gotowości ratowniczej - doposażenie podmiotów uprawnionych do wykonywania 
ratownictwa wodnego w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz 
sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne, 
-  prowadzenie szkoleń ratowników wodnych,  
- utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego, 
- prowadzenie dokumentacji wypadków. 

4) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie: 
a) pomocy społecznej: 
- zapobieganie zjawisku przemocy w rodzinie, w szkole i w środowisku lokalnym oraz przeciwdziałanie 
patologiom społecznym i uzależnieniom, 
- zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom i młodzieży całkowicie lub częściowo 
pozbawionym możliwości wychowywania się we własnej rodzinie, w postaci pobytu w placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych, 
- zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom i młodzieży oraz osobom dorosłym, które 
z uwagi na stan zdrowia wymagają specjalistycznego leczenia i pomocy, w postaci pobytu w domach 
pomocy społecznej; 
b) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej: 
- prowadzenie działań mających na celu wsparcie rodziny w wypełnianiu jej funkcji, 
- zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki 
rodzicielskiej, poprzez różne formy pieczy zastępczej, 
- prowadzenie działań mających na celu ochronę osób, rodzin przed przemocą oraz ich wsparcie 
w sytuacjach kryzysowych; 
c) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych: 
- udzielanie wsparcia podmiotom działającym na rzecz osób niepełnosprawnych, 
- wspieranie działań z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób z niepełnosprawnościami, 
- wspieranie osób z  niepełnosprawnościami w  samodzielnym, niezależnym funkcjonowaniu 
i wypełnianiu ról społecznych, w tym prowadzenie działań związanych z aktywizacją społeczną 
i zawodową, m.in. poprzez dofinansowanie działalności WTZ, 
- prowadzenie współpracy z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych. 

Na terenie powiatu gryfińskiego w 2018 roku zewidencjonowanych było 301 podmiotów sektora III (stan 
na 31.12.2018 r.), w tym: 
- fundacji – 9, 
- stowarzyszeń rejestrowych (KRS) – 169, 
- stowarzyszeń zwykłych – 22, 
- stowarzyszeń kultury fizycznej – 49, 
- uczniowskich klubów sportowych – 52. 

Tab. 18. Podsumowanie konkursów ofert i „małych grantów”  
Tematyka/ Lata 2017 r. 2018 r. 

Liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert 4 3 
Liczba organizacji pozarządowych uczestniczących w otwartych konkursach ofert 34 24 
Liczba ofert złożonych - otwarte konkursy ofert 37 26 
Liczba zadań publicznych wspieranych w realizacji - otwarte konkursy ofert 18 17 
Liczba zadań publicznych powierzonych do realizacji - otwarte konkursy ofert 1 - 
Liczba wniosków złożonych przez organizacje pozarządowe na realizacje zadań  
poza otwartym konkursem ofert 

6 2 

Liczba zadań publicznych dofinansowanych poza otwartym konkursem ofert 6 2 
Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom pozarządowym na  
realizację zadań publicznych – otwarte konkursy ofert (w zł) 

140 392,00 141 272,00 

Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom pozarządowym –  
poza konkursem  (w zł) 

  28 000,00 17 000,00 

RAZEM środki finansowe (w zł) 168 392,00 158 272,00 
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 4.3.1. Otwarte konkursy ofert 
Zakres:  wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - 2018 r. 

Nazwa oferenta Nazwa zadania Kwota 
dotacji (zł) 

Liczba 
uczestników  

Międzyszkolny Klub Sport. 
„Hermes” w Gryfinie 

Udział reprezentacji powiatu gryfińskiego w finale 
krajowym „Czwartków Lekkoatletycznych” 

4 900,00 19  

Stowarzyszenie Na Rzecz 
Osób Niepełnosprawnych 
„PROMYK” w Goszkowie 

Rozgrywki lekkoatletyczne dla niepełnosprawnych 
mieszkańców powiatu gryfińskiego 

4 000,00 100 

Stowarzyszenie Amatorów 
Piłki Siatkowej „Libero” w 
Gminie Banie 

IV Festiwal Piłki Siatkowej Dziewcząt CICONA 
CUP 

2 500,00 86 

Uczniowski Klub Pływacki 
Marlin w Gryfinie 

Miting Pływacki Laguna Cup 7 000,00 120 
zawodników 

Zgromomadzenie Sióstr 
Benedyktynek Samarytanek 
Krzyża Chrystusowego w 
Moryniu 

Impreza integracyjna o charakterze rekreacyjno - 
sportowym "Ziemniak na sportowo i wesoło" 

1 200,00 100  

Razem 19 600,00 425 
W 2017 roku podpisano 11 umów na łączną kwotę 21 400,00 złotych. 

Zakres: kultura i sztuka - 2018 r. 

 

Nazwa oferenta Nazwa zadania Kwota  
dotacji (zł) 

Liczba 
uczestników  

 Stowarzyszenie Spichlerz Sztuki    
 w Kołbaczu  

Cienie zapomnianych kultur w pocysterskim 
Kołbaczu 

5 000,00 250 

 Związek Sybiraków O/ Szczecin Realizacja filmu edukacyjnego pt. "Powrót" 2 000,00 100 
 Fundacja Akademii Muzyki   
 Dawnej Szczecin 

Na Gotyckim Szlaku - IX Letni Festiwal 
Wędrowny 

1 000,00 400 

 Stow. Historyczno - Kulturalne 
"Terra Incognita" w Chojnie 

Dzień Zabytków 4 500,00 900 

 Parafia Rzymskokatolicka pw.  
 Ducha Świętego w Moryniu 

Warsztaty muzyczne 5 500,00 100 

Razem 18 000,00 1750 
W 2017 roku podpisano 2 umowy na łączną kwotę 10 200,00 złotych.  

 

Zakres: turystyka i krajoznawstwo - 2018 r. 
 

Nazwa oferenta Nazwa zadania Kwota 
dotacji (zł) 

Liczba 
uczestników  

Międzyszkolny Klub Sportowy 
"Hermes" w Gryfinie 

„Rowerem dla stulecia Niepodległej” 7 600,00 400  

Uczniowski Klub Sportowy 
ORLIK w Trzcińsku-Zdroju 

X Rajd Rowerowy - "100 km w 100 Rocznicę 
Odzyskania Niepodległości - poznajemy ciekawe 
historyczne miejsca powiatu gryfińskiego” 

1 800,00 33 

Stowarzyszenie na rzecz Osób 
Niepełnosprawnych "MOST" 
w Nowym Czarnowie 

Impreza Turystyczno  - Integracyjna "Leśna 
Polana" 

2 600,00 286 

Stowarzyszenie na rzecz 
rozwoju wsi Gądno 

„Rowerem na szlaku Pana Samochodzika” 3 000,00 168 

Razem 15 000,00 887 
W 2017 roku podpisano 3 umowy na łączną kwotę 10 000,00 złotych.  
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 4.3.2. Dotacje udzielane poza trybem konkursowym 
    Zakres: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - 2018 r.  

 

Nazwa oferenta Nazwa zadania Kwota dotacji 
(zł) 

Liczba 
uczestników 

Klub Motorowy Chojna 1 runda Mistrzostw Polski MX Quad i 1 Runda 
Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w Motocrossie 

7 000,00 258 
zawodników 

Międzyszkolny Klub Sport. 
„Hermes” w Gryfinie 

Narodowy Bieg Niepodległości  10 000,00 359 
zawodników 

Razem 17 000,00 617 
W 2017 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej podpisano 4 umowy na łączną kwotę 
22 500,00 złotych oraz w zakresie kultury i sztuki podpisano 2 umowy na łączną kwotę 5 500,00 zł.  

4.3.3. Środki wydatkowane w ramach promocji powiatu 
Zakres: sport i rekreacja - 2018 r. 

 

Nazwa podmiotu Nazwa zadania Kwota 
wsparcia (zł) 

Gmina Mieszkowice XVI Mieszkowicka Nadodrzańska Dziesiątka 2 326,99 
Stowarzyszenie Fani Formy - Szczecin I Wielkanocny Bieg Zająca w Trzcińsku -Zdroju 500,00 
Stowarzyszenie Gryfińskie Ligi 
Amatorskie 

XXIV edycja Gryfińskiej Amatorskiej Ligii 
Koszykówki Oldbojów 

800,00 

Miejsko – Gminna Biblioteka 
Publiczna w Trzcińsku-Zdroju  

Odjazdowy Bibliotekarz - śladami joanitów  200,00 

Klub Motorowy Chojna Mistrzostwa Pomorza Zach. w Motocrossie 2 000,00 
Stowarzyszenie Fani Formy II Charytatywny Bieg Mikołajkowy Dzieci z 

Domu Dziecka w Trzcińsku-Zdroju 
750,00 

Razem 6 576,99 

Zakres: kultura - 2018 r. 

  

Nazwa podmiotu Nazwa zadania Kwota wsparcia (zł) 
Parafia Banie i Lubanowo III Festiwal Papieski im. Jana Pawła II Totus 

Tuus w Baniach 
800,00 

Fundacja im. Stanisława Pomian – 
Srzednickiego  

Spektakle słowno- muzyczne w Starym 
Czarnowie i Kołowie 

2 500,00 

Zespół Wokalny Kalimera XIII Spotk. Śpiewających Przyjaciół w Bielinku 500,00 
Tow. Miłośników Historii Ziemi Gryf. Gryfiński Koncert Organowy 1 000,00 
Związek Sybiraków Oddział Gryfino Premiera filmu „Powrót” 1 000,00 
Gryfiński Dom Kultury Dożynki Archidiecezjalne w Gryfinie 4 000,00 
Szkoła Podstawowa w Widuchowej XVII Festiwal Piosenki Angielskiej EYE 3 000,00 
Stowarzyszenie Pokolenia Pokoleniom Wigilia nad Odrą 750,00 

                                                                                                                  Razem 13 550,00 

Zakres: promocja pozostała - 2018 r. 

 

Nazwa podmiotu Nazwa zadania Kwota wsparcia (zł) 
Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego 
Ducha w Moryniu  

Grand Prix Powiatu Gryfińskiego w MTB 2 998,92 

Gryfińskie Stowarzyszenie Ratownicze  III Powiatowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy 1 162,35 
LOK – Gryfińska Organizacja 
Powiatowa im. Bohaterów Forsowania 
Odry 

55 edycja Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy 
Morskiej „Marynarka Wojenna a Historia 
Wybrzeża Polskiego”  

300,00 

Zachodniopomorska Organizacja 
Wojewódzka Ligi Obrony Kraju w 
Szczecinie 

V Powiatowe Zawody Integracyjne Latawców 
„Jesienny Weekend z Latawcem” o Puchar 
Starosty Gryfińskiego 

299,81 

Wspólnota Sant’Egidio Spotkanie integracyjne  1 900,00 
Razem 6 661,08 
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4.4. REALIZACJA UCHWAŁ RADY POWIATU Z ZAKRESU DZIAŁANIA WYDZIAŁU 
EDUKACJI, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI 

Nr uchwały W sprawie Stan realizacji 
XXXVI/245 upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie 

do ustalenia minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli 
praktycznej nauki zawodu, wyższej od ustalonej w przepisach wydanych 
na podstawie art. 30 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela 

zrealizowana 

XXXVI/246 ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek 
niepublicznych, prowadzonych na terenie powiatu gryfińskiego oraz 
trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i 
wykorzystania 

w części 
unieważniona - 
rozstrzygnięcie 
nadzorcze RIO 

XXXVI/247 uchylenia uchwały w sprawie ustalenia wysokości oraz szczegółowych 
zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku 
mieszkaniowego 

zrealizowana 

XLI/269 zmiany uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 
ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku 
pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym 
obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagogów, psychologów, 
logopedów, doradców zawodowych, prowadzących zajęcia związane z 
wyborem kształcenia i zawodu, w celu wspomagania uczniów w 
podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, zatrudnionych w 
szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński 

zrealizowana 

XLI/270 uchylenia uchwały uchylającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości 
oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego 
dodatku mieszkaniowego 

zrealizowana 

XXXVIII/255 udzielenia dotacji z przeznaczeniem na realizowane w 2018 roku prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków położonych, na obszarze powiatu 
gryfińskiego 

zmieniona 

XLII/281 udzielenia dotacji celowej z przeznaczeniem na realizowane w 2018 roku 
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze 
powiatu gryfińskiego 

zrealizowana 

XLII/282 przyjęcia Powiatowego programu opieki nad zabytkami Powiatu 
Gryfińskiego na lata 2018-2021 

przyjęta 

XLIV/295 zmiany uchwały nr XXXVIII/255/2018 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 
29 marca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji z przeznaczeniem na 
realizowane w 2018 roku prace konserwatorskie, restauratorskie lub 
roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 
położonych na obszarze powiatu gryfińskiego 

zrealizowana 

XL/262 przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu 
Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 rok 

przyjęta 

XLIV/296 przyjęcia Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2019 

przyjęta 
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5. POMOC SPOŁECZNA I WSPARCIE OSÓB  NIEPEŁNOSPRAWNYCH  

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom              
i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, 
wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna wspiera w wysiłkach 
zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia życie w warunkach odpowiadających 
godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także, zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym 
przez podejmowanie działań, zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze 
środowiskiem.   

5.1. ORGANIZACJA POMOCY SPOŁECZNEJ 
 

Realizacja celów i zadań pomocy społecznej wymaga odpowiednio rozbudowanej, komplementarnej sieci 
jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, którą na szczeblu powiatu tworzy powiatowe centrum 
pomocy rodzinie oraz następujące placówki świadczące usługi adresowane do określonych kategorii osób: 
- domy pomocy społecznej, 
- placówki specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, 
- placówki opiekuńczo-wychowawcze, 
- ośrodki interwencji kryzysowej. 

 

5.1.1.  Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych (CPOW) w Chojnie 

CPOW w Chojnie zapewnia całodobową opiekę i wychowanie dzieciom i młodzieży całkowicie lub 
częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, w sytuacji wyczerpania możliwości udzielenia pomocy 
rodzinie naturalnej lub znalezienia rodzinnej opieki zastępczej. Organizacja pracy w w/w placówkach       
w 2018 roku ukierunkowana była na zaspokajanie potrzeb życiowych dzieci, zgodnie z ustalonymi 
standardami opieki i wychowania oraz standardami usług opiekuńczo-wychowawczych. Wychowawcy 
organizowali pracę w grupach rodzinkowych oraz realizowali z dziećmi indywidualne plany pracy, które 
modyfikowane były w zależności od zmieniającej się sytuacji dzieci, nie rzadziej niż co pół roku. Praca     
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych ukierunkowana była na funkcjonowanie zbliżone do modelu 
przeciętnej wielodzietnej rodziny. Utworzone grupy starały się funkcjonować w formie zbliżonej do 
naturalnej rodziny, w których wszystkie dzieci na równych prawach współuczestniczą w życiu grupy. 
Podopieczni wspólnie z wychowawcami przygotowywali śniadania i kolacje, uczyli się codziennych, 
życiowych czynności.  
Na terenie powiatu działają trzy tego typu placówki, w których ogółem przebywało w 2018 r. 58 dzieci: 
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 przy ul. Podmurze 4a w Chojnie, 
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 przy ul. Żółkiewskiego 5 w Chojnie,  
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3 przy ul. Dworcowej 3 w Trzcińsku-Zdroju.                          
 „Centrum” jest jednostką budżetową, zapewniającą obsługę ekonomiczno-administracyjną i organizacyjną 
w/w placówek opiekuńczo-wychowawczych. 
W 2018 roku do PCPR wpłynęło 6 orzeczeń sądu, dotyczących umieszczenia w placówce opiekuńczo-
wychowawczej 9 dzieci.  
Wszystkie orzeczenia sądu dotyczyły dzieci z terenu naszego powiatu. 

Liczba miejsc w placówkach 74 
Liczba dzieci przebywających w placówkach (średnioroczna) 58 
Liczba dzieci skierowanych do placówki w 2018 roku  9 

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w placówkach w 2018 roku wyniósł – 2 953,23 zł. 
Środki z budżetu powiatu 

w 2018 roku (w zł) 
Przyrost roczny  

(w zł) 
Liczba osób 

zatrudnionych w 2018 
Przyrost roczny 

2 401 396,30 121 287,22 39 - 11 

5.1.2. Domy Pomocy Społecznej (DPS) 

Na terenie Powiatu Gryfińskiego działają cztery domy pomocy społecznej, o łącznej liczbie 403 miejsc. 
Dwa domy przeznaczone są dla osób przewlekle somatycznie chorych, a pozostałe dwa domy 
przeznaczone są dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. 
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DPS są placówkami pobytu całodobowego dla osób, które  z powodu wieku, choroby lub 
niepełnosprawności, nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można 
zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. 
Powiat prowadzi Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie.  
Prowadzenie trzech DPS-ów Powiat powierzył organizacjom pozarządowym: 
-  Dom Pomocy Społecznej w Dębcach - Stowarzyszeniu „Pod Dębami”, 
- Dom Pomocy Społecznej w Moryniu - Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża 
Chrystusowego,  
- Dom Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju - Stowarzyszeniu „Dom z Sercem”. 

Domy pomocy społecznej 
Nazwa Dochody w 

2018 r. (w zł) 
Przyrost 
roczny  
(w zł) 

Liczba osób  
zatrudnionych 
w 2018 r. 

Przyrost 
roczny 

zatrudnienia 
Dom Pomocy Społecznej w Dębcach   3 493 210,91  97 571,59 43 -5 
Dom Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju 3 123 149,14 155 067,01 57 -1 
Dom Pomocy Społecznej w Moryniu 4 648 676,11  212 930,28 83 3 
Dom Pomocy Społecznej w N. Czarnowie  4 934 041,39 543 097,07 92 6 

5.1.3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie  

PCPR w Gryfinie zostało utworzone uchwałą Rady Powiatu w Gryfinie Nr IV/32/99 z dnia 1 marca 1999 
roku. Centrum realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, pieczy zastępczej i rehabilitacji społecznej 
mające na celu poprawę funkcjonowania rodziny, zapobieganie i przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym 
i dysfunkcjonalności rodzin. 

5.2. ZADANIA POWIATU Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ 

5.2.1. Zadania własne na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

1) opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym 
uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których 
celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka - po konsultacji z właściwymi terytorialnie 
gminami; 
2) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa; 
3) przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom 
opuszczającym domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy 
dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady 
poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe 
ośrodki socjoterapii, zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze; 
4) pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, 
opuszczającej domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla 
matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady 
poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe 
ośrodki socjoterapii, zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze; 
5) pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę 
uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy, mającym trudności w integracji ze środowiskiem; 
6) prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz 
umieszczanie w nich skierowanych osób; 
7) prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz powiatowych 
ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, z wyłączeniem 
środowiskowych domów samopomocy i innych ośrodków wsparcia, dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi; 
8) prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej; 
9) udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach; 
10)  szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu; 
11)  doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy 
społecznej z terenu powiatu; 
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12) podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie i realizacja 
programów osłonowych; 
13) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, w formie 
dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego; 
14)  sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej        
i demograficznej; 
15) utworzenie i utrzymywanie powiatowego centrum pomocy rodzinie, w tym zapewnienie środków na 
wynagrodzenia pracowników. 

5.2.2. Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat na podstawie ustawy         
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

1) pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę 
uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy w zakresie indywidualnego programu integracji oraz 
opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o powszechnym 
ubezpieczeniu zdrowotnym w Narodowym Funduszu Zdrowia; 
2) prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi; 
3) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę 
poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia; 
4) udzielanie cudzoziemcom, o których mowa w art. 53 ust. 1 pkt 15 oraz w art. 53a ust. 2 pkt 4 ustawy      
z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, pomocy w zakresie interwencji kryzysowej. 

5.2.3. Zadania własne powiatu realizowane w oparciu o ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r.                   
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

1) zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców,  
w szczególności poprzez organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych, w tym placówek wsparcia 
dziennego o zasięgu ponadgminnym, a także tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie; 
2) pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-
wychowawczych i w rodzinach zastępczych, również na terenach innych powiatów; 
3) przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz kontynuowanie nauki osobom 
opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego  i socjalizacyjnego, domy pomocy 
społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek  
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady 
poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze; 
4) prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz powiatowych 
ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży;  
5) pomoc w integracji ze środowiskiem osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia, 
opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy 
społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi 
i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki 
szkolno-wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, organizowanie opieki w rodzinach 
zastępczych oraz udzielanie pomocy pieniężnej na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich 
dzieci. 
 

 

Tab. 19. Pomoc pieniężna dla usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych w 2018 r. 
Rodzaj pomocy Liczba 

wychowanków 
Kwota (zł) 

Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki 225 115 659,00; 
Pomoc pieniężna na usamodzielnienie 8 44 427,00; 
Pomoc rzeczowa na zagospodarowanie  4 6 231,00  

Ogółem 237 166 317,00 
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   Tab. 20. Dodatki wychowawcze dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych (169 dzieci) 
 Rodziny zastępcze  

spokrewnione 
Rodziny zastępcze 

niezawodowe 
Rodziny zastępcze 

zawodowe 
Rodzinne  

domy dziecka 
Dodatki wychowawcze (zł) 477 168,00 165 226,00 28 154,00  79 312,00 

Razem (2018 r.)                                     749 860,00                           

   Tab. 21. Świadczenia dla 118 rodzin zastępczych (176 dzieci) w powiecie gryfińskim w 2018 roku 
Rodziny zastępcze Liczba  

świadczeń 
Kwota 

świadczeń (zł) 
Rodziny zastępcze spokrewnione - 86, liczba dzieci 109 

świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka 1197 851 567,50 
świadczenie jednorazowe na pokrycie niezbędnych wydatków 
związanych z potrzebami przyjętego dziecka  

3 3 000,00 

dofinansowanie do wypoczynku dziecka poza miejscem zamieszkania 14 10 100,00 
Rodziny zastępcze niezawodowe - 28, liczba dzieci 40 

świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka 451 493 892,03 
świadczenie jednorazowe na pokrycie niezbędnych wydatków 
związanych z potrzebami przyjętego dziecka  

2 1 600,00 

dofinansowanie do wypoczynku dziecka poza miejscem zamieszkania 6 4 800,00 
Rodziny zastępcze zawodowe - 1, liczba dzieci 3 

świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka 25 28 121,26 
świadczenie jednorazowe na pokrycie niezbędnych wydatków 
związanych z potrzebami przyjętego dziecka 

1 2 000,00 

dofinansowanie do wypoczynku dziecka poza miejscem zamieszkania 1 800,00 
Rodziny zastępcze zawodowe - pogotowia rodzinne - 1, liczba dzieci 6 

świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka 27 34 599,50 
świadczenie jednorazowe na pokrycie niezbędnych wydatków 
związanych z potrzebami przyjętego dziecka  

6 3 600,00 

dofinansowanie do wypoczynku dziecka poza miejscem zamieszkania 5 1 275,00 
Rodzinne Domy Dziecka - 2, liczba dzieci 18 

świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka 188 193 005,17 
dofinansowanie do wypoczynku dziecka poza miejscem zamieszkania 7 5 600,00 
pokrycie kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego 24 29 618,54 

Ogółem  1957 1 663 579,00 
5.2.4. Zadania powiatu realizowane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.                       
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

1) powołanie i prowadzenie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. 
Zadaniami Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności są: 

a) orzekanie ustalające stopień niepełnosprawności, który stanowi podstawę do przyznawania ulg              
i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów;  
b) prowadzenie postępowań w sprawach wydawania legitymacji dokumentujących niepełnosprawność; 
c) prowadzenie postępowań w sprawach wydawania kart parkingowych;  

2) rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych (zadania realizowane w ramach środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych):  

a) dofinansowanie udziału w turnusach rehabilitacyjnych; 
b) dofinansowanie zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne, sprzęt 
rehabilitacyjny i środki pomocnicze; 
c) podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutku  niepełnosprawności i likwidacji barier 
utrudniających osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie w społeczeństwie; 
d) organizowanie i finansowanie warsztatów terapii zajęciowej, dofinansowanie imprez rekreacyjnych, 
turystycznych, kulturalnych i sportowych organizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych; 
e) zlecanie organizacjom pozarządowym zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej; 

3) rehabilitacja zawodowa (realizowana przez Powiatowy Urząd Pracy): 
a) organizowanie nowych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych;  
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b) dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej; 
c) zwrot kosztów wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej oraz składek na ubezpieczenie społeczne od 
tego wynagrodzenia;  
d) finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych; 
e) finansowanie wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy; 
f) przyznawanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej. 

 

5.2.4.1.  Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gryfinie  
Zespół został powołany Zarządzeniem Starosty Gryfińskiego Nr 48 z dnia 28 listopada 2001 r. Starosta     
w ramach zadań z administracji rządowej powołuje i odwołuje powiatowy zespół do spraw orzekania         
o niepełnosprawności. Powiatowy zespół orzeka na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela 
ustawowego albo za ich zgodą na wniosek ośrodka pomocy społecznej. 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 2018 Δ roczny 
Ilość złożonych wniosków, w tym wg wieku wnioskodawców i celu: 
a) osoby do 16 roku życia: 
- zasiłek pielęgnacyjny, 
- świadczenie pielęgnacyjne, 
- inne (legitymacja, oddzielny pokój), 
b) osoby powyżej 16 roku życia: 
- odpowiednie zatrudnienie, 
- uczestnictwo w warsztatach terapii zajęciowej, 
- zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, 
- korzystanie z systemu środowiskowego wsparcia, 
- zasiłek pielęgnacyjny, 
- korzystanie z karty parkingowej, 
- inne (legitymacja, oddzielny pokój). 

1379 
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    5 
  1187 
132 
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132 
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33 
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    -34 
     20 
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Ilość wydanych orzeczeń, w tym:        1329 79 
- orzeczeń dla osób do 16 roku życia   181 25 
- orzeczeń dla osób po 16 roku życia      1148 54 
Ilość wydanych legitymacji 347 65 
Ilość wydanych kart parkingowych 177 27 
Ilość negatywnych orzeczeń 86     -30 
Wydatki Zespołu – w zł. 233 386    -987 
Zatrudnienie w Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności:  
przewodnicząca,  
sekretarz,  
lekarz,  
psycholog, 
pedagog, 
doradca zawodowy, 
pracownik socjalny.  

16 
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  1 
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  2 
  3 
  1 
  2 

3 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
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5.2.4.2. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych realizowana przez 
podmioty ekonomii społecznej 

1) Spółdzielnia Socjalna Osób Prawnych „Promyk” w Goszkowie.  
Stowarzyszenie wraz z Powiatem Gryfińskim w 2014 r. utworzyło Spółdzielnię. Jest to jedna z trzech 
pierwszych w województwie zachodniopomorskim spółdzielni socjalnych osób prawnych. Celem 
Spółdzielni jest przywrócenie (reintegracja) na rynek pracy poprzez prowadzenie wspólnego 
przedsiębiorstwa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Spółdzielnia socjalna zatrudnia cztery 
osoby, w tym dwie niepełnosprawne. 
2) Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej (PZAZ) w Gryfinie. 
Przedmiotem działalności PZAZ jest realizacja zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych. PZAZ otrzymał w 2018 roku następujące dofinansowanie: 

- ze środków PFRON na utworzenie – 159 825,00 zł, 
- z woj. zachodniopomorskiego na utworzenie – 150 000,00 zł, 
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- na działania w 2019 r. ze środków PFRON – 814 000,00 zł, 
- ze środków Powiatu Gryfińskiego – 160 000,00 zł na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe. 
PZAZ zatrudniał 37 osób niepełnosprawnych. 

 

5.2.4.3. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych realizowana przez 
warsztaty terapii zajęciowej 

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gryfinie i Goszkowie realizują zadania z zakresu rehabilitacji społecznej   
i zawodowej dla 65 osób niepełnosprawnych, zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności 
każdego uczestnika, niezbędne do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia. 
W grudniu 2017 r. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zwiększenie liczby uczestników w WTZ w Gryfinie   
o 5 osób niepełnosprawnych, co skutkowało zwiększeniem dofinansowania WTZ w Gryfinie w 2018 r. 

5.2.4.4. Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego 
Przy PCPR w Gryfinie działa wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego. Sprzęt wypożyczany jest na 
podstawie orzeczenia o niepełnosprawności lub zaświadczenia lekarskiego. Wypożyczalnia czynna jest od 
poniedziałku do piątku. Sprzęt wypożyczany jest nieodpłatnie, na podstawie umowy zawartej na okres do  
1 roku, w uzasadnionych przypadkach można ten okres wydłużyć. 

5.2.4.5. Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych (OION) w Chojnie 
Przedmiotem działalności OION jest funkcja informacyjna, dzięki której następuje: 
- ograniczenie procesu marginalizacji społecznej osób niepełnosprawnych, 
- umożliwienie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym, 
- zapewnienie osobom niepełnosprawnym równego dostępu do praw, dóbr i usług, 
- zapobieganie ryzyku wykluczenia społecznego, 
- wyrównywanie szans i stwarzanie warunków do zatrudnienia osób niepełnosprawnych. 
W 2018 roku Ośrodek przyjął 556 wniosków, udzielił 1 724 informacji na miejscu oraz 826 telefonicznie.  

5.3. PROGRAMY POMOCY SPOŁECZNEJ 

5.3.1. Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2022 
Misja: „Powiat Gryfiński miejscem zrównoważonego rozwoju społeczności dzięki działaniom 
podejmowanym przez samorząd lokalny we współpracy z partnerami społecznymi”. 
Misja Powiatu Gryfińskiego zawarta w Strategii realizowana jest poprzez cele strategiczne i operacyjne.  
Obowiązek opracowania powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych wynika z art. 19 pkt 
1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.). Przewiduje 
on, w ramach zadań własnych powiatu, opracowanie i realizację powiatowej strategii rozwiązywania 
problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania 
osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka 
(po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami). 

   Tab. 22. Cele strategiczne i ich realizacja 
Cele strategiczne Realizacja (2018 r.) 

1. Wspieranie rodzin i rozwój systemu pieczy zastępczej realizowany 
2. Rozwój systemu wspierania osób starszych, długotrwale 
lub ciężko chorych 

realizowany; prowadzenie w Powiecie 
czterech DPS; łączna liczba osób 
umieszczonych - 403 

3. Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych realizowany; utworzenie w 2018 r. 
Powiatowego Zakładu Aktywności 
Zawodowej w Gryfinie zatrudniającego na 
koniec roku 37 osób niepełnosprawnych 

4. Ograniczanie zjawiska bezrobocia poprzez odpowiednią 
politykę rynku pracy w powiecie gryfińskim 

realizowany - realizator PUP Gryfino 

5. Wspieranie i rozwijanie działań na rzecz rodzin i osób 
znajdujących się w sytuacji kryzysowej oraz dotkniętych 
różnymi uzależnieniami 

realizowany  

6. Udoskonalenie funkcjonowania instytucji pomocy 
społecznej powiatu oraz propagowanie wspólnych działań 
na rzecz rozwoju instytucji społeczeństwa obywatelskiego 

realizowany 
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5.3.2. Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Gryfińskim 
na lata 2016-2022 

Cel: Budowanie zintegrowanego systemu działań na rzecz kompensacji skutków niepełnosprawności oraz 
zapewnienia wszechstronnego rozwoju osób niepełnosprawnych we wszystkich sferach życia. 
Sposób i stopień realizacji:  
1) Projekt „Aktywna integracja w powiecie gryfińskim” – w pierwszej edycji projektu wsparciem 
objętych zostało 16 dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej oraz 34 osoby dorosłe niepełnosprawne.  
W marcu 2018 r., na podstawie art. 138o ustawy – Prawo zamówień publicznych, udzielono zamówienia 
publicznego na następujące usługi społeczne: 
- „Korepetycje dla grupy 16 dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych z powiatu gryfińskiego”, 
- „Trening kompetencji społecznych dla 34 uczestników projektu – osoby dorosłe niepełnosprawne            
z powiatu gryfińskiego”, 
- „Zajęcia edukacyjne dla 34 uczestników projektu (osoby dorosłe niepełnosprawne z powiatu 
gryfińskiego)”.  
Zorganizowano wyjazdowe (nad morzem) warsztaty socjoterapeutyczne dla 34 niepełnosprawnych 
uczestników projektu oraz dla 16 dzieci z pieczy zastępczej, a także 4 warsztaty prowadzone przez             
5 specjalistów/trenerów z zakresu aktywnej integracji społecznej. 
2) Projekt „Niepełnosprawni w pracy – program aktywizacji społeczno-zawodowej osób 
niepełnosprawnych” – w okresie raportowania zawarto umowę na świadczenie usług doradztwa 
zawodowego, w ramach której opracowano 46 Indywidualnych Planów Aktywizacji dla 46 
zrekrutowanych uczestników projektu. W miesiącu czerwcu 2018 r. rozpoczął pracę psycholog, prowadząc   
poradnictwo psychologiczne oraz terapię dla uczestników i ich rodzin, także animator Klubu Integracji 
Społecznej (KIS) oraz coach, którzy realizowali zajęcia animacyjno-rozwojowe dla uczestników projektu. 
Podczas spotkań z trenerem zatrudnienia wspierającego (TZW), doradcą zawodowym, psychologiem, 
animatorem KIS oraz coachem - w ramach aktywizacji zawodowej - przeprowadzono następujące 
szkolenia zawodowe:  
- produkcja podpałki ekologicznej K-Lumet,  
- pomocnik instruktora strzelectwa sportowego,  
- krawiectwo, haftowanie, wykrawanie, szycie,  
- profesjonalne niszczenie dokumentów,  
- pielęgnacja terenów zieleni, 
- usługi sprzątania pomieszczeń,  
- komputerowe ECDL Base. 
Uczestnikom szkoleń wypłacono stypendium szkoleniowe. 36 osób zakończyło udział w projekcie, w tym 
26 osób podjęło zatrudnienie w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Gryfinie. 16 osób uzyskało 
kwalifikacje zawodowe, a 24 osoby nabyły kompetencje społeczne. 

5.3.3. Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy  w Rodzinie w Powiecie Gryfińskim w latach 2016-2020 

Celem głównym programu jest zapobieganie występowaniu przemocy poprzez podnoszenie świadomości 
społecznej oraz ograniczenie zaburzeń życia społecznego, związanego z występowaniem przemocy. 

Cele szczegółowe: 
Cel 1: Zapobieganie występowania przemocy poprzez podnoszenie świadomości społecznej oraz 
ograniczenie zaburzeń życia społecznego, związanego z występowaniem przemocy. 
Zadania: 
1) Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie radzenia sobie ze stresem i agresją. 
W ramach w/w zadania zrealizowano następujące działania:  

a) „Cyberprzemoc i inne internetowe zagrożenia” - Szkoła Podstawowa Nr 2 filia w Godkowie, 
b) „Cyberprzemoc i medialne zagrożenia” - Szkoła Podstawowa w Piasku,    
c) „Jak mówić o bezpieczeństwie w sieci” - Szkoła Podstawowa w Piasku oraz zajęcia w Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie i w filii w Chojnie, 
d) „Cyberprzemoc i inne zagrożenia czyhające na dzieci w Internecie” - Szkoły Podstawowe w Chojnie, 
Cedyni, Góralicach, Grzybnie, 
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e) „Agresja i przemoc rówieśnicza” - Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy, 
f) „Szare stwory” – zajęcia przeciwko agresji - szkoły podstawowe w Krzywinie i w Widuchowej, 
g) cykl warsztatów dla rodziców/opiekunów na tematy:            

 -  ”Media i przemoc”,  
 -  ”Jak rozmawiać z dzieckiem”, 
 -  ”Gry siłowe czyli kto kogo wychowuje”, 
 -  ”Cyberprzemoc i inne zagrożenia czyhające na dzieci w Internecie”,  

h) cykl warsztatów dla nauczycieli i wychowawców z powiatu gryfińskiego: 
 -  „Umiejętności wychowawcze w sytuacji trudnej czyli jak rozmawiać o dramatach uczniów”, 
 -  „Jak budować poczucie własnej wartości ucznia”. 

2)  Promowanie nieagresywnych zachowań w mediach (prasa lokalna, internet). 
W/w zadanie przeprowadziła Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryfinie i filia w Chojnie. 
W ramach w/w zadania zrealizowano następujące działania: 

a) zamieszczano na stronie internetowej PCPR informacje o realizacji „Programu korekcyjno- 
edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie”,  
b) zamieszczano na stronie internetowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej informacje  o realizacji 
szkoleń na temat przemocy: 
- dotyczące dwugodzinnego warsztatu z rodzicami dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych nt. 
”Krzywdzenie dziecka w rodzinie i skutki doświadczanej przemocy fizycznej i psychicznej,”    
 - o warsztatach „Jak radzić sobie z agresją własną i nastolatka” oraz treningu umiejętności 
komunikacji,    
 - o szkoleniu dla rodziców dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych na temat „Media i przemoc -
oddziaływanie filmów animowanych, fabularnych i gier komputerowych, zawierających sceny agresji, 
wywierających wpływ na psychikę i zachowanie dzieci i młodzieży”. 

Cel 2: Zatrzymanie sytuacji przemocy - zmniejszenie negatywnych następstw dla ofiar i świadków 
przemocy. 
Zadania: 
1) Udzielenie pomocy i wsparcia osobom dotkniętym przemocą i pozostającym w rodzinie                          
w dotychczasowym miejscu pobytu. 
W/w zadania realizowane były poprzez następujące działania:  

a) prowadzenie poradnictwa psychologicznego; w stanie kryzysu udzielana była natychmiastowa 
specjalistyczna pomoc psychologiczna oraz oddziaływania terapeutyczne, 
b)  prowadzenie poradnictwa prawnego; w celu przywrócenia umiejętności samodzielnego radzenia 
sobie osobom doświadczającym kryzysu, udzielano porad socjalnych, 
c)  informowanie o procedurach Niebieskich Kart, 
d)  opracowanie i wydruk materiałów informacyjnych. 

2) Udzielenie pomocy i wsparcia ofiarom przemocy, zmuszonym do opuszczenia mieszkania. 
Zadanie to zrealizowano poprzez następujące działania: 

a)  udzielanie informacji na temat bezpiecznego schronienia, 
b)  zapewnienie bezpiecznego schronienia, 
c) przeprowadzenie rozmów motywujących, profilaktycznych z osobami, które pozostały w miejscu 
zamieszkania z osobami stosującymi przemoc, 
d)  wystąpienie do sądu o wgląd w sytuację rodziny,  
e) informowanie mieszkańców środowiska o możliwościach korzystania z określonych form pomocy 
(ulotka PCPR - „Powiat Gryfiński Przeciw Przemocy w Rodzinie”). 

Cel 3: Wychodzenie z sytuacji przemocy – zapobieganie stosowania przemocy w rodzinie. 
Zadania: 
1) Działania realizowane we współpracy z następującymi podmiotami: 

a) Prokuraturą Rejonową w Gryfinie,  
a) Sądem Rejonowym w Gryfinie,  
c) Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gryfinie, 
d) ośrodkami pomocy społecznej w powiecie gryfińskim w zakresie kierowania ofiar przemocy             
w rodzinie do specjalistycznych ośrodków wsparcia, ośrodków interwencji kryzysowej i hostelu. 

2) Realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.  
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 Osoby dotknięte przemocą otrzymały wsparcie w formie oddziaływań terapeutycznych. Do w/w 
„Programu” przystąpiły 22 osoby - ukończyło „Program” 12 osób. 

Cel 4: Zwiększenie skuteczności działań osób uprawnionych i zobowiązanych do przeciwdziałania 
przemocy oraz monitorowania zjawiska przemocy w rodzinie oraz jej rozmiarów i skutków społecznych. 
Zadania: 
1) Oddziaływanie na osoby zajmujące się zawodowo lub społecznie, pośrednio lub bezpośrednio    
przemocą w rodzinie. 
Oddziaływania na osoby zajmujące się zawodowo lub społecznie pośrednio lub bezpośrednio przemocą    
w rodzinie w 2018 r. odbywało się poprzez organizowanie następujących szkoleń: 

a) ”Procedury odbierania dzieci rodzicom biologicznym w trybie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy       
w rodzinie”.  
Uczestnicy szkolenia: pracownicy ośrodków pomocy społecznej, PCPR, kuratorzy Kuratorskiej Służby 
Sądowej, policjanci Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie. Uczestniczyło 36 osób. 
b) „Praca z osobą stosującą przemoc”.  
Uczestnicy szkolenia i warsztatów: pracownicy ośrodków pomocy społecznej, przewodniczący 
zespołów interdyscyplinarnych, kuratorzy Kuratorskiej Służby Sądowej, Policjanci Komendy 
Powiatowej Policji. Uczestniczyło 15 osób.    

2) Oddziaływanie na społeczeństwo lokalne w celu włączenia społeczności lokalnej w monitorowanie     
zjawiska przemocy. Uwrażliwienie społeczeństwa na skalę zjawiska przemocy  i jego negatywne skutki. 

W/w zadanie realizowane było poprzez dyżury interwencyjne i wywiady środowiskowe w środowiskach 
szczególnie zagrożonych. 
Cel 5: Ewidencjonowanie instytucji i podmiotów realizujących oferty dla osób stosujących przemoc          
w rodzinie, a w szczególności realizujących programy korekcyjno- edukacyjne. 
Zadanie: 
Uzyskanie  wiedzy na temat podmiotów realizujących oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie 
Podmiotem realizującym ofertę dla osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie powiatu gryfińskiego 
jest tylko Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. 
Zaktualizowano informacje z powiatu gryfińskiego dotyczące realizacji „Programu korekcyjno-
edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie”. 

5.3.4. Program Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) ogłasza „Program na dofinansowanie zatrudnienia 
asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej”.  
Celem programu jest wzmocnienie roli asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej    
w systemie wspierania rodziny i pieczy zastępczej. 
Powiat Gryfiński otrzymał dotację celową z MRPiPS w wysokości 104 535,00 zł z przeznaczeniem na 
wynagrodzenie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. 

 

5.3.5. Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie 
Celem  programu jest redukcja zachowań agresywnych u jego uczestników, kształtowanie postaw 
partnerstwa i szacunku wobec innych osób oraz odpowiedzialności za popełnione czyny przemocowe. 
Program zrealizowano w całości. Łączna kwota przeznaczona na to zadanie wyniosła 18 612 zł. 
W wyniku realizacji programu nastąpiła poprawa bezpieczeństwa życia rodzinnego oraz wzrosło 
zainteresowanie programem. Program ukończyło  12 osób – sprawców przemocy.   

5.3.6. Program Wspierania Pieczy Zastępczej w Powiecie Gryfińskim w latach 2018-2020 
Cele główne: 
1. Rozwój systemu pieczy zastępczej w Powiecie Gryfińskim z ukierunkowaniem na rodzinne formy 
pieczy zastępczej.  
2. Zapewnienie dostatecznej liczby miejsc dla dzieci pozbawionych opieki i wychowania rodziców            
w rodzinnych formach pieczy zastępczej (rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka).  
3.   Reorganizacja instytucjonalnej pieczy zastępczej w Powiecie Gryfińskim.  
4. Integracja działań gmin i powiatu na rzecz rozwiązywania problemów społecznych w sposób 
umożliwiający pozostanie dziecka w rodzinie biologicznej. 
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    Tab. 23. Realizacja zadań związanych z rozwojem pieczy zastępczej w 2018 r. 
Zadania Stan realizacji 

1) promowanie rodzicielstwa zastępczego  zrealizowano 
2) prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej 
zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu 
dziecka 

zrealizowano 

3) organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub 
prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz do pełnienia funkcji dyrektora placówki 
opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego 

zrealizowano 

4) zapewnienie badań psychologicznych kandydatom do pełnienia funkcji rodziny 
zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz rodzinom zastępczym i 
osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka 

zrealizowano 

5) zapewnienie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka 
szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich potrzeby 

zrealizowano 

6) organizowanie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, 
w szczególności przez tworzenie warunków do powstawania grup wsparcia, rodzin 
pomocowych, specjalistycznego poradnictwa 

zrealizowano 

7) zapewnienie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą zrealizowano 
8) zapewnienie dziecku przyjętemu do pieczy zastępczej przeprowadzenia 
niezbędnych badań lekarskich, pedagogicznych, psychologicznych oraz terapii 

zrealizowano 

9) obejmowanie rodzin o stażu mniejszym niż dwa lata opieką koordynatora zrealizowano 
10) wspieranie rodzin biologicznych w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-
wychowawczych na rzecz powrotu ich dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych 
i rodzin zastępczych 

zrealizowano 

11) zgłaszanie dzieci z uregulowaną sytuacją do adopcji zrealizowano 

5.3.7. Program „Aktywny samorząd” 

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo 
beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. 
Formy wsparcia realizowane w 2018 r.:  
Moduł I: Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu 
- 4 wnioski zrealizowane na kwotę 20 715 zł. 
Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania 
- 4 wnioski zrealizowane na kwotę 28 345 zł. 
Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu 
elektronicznego i oprogramowania - 1 wniosek zrealizowany na kwotę 2 000 zł. 
Obszar C Zadanie 1 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego        
o napędzie elektrycznym - 1 wniosek zrealizowany na kwotę 3 000 zł. 
Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej, tj. 
dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną 
tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, 
zespołu wychowania przedszkolnego) - 2 wnioski zrealizowane na kwotę 4 168 zł. 

Moduł II: pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów 
edukacji: 38 złożonych wniosków z czego: 20 wniosków zrealizowanych (podpisane umowy) na kwotę 
47 346 zł w semestrze letnim, 16 wniosków zrealizowanych (podpisane umowy) na kwotę 33 789 zł          
w semestrze zimowym.  
Jedna osoba zrezygnowała przed podpisaniem umowy dofinansowania, jednej osobie wypowiedziano 
umowę na wypłatę dodatku do kosztów kształcenia na kwotę 1 500,00 zł. Łączna kwota wypłacona             
w Module II - 79 635 zł. 

 

5.3.8. „Program wyrównywania różnic między regionami III” w 2017 r. 

 

Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób 
niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem osób 
zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.  
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Powiat Gryfiński był realizatorem ww. programu w obszarach:  
"B" - likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy 
w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania.  
"D" - likwidacja barier transportowych w placówkach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych, 
prowadzonych przez organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty, jednostki prowadzące warsztaty terapii 
zajęciowej. 
Projekty realizowane w latach 2018-2019. 
- Likwidacja barier transportowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Mieszka I          
w Chojnie, poprzez zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. 
Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON - 80 000 zł.  
- Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Bajkowego Przedszkola 
Miejskiego w Chojnie. Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON 80 000 zł. 
- Przebudowa wejścia głównego i ciągów pieszych w obrębie Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. 
Iwaszkiewicza 70 w Gryfinie. Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON - 25 986,86 zł. 

5.4. UCHWAŁY RADY POWIATU W GRYFINIE REALIZOWANE PRZEZ PCPR W GRYFINIE   
W 2018 ROKU 

nr uchwały Rady 
Powiatu 

w sprawie stan 
realizacji 

XXXVIII/253/2018 z 
dnia 29 marca 2018 r. 
 

ustalenia zasad udzielania dofinansowania ze środków PFRON 
do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób 
niepełnosprawnych w 2018 r. 

zrealizowano 

XXXVIII/252/2018 z 
dnia 29 marca 2018 r. 

przyjęcia "Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w 
Powiecie Gryfińskim na lata 2018-2020" 

w trakcie 
realizacji 

XXXVIII/254/2018 z 
dnia 29 marca 2018 r. 

określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 r. 

zrealizowano 

XXXIX/258/2018 z dnia 
26 kwietnia 2018 r. 

przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Gryfinie za rok 2017 

sprawozdanie 
przyjęto  

XXXIX/259/2018 z dnia 
26 kwietnia 2018 r. 

przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie 
Gryfińskim za rok 2017 

ocenę 
przyjęto  

III/24/2018 z dnia 20 
grudnia 2018 r. 
 

zmiany uchwały nr XLIV/304/2018 Rady Powiatu w Gryfinie z 
dnia 25 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 
XLIII/292/2018 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 13 września 
2018 r. zmieniającej uchwałę nr XXXVIII/254/2018 Rady 
Powiatu w Gryfinie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie 
określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 r. 

zrealizowano 

XLIII/292/2018 z dnia 
13 września 2018 r. 

zmiany uchwały nr XXXVIII/254//2018 Rady Powiatu w 
Gryfinie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia zadań, na 
które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych w 2018 r. 

zrealizowano 

XLIV/304/2018 z dnia 
20 grudnia 2018 r. 

zmiany uchwały nr XLIII/292//2018 Rady Powiatu w Gryfinie z 
dnia 13 września 2018 r. zmieniającej uchwałę nr 
XXXVIII/254//2018 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 marca 
2018 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się 
środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w 2018 r. 

zrealizowano 

XLI/266/2018 z dnia 28 
czerwca 2018 r. 

utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą 
"Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Gryfinie" 

zrealizowano 

XLIV/303/2018 z dnia 
25 października 2018 r. 

zmiany uchwały nr XLI/266/2018 Rady Powiatu z dnia 
28.06.2018r. w sprawie utworzenia samorządowego zakładu 
budżetowego pod nazwą "Powiatowy Zakład Aktywności 
Zawodowej w Gryfinie" 

zrealizowano 
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6. OCHRONA ZDROWIA 

6.1. ZADANIE Z ZAKRESU OCHRONY ZDROWIA PROWADZONE PRZEZ  POWIAT 
GRYFIŃSKI W 2018 ROKU 

Zadanie z zakresu ochrony zdrowia jest realizowane przez Powiat w ramach współprowadzenia „Szpitala 
Powiatowego w Gryfinie”, który zorganizowany jest w formie spółki prawa handlowego. Na dzień 31 
grudnia 2018 r. Powiat Gryfiński posiadał w spółce „Szpital Powiatowy w Gryfinie” sp. z o.o. 253 udziały 
o łącznej wartości 632 500 zł, co stanowiło 25,05 % udziału w kapitale zakładowym spółki. 
Szpital prowadzi działalność szpitalną, zakłady opieki długoterminowej, poradnie ambulatoryjne, co 
obrazuje poniższy schemat organizacyjny.  

SCHEMAT ORGANIZACYJNY „SZPITAL POWIATOWY W GRYFINIE” SPÓŁKA Z O.O. 
 
 Oddziały Szpitalne          Poradnie w Gryfinie            Zakłady                          Poradnie w Chojnie        Poradnia w Bielicach 
Izba przyjęć  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poradnia 
ginekologiczno-
położnicza 

 Zakład 
opiekuńczo -
leczniczy 

 Poradnia 
chirurgiczna 

 Poradnia 
ginekologiczno- 
położnicza 

 
Oddział 
wewnętrzny  
 
 

 Poradnia 
urologiczna 

 Zakład 
pielęgnacyjno- 
opiekuńczy 
psychiatryczny 

 Poradnia 
urologiczna 

 
Oddział  
chirurgiczny 

 Poradnia 
chirurgiczna 

 Poradnia 
ginekologiczno-
położnicza 

 
Oddział 
ginekologiczno-
położniczy 

 Poradnia 
ortopedyczna 

 Poradnia 
okulistyczna 

 
Oddział  
neonatologiczny 
(noworodkowy) 
 

 Poradnia 
gastrologiczna 
/badania 
endoskopowe/ 

 Poradnia 
otolaryngologiczna 

 
Oddział 
medycyny 
paliatywnej  

 
Nocna i 
świąteczna 
opieka medyczna  

 
 
 
Liczba pracowników szpitala w oparciu o formę zatrudnienia: 

Rok Forma zatrudnienia 
umowa o pracę  umowa zlecenia  

2017 97 57 
2018 95 70 

Ponadto w 2018 roku czynnych było 127 kont analitycznych usługodawców świadczeń zdrowotnych.
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Tab. 24. Dane z działalności Szpitala Powiatowego w Gryfinie sp. z o. o. w latach 2017-2018 
 
Lp. 

Opis 
 

 
Rok 

                                        

Ogółem oddziały 
szpitalne (bez 

neonatologicznego) 

ODDZIAŁY SZPITALNE Oddział 
neonatolog. 
(noworodk.) 

   ZOL* ZPOP** OMP*** wewnętrzny chirurgia ginekologia położnictwo 

2018 ∆ 17 2018 ∆ 17 2018 ∆ 17 2018 ∆ 17 2018 ∆ 17 2018 ∆ 17 2018 ∆ 17 2018 ∆ 17 2018 ∆ 17 
1 Liczba łóżek 71 0 37 0 10 0 16 0 8 0 10 0 26 0 47 0 5 0 
2 Liczba pacjentów przyjętych 3566 -232 1691 -176 868 23 665 -16 342 -63 313 -47 72 12 80 21 77 -7 
3 Liczba pacjentów leczonych 3598 -228 1718 -171 869 20 667 -15 344 -62 315 -46 99 13 128 21 83 -6 
4 Liczba pacjentów wypisanych 3432 -253 1565 -191 859 14 666 -14 342 -62 313 -46 55 8 69 22 10 1 
5 Liczba urodzeń 313 -43       313 -43         
6 Liczba zgonów 137 28 131 25 6 3 0 0 0 0 0 0 18 5 12 -1 68 -6 
7 Liczba osobodni pobytu 14517 -851 9249 -354 2235 -82 1696 -204 1337 -211 934 -156 9436 -126 17298 -87 1675 -58 
8 Przelotowość**** 50,68 -3,21 46,43 -4,62 86,9 2 41,69 -0,94 43 -7,8 31,5 -4,6 3,81 0,5 2,72 0,44 16,6 -1,2 
9 Przeciętny pobyt chorego - dni 4,03 0,01 5,38 0,3 2,57 -0,16 2,54 -0,25 3,89 0,08 2,97 -0 95,31 -15,9 135,1 -27,3 20,18 0,71 

10 Wskaźnik wykorz. łóżek - dni 204,46 -11,99 249,97 -9,57 223,5 -8,2 106 -12,8 167,1 -26 93,4 -16 362,9 -4,85 368 -1,86 335 -12 
11 Wskaźnik wykorz. łóżek w % 56,02 -3,28 68,49 -2,62 61,24 -2,24 29,05 -3,49 45,79 -7,2 25,59 -4,3 99,43 -1,33 100 -1,34 91,78 -3,2 

Objaśnienia: 
*ZOL – Zakład Opiekuńczo-Leczniczy,    **ZPOP – Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy Psychiatryczny,   ***OMP – Oddział Medycyny Paliatywnej 
∆ 17 – przyrost w roku 2018 w stosunku do roku 2017 
****przelotowość - liczba leczonych pacjentów na 1 łóżko 

Tab. 25. Ilość porad lekarskich w poradniach specjalistycznych, Nocnej i Świątecznej Opiece Medycznej oraz liczba oczekujących, średni czas 
oczekiwania na wizytę u lekarza w zakładach opieki długoterminowej w latach 2017-2018 

 Ilość porad Liczba oczekujących (31.12.) Średni czas oczekiwania (dni) 
Jednostka 2018 ∆ 17 2018 ∆ 17 2018 ∆ 17 

Chojna                                  okulistyczna 1 116 462 35 8 42 6 
Chojna                               otolaryngologiczna 2 314 31 12 -4 7 -2 
Chojna 

ginekologiczno-położnicza 
3 756 138 5 4 11 1 

Gryfino 3 028 -1103 0 0 0 0 
Bielice 1 364 -27 0 0 0 0 
Chojna chirurgiczna  2 481 193 13 -4 5 -2 
Gryfino 3 549 -362 0 -8 0 -5 
Chojna    1 579 693 24 -2 17 0 
Gryfino 2 172 -232 0 -4 0 -19 
Gryfino ortopedyczna 5 995 211 24 -3 33 8 
Nocna i Świąteczna Opieka Medyczna – Gryfino 6 525 4624     
Zakład Piel.-Opiekuńczy Psychiatryczny   32 -9 71 -43 
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy   56 -18 228 15 
Oddział Medycyny Paliatywnej   0 0 0 0 
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6.2. ZADANIA Z ZAKRESU PROMOCJI ZDROWIA PROWADZONE NA TERENIE POWIATU      
GRYFIŃSKIEGO W 2018 ROKU 

1)  Akcja profilaktyczno-medyczna pn. „Biała sobota” realizowana na terenie gmin powiatu 
gryfińskiego. 
 Zarząd Powiatu w Gryfinie decydując się na sfinansowanie akcji stawiał sobie za cel stworzenie 
mieszkańcom powiatu dodatkowych możliwości skorzystania z bezpłatnych badań i porad lekarskich       
(w tym również osobom bez prawa do świadczeń zdrowotnych, bez ubezpieczenia zdrowotnego) różnych 
specjalizacji. Poprzez realizację niniejszej akcji Zarząd Powiatu położył nacisk na porady lekarza 
kardiologa, a więc wyszedł naprzeciw zapotrzebowaniu na takie konsultacje, gdyż współcześnie choroby 
układu krążenia są najczęstszą ˗ obok nowotworów - przyczyną zgonów.  

Rok/ 
koszt Miejsce Lekarze specjaliści/ 

badania laboratoryjne 

Liczba przebadanych 
pacjentów/ 
Liczba przebadanych 
laboratoryjnie  

2017/ 
77 400,00 zł 

9 gmin powiatu 
gryfińskiego 

- kardiolog wraz z badaniem EKG 
- badania laboratoryjne:  
morfologia krwi, odczyn opadania krwinek, 
białko CRP, cholesterol całkowity, 
trójglicerydy HDL, LDL, 
markery nowotworowe  
K (CEA***, CA15-3****) 
M (PSA*****, AFP******)  

152/319 

2018/ 
45 000,00 zł  

8 gmin powiatu 
gryfińskiego 

- kardiolog wraz z badaniem EKG 
- badania laboratoryjne (pakiet kardiol.) 
morfologia krwi, lipidogram, cukier na 
czczo, kwas moczowy, kreatynina  

191/165 

 

2) Akcja promocyjno-medyczna pn. „Rodzić bez bólu” realizowana przez „Szpital Powiatowy                 
w Gryfinie” sp. z. o.o. w ramach oddziału położniczo-ginekologicznego 

Zarząd Powiatu dwukrotnie w latach 2016 i 2018 podpisał umowę i wyraził zgodę na realizację przez 
„Szpital Powiatowy w Gryfinie”  sp. z o.o. akcji promocyjno-medycznej „Rodzić bez bólu”.  
W ramach akcji, która w całości finansowana była z budżetu powiatu, kobiety rodzące w gryfińskim 
szpitalu mogły skorzystać w trakcie porodu ze znieczulenia gazem „Entonox”, a każde nowonarodzone 
dziecko, otrzymało w wyprawce kocyk z logo Powiatu Gryfińskiego. W II edycji akcji przewidziany został 
cykl pięciu zajęć z fizjoterapeutą dla kobiet ciężarnych. Z warsztatów skorzystały przyszłe mamy, będące 
pod opieką poradni ginekologiczno-położniczych, należących do szpitala w Gryfinie.  

Rok/koszt Miejsce realizacji /czas 
trwania akcji 

Rodzaj działań w 
ramach akcji 

Liczba kobiet 
korzystających z akcji 

2016/ 
10 000,00 zł 

Szpital Powiatowy  
w Gryfinie ul. Parkowa 5 
/oddział położniczy/ 
marzec-grudzień 2016 r. 

- znieczulenie gazem 
„Entonox” 
- kocyk dla noworodka z 
logo powiatu  

- 33 kobiety skorzystały ze 
znieczulenia  
- rozdano 250 szt. kocyków   

2018/ 
12 000,00 zł  

 
Szpital Powiatowy  
w Gryfinie ul. Parkowa 5 
/oddział położniczy/ 
wrzesień-grudzień 2018 r. 

- znieczulenie gazem 
„Entonox” 
- kocyk dla noworodka z 
logo powiatu  
- możliwość skorzystania 
z udziału w zajęciach z 
fizjoterapeutą 

- 17 skorzystało ze 
znieczulenia  
- 9 kobiet skorzystało z zajęć 
fizjoterapeutycznych 
- rozdano 120 szt. kocyków  

 

3) Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022  

Zgodnie z wytycznymi Narodowego Programu - Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu 
Gryfińskiego na lata 2017-2022 jest aktualizacją Lokalnego Programu na lata 2011-2015. Celem Programu jest 
poprawa jakości życia osób z zaburzeniami psychicznymi i ich bliskich, poprawa dostępności do świadczeń 
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pomocy zdrowotnej oraz innych form opieki i wsparcia w środowisku lokalnym, prowadzenie działań 
promujących zdrowie psychiczne i zapobiegających zaburzeniom psychicznym, powadzenie i uaktualnianie oraz 
udostępnianie przewodnika dla osób szukających wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego.  
Funkcję koordynacyjną w zakresie realizacji Programu przypisano zespołowi koordynującemu, powołanemu 
uchwałą nr 512/2017 Zarząd Powiatu w Gryfinie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 
451/2013 Zarządu Powiatu z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie powołania lokalnego zespołu koordynującego do 
spraw realizacji zadań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. 
Program realizuje następujące zadania:  
- opracowanie przewodnika dla osób szukających wsparcia i informacji na temat zaburzeń psychicznych, 
który dostępny jest na stronie promocyjnej Powiatu Gryfińskiego (w zakładce: zdrowie/poradniki),  
- wsparcie dla osób bezrobotnych z orzeczeniem o niepełnosprawności w zakresie chorób i zaburzeń 
psychicznych,  
- upowszechnianie wiedzy na temat zaburzeń psychicznych.  
Jednostki organizacyjne Powiatu Gryfińskiego, biorące czynny udział w realizacji ww. programu: 
- Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie – prowadzi działania w ramach terapii zajęciowej, 
którymi objęci są wszyscy mieszkańcy DPS (120 osób). Mieszkańcy DPS mają systematyczny kontakt       
z lekarzem psychiatrą; w roku 2017 było to 120 wizyt, w roku 2018 – 160 wizyt,  
- Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie – w 2018 roku prowadził m.in., programy: „Złość, 
agresja, przemoc”, „Jak radzić sobie z agresją i przemocą”. Uczestnikami byli uczniowie szkoły                   
z wyłączeniem dzieci i młodzieży z głębokim stopniem niepełnosprawności intelektualnej,  
- Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Psychiatryczny/ Oddział Szpitala Powiatowego sp. z o.o. - udziela 
całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych i leczniczych w zakresie farmakoterapii, 
psychoterapii, socjoterapii i innych form rehabilitacji psychiatrycznej dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi, w różnych stopniach niepełnosprawności umysłowej, psychicznej i fizycznej, 
wymagających poszpitalnej kontynuacji leczenia, a także uczenia samoopieki, zarówno pacjentów, jak i ich 
rodzin,  
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryfinie udziela wsparcia osobom z zaburzeniami 
psychicznymi oraz ich rodzinom. 
Psychiatryczną opiekę specjalistyczną na terenie powiatu gryfińskiego prowadzą NZOZ „Intermed” Spółka 
z o.o. przy ul. Niepodległości 28 w Gryfinie  (Poradnia Zdrowia Psychicznego, Poradnia Terapii 
Uzależnień i Współuzależnienia od alkoholu) oraz NZOZ „Chrobry” przy ul. Chrobrego 52 w Gryfinie 
(Poradnia Zdrowia Psychicznego, Poradnia Psychologiczna). 
Także Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Gryfinie 
prowadzi dwie placówki: 
- Warsztat Terapii Zajęciowej dla 35 osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami 
psychicznymi, 
- Zespół Rehabilitacyjno-Terapeutyczny dla 10 osób.  
Działanie placówek korzystnie wpływa na ograniczanie procesu marginalizacji i izolacji osób                     
z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi. 

6.3. INNE ZADANIA Z ZAKRESU ZDROWIA REALIZOWANE W 2018 ROKU 

Zgodnie z ustawą z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych zadaniem starosty jest 
wydawanie pozwoleń na sprowadzenie zwłok ludzkich lub ich szczątków z obcego państwa w celu ich 
pochowania. W 2018 roku wydano 18 decyzji zezwalających na sprowadzenie zwłok - o 4 więcej niż         
w poprzednim roku.  
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7. INFRASTRUKTURA DROGOWA 

7.1. ZADANIA POWIATU 
Zgodnie z art. 19 ust. 2 pkt 3 ustawy o drogach publicznych (UoDP) zarządcą dróg powiatowych jest 
zarząd powiatu.  
Do zarządcy drogi (art. 20 UoDP) należy w szczególności: 
1) opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach 
organy właściwe do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 
2) opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony 
dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich, 
3) pełnienie funkcji inwestora, 
4) utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, zabezpieczających ruch 
urządzeń i innych urządzeń związanych z drogą, z wyjątkiem części pasa drogowego (art. 20f pkt 2), 
5) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu, 
6) przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na 
rzecz obronności kraju, 
7) koordynacja robót w pasie drogowym, 
8) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych, 
9) prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich 
na żądanie uprawnionym organom, 
10) sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi 
Dróg Krajowych i Autostrad, 
11) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw 
promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego,        
w tym weryfikacja cech i wskazanie usterek, które wymagają prac konserwacyjnych lub naprawczych ze 
względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego, 
12) badanie wpływu robót drogowych na bezpieczeństwo ruchu drogowego, 
13) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających, 
14) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników, 
15) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym       
w następstwie budowy lub utrzymania dróg, 
16) wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz 
wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa 
osób lub mienia, 
17) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego, 
18) utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów, 
19) nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie nimi w ramach 
posiadanego prawa do tych nieruchomości, 
20) nabywanie nieruchomości, innych niż wymienione w pkt 19, na potrzeby zarządzania drogami               
i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego do nich prawa, 
21) zarządzanie i utrzymywanie kanałów technologicznych i pobieranie opłat (art. 39 ust. 7), 
22) zarządzanie bezpieczeństwem dróg w transeuropejskiej sieci drogowej. 
 

7.2. DANE DOTYCZĄCE DRÓG I ULIC POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU 
GRYFIŃSKIEGO. 

 

Sieć dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego liczy 631,6 kilometrów.  
W skład rozbudowanej sieci wchodzą zarówno ulice w miastach, jak również drogi pozamiejskie.  

 

Tab. 26. Drogi, w tym ulice w ciągu drogi (bez pozostałych ulic w miastach) 
Klasa drogi Główne (G) Zbiorcze (Z) Lokalne (L) Dojazdowe (D) Razem 

Ilość dróg, w tym: 2 3 77 8 90 
ulice w ciągu drogi  3 10  13 
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Tab. 27. Ulice w miastach (z wyjątkiem ulic położonych w ciągu drogi) 
Klasa drogi/ gmina Główne (G) Zbiorcze (Z) Lokalne (L) Dojazdowe (D) Razem 

Chojna  3 18 1 22 
Cedynia   7  7 
Gryfino  5 10  15 
Mieszkowice   11  11 
Moryń  2 7  9 
Trzcińsko-Zdrój   7  7 
Ogółem 0 10 60 1 71 

 

Ponadto zinwentaryzowano w ciągu dróg powiatowych 20 mostów oraz 161 przepustów.  
Szczegółowe dane dotyczące budowli drogowych znajdują się na stronie: 
http://bip.gryfino.powiat.pl/mitu/2018-10-01mienie_powiatu_budowle_drogowe.pdf. 

7.3. INWESTYCJE DROGOWE REALIZOWANE W 2018 ROKU 

Lp. Nazwa zadania Zakres 
robót 

Wartość 
zadania (zł) Źródła finansowania 

1 Dokumentacja techniczna na przebudowę przepustów 
w ciągu drogi Banie – Rów                          0,68 km 61 000,00 Środki własne 

2 Przebudowa drogi w Golicach  0,5 km 1 153 956,68 
Powiat – 633 706,68 zł, 
Program Przebudowy Dróg 
Lokalnych – 520 250,00 zł 

3 Modernizacja nawierzchni ul. Chrobrego w Cedyni 0,25 km 342 909,83 
Powiat – 219 896,92 zł, 
Gmina Cedynia –  
123 012,91 zł 

4 Utwardzenie pobocza ul. Mickiewicza w Chojnie 150 mb 66 000,00 Środki własne 
5 Modernizacja nawierzchni odc. drogi Chojna – Białęgi  0,63 km 375 000,00 Środki własne 
6 Przebudowa przepustu na rzece Rurzyca w Rurce  - 350 000,00 Środki własne 
7 Budowa kanalizacji w ulicy Jaśminowej w Żórawkach  340 mb 530 000,00 Środki własne 

8 Dokumentacja techniczna na przebudowę ul. 1 Maja w 
Gryfinie 0,42 km 55 000,00 

85% Regionalny Program 
Operacyjny Woj. Zach,  
15% Powiat 

9 Budowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego - 
Trasa Ziel. Pogranicza odc. Gryfino - Trzcińsko-Zdrój 1,15 km 73 254,86 Środki własne 

10 Modernizacja nawierzchni odc. ul. Zielonej (Daleszewo)  0,15 km 204 000,00 Środki własne 

11 

Roboty drogowe w gm. Mieszkowice, w tym  
- w Mieszkowicach: 
• modernizacja ulicy Młynarskiej  
• budowa chodnika w ciągu ul. Mieszka  

- w Kłosowie - budowa chodnika w Kłosowie 

 
 

0,41 km 
560 m2 

200 m2 

349 963,05 
Powiat – 199 963,05 zł, 
Gmina Mieszkowice –  
150 000,00 zł 

12 Modernizacja odcinka drogi w Przyjezierzu 0,23 km 204 000,00 Środki własne 
13 Modernizacja odcinka drogi w Nowym Objezierzu 0,11 km 144 000,00 Środki własne 

14 Przebudowa chodnika w ciągu ul. Chopina w Moryniu  200 m2 44 534,99 50% Powiat,  
50% Gmina Moryń 

15 Przebud. chodnika w ciągu ul. Wiśniowej w Moryniu  250 m2 44 478,63 Środki własne 

16 Przebudowa drogi Trzcińsko-Zdrój – Gogolice   0,75 km 1 085 769,05 
Urząd Marsz. 455 813,60 
zł,     
Powiat – 629 955,45 zł 

17 Modernizacja nawierzchni ul. Grunwaldzkiej w 
Widuchowej  0,27 km 123 000,00 Środki własne 

18 Przebudowa drogi Kłodowo – Trzcińsko-Zdrój – 
Warnice, na odc. Wilcze – Żelechowo (I etap) 1,32 km 997 626,62 

Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich – 
 633 619,03 zł,  
Powiat – 364 007,59 zł 

19 Modernizacja nawierzchni odcinka drogi w Marwicach  0,1 km 75 000,00 Środki własne 
 

http://bip.gryfino.powiat.pl/mitu/2018-10-01mienie_powiatu_budowle_drogowe.pdf
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Łącznie w 2018 roku wykonano następujący zakres robót: 
- modernizacje nawierzchni dróg  –  4,72 km, 
- budowa i przebudowa chodników – 1 210 m2, 
- budowa ścieżek rowerowych  – 1,15 km. 

W 2018 roku, wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych wyniosły 2 915 118 zł. Do 
zakresu bieżącego utrzymania dróg należy: zimowe utrzymanie dróg, pielęgnacja zieleni przydrożnej, 
remonty cząstkowe dróg, oznakowanie pionowe i poziome oraz utrzymanie ulic w miastach (dotacje dla 
gmin). 

7.4. DOTACJE UDZIELONE GMINOM W 2018 ROKU NA REALIZACJĘ BIEŻĄCEGO 
UTRZYMANIA ULIC W MIASTACH 

Gmina Kwota udzielonej dotacji (w zł) 
Trzcińsko-Zdrój 44 160,00 
Cedynia 30 400,00 
Chojna 102 360,00 
Mieszkowice 45 400,00 
Moryń 47 600,00 

Łącznie: 269 920,00 

7.5. DOTACJE OTRZYMANE W 2018 ROKU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWYCH  

Podmiot dotujący/program Cel/Nazwa zadania Kwota dotacji 
(w zł) 

U
rz

ąd
 

W
oj

ew
ód

zk
i 

Program przebudowy gminnej i 
powiatowej infrastruktury drogowej 
na lata 2016-2019 

Przebudowa drogi powiatowej w 
Golicach 520 250,00 

U
rz

ąd
 

M
ar

sz
ał

ko
w

sk
i 

 

Przebudowa dróg dojazdowych do 
pól uprawnych 

Przebudowa odcinka drogi Trzcińsko-
Zdrój - Białęgi 455 813,60 

Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 

Przebudowa drogi pow. Nr 1384Z 
Kłodowo - Trzcińsko-Zdrój - Warnice, 
na odc. Wilcze - Żelechowo (I etap) 

633 619,03 

 Regionalny Program Operacyjny  
Województwa Zachodniopomorskiego 

Przebudowa ulicy 1 Maja w Gryfinie 
(dokumentacja) 34 329,41 

Razem Urząd Marszałkowski 1 123 762,04 

G
m

in
y 

Mieszkowice 

Przebudowa chodników w m. Kłosów 
 i ul. Mieszka I w Mieszkowicach, 
modernizacja nawierzchni ul. 
Młynarskiej w Mieszkowicach 

150 000,00 

Cedynia Modernizacja nawierzchni  
ul. Chrobrego w Cedyni 123 012,91 

Moryń Przebudowa chodnika w ciągu ul. 
Chopina w Moryniu 22 267,49 

Razem Gminy 295 280,40 
 Łącznie otrzymane dotacje 1 939 292,44   
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8. KOMUNIKACJA 

8.1. KOMUNIKACJA PASAŻERSKA NA TERENIE POWIATU GRYFIŃSKIEGO W 2018 ROKU 

8.1.1. Przewoźnicy autobusowi 

Na obszarze powiatu gryfińskiego przewoźnicy autobusowi realizują regularne przewozy osób                   
w krajowym transporcie drogowym na podstawie zezwoleń wydanych przez: 
-  Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego - 6 przewoźników, 
-  Prezydenta Miasta Szczecina - 1 przewoźnik, 
-  Starostę Gryfińskiego - 5 przewoźników (obsługa 29 komercyjnych linii komunikacyjnych). 

Tab. 28. Realizowane kursy na podstawie zezwoleń na regularne przewozy pasażerów w krajowym 
transporcie drogowym wydane przez Starostę Gryfińskiego 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Sp. z o.o. – 17 zezwoleń 
Ilość  

kursów 
Dni kursowania Suma długości 

tras (w km) 
Średnia długość  

kursu (w km) 
65 Kursuje w dni robocze 1 992 30,6 
33 Kursuje w dni nauki szkolnej 1 216 36,8 
7 Kursuje w okresie letnich i zimowych oraz szkolnych 

przerw świątecznych 
  231 33 

6 Kursuje w soboty   192 32 
5 Kursuje w soboty, niedziele i święta    187 37,4 
4  Kursuje w dni wolne od pracy, niedziele i święta    124 31 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Myśliborzu Sp. z o.o. – 5 zezwoleń 
2 Kursuje w dni robocze, oprócz ferii letnich     22 11 
6 Kursuje w dni nauki szkolnej   180 30 

Przedsiębiorstwo Usługowe „ARGOS”Agata Miłostan– 4 zezwolenia 
1 
1 

Kursuje w dni nauki szkolnej (poniedziałek) 
Kursuje w dni nauki szkolnej (wtorek – piątek) 

    45 
 

   22,50 

6 Kursuje w dni nauki szkolnej       172,4  28,7 
Przedsiębiorstwo ONTOUR TRANSPORT Sp. z o.o. – 2 zezwolenia 

23 Kursuje w dni robocze   534 23,21 
1 Kursuje w dni nauki szkolnej    18 18 
3 Kursuje w okresie letnich i zimowych oraz szkolnych 

przerw świątecznych 
   54 18 

9 Kursuje w soboty  210 23,3 
Autokarowe Usługi Turystyczno – Osobowe Robert Caban - 1 zezwolenie 

2 Kursuje w dni nauki szkolnej  84 42 

Tab. 29. Przewoźnicy, którzy zrzekli się zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób   
w krajowym transporcie drogowym w roku 2018 

Lp. Przewoźnik Liczba zezwoleń 
1 PKS w Szczecinie Sp.z o.o.  14 
2  PKS w Myśliborzu Sp. z o.o. 1 
3  Autokarowe Usługi Przewozowe BER - TRANS B. Grzybowski 2 
4 Przewozy Autokarowe Grzegorz Barylski 1 
5  Przedsiębiorstwo Usługowe „ARGOS” Agata Miłostan 3 

 8.1.2. Dostępność przystanków dla operatorów i przewoźników 

Dostępność przystanków reguluje uchwała Rady Powiatu nr XXXV/262/2014 z dnia 29 maja 2014 r.        
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Powiat Gryfiński oraz 
warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Zgodnie z jej zapisami, przedsiębiorcom 
(przewoźnikom komercyjnym) uprawnionym do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie 
przewozu osób, udostępniono możliwość korzystania ze wszystkich przystanków na obszarze powiatu, 
których właścicielem jest Powiat Gryfiński. 
Powiat Gryfiński zarządza obecnie 354 przystankami, ZZDW w Koszalinie 152 przystankami, a GDDKiA 
100 przystankami. Wszystkie przystanki autobusowe oznakowane są znakiem D15 i zawierają aktualne 
rozkłady jazdy.   
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8.1.3. Plan zrównoważonego rozwoju transportu publicznego dla Powiatu Gryfińskiego 

Zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010 r., w przypadku 
organizowania przez powiat publicznego transportu zbiorowego, zadaniem powiatu jest skomunikowanie 
siedziby powiatu z siedzibami gmin. Transport gminny powinna zapewnić na swoim obszarze każda gmina 
- samodzielnie lub przy współpracy z powiatem.  

Powiat Gryfiński, liczący powyżej 80 000 mieszkańców, zgodnie ustawą o publicznym transporcie 
zbiorowym oraz  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego (Dz. U.          
z 2011 r., nr 117, poz. 684), opracował „Plan zrównoważonego rozwoju transportu publicznego dla 
Powiatu Gryfińskiego”, który zatwierdzono uchwałą Rady Powiatu Nr XL/285/2014 z dnia 30 
października 2014 r. W planie rozwoju transportu ujęto m. in. warunki funkcjonowania publicznego 
transportu zbiorowego, ocenę i prognozy potrzeb przewozowych do roku 2025, a także rentowność linii 
komunikacyjnych. Plan dla powiatu uwzględnia ustalenia planu transportowego, opracowanego przez 
Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. 

Z uwagi na niską rentowność linii oraz aktualny stan prawny decyzja o wyborze operatora jest odraczana.   

W 2018 roku Powiat Gryfiński, jako organizator publicznego transportu zbiorowego, zapewnił ciągłość 
transportu pasażerskiego w okresie wakacyjnym na trasie: Moryń - Skotnica - Nowe Objezierze - Stare 
Objezierze - Klępicz - Żelichów skrz.- Golice - Radostów skrz. - Cedynia Kolonia - Cedynia ul. Mieszka I 
- Orzechów - Łukowice - Łaziszcze skrz. - Mętno Leśniczówka - Mętno - Chojna ul. Żółkiewskiego. 

Usługa świadczona była przy dofinasowaniu Gminy Cedynia w kwocie 1700,00 zł i Gminy Moryń            
w kwocie 1 000,00 zł. Przewozy realizowane były przez operatora – Przedsiębiorstwo Komunikacji 
Samochodowej w Myśliborzu sp. z o.o. W lipcu przewieziono 316 osób, a w sierpniu 387 osób. 

Po odjęciu dofinansowania oraz wpływu z biletów, koszt usługi wyniósł 10 906,10 zł. 

Drugą linią użyteczności publicznej, jaką zorganizował Powiat w 2018 roku, była linia komunikacyjna na 
trasie: Czarnówko - Pacholęta - Marwice - Gryfino. Linia finansowana była w 100 % przez Gminę 
Widuchowa, na podstawie umowy nr ISR/U/2 z dnia 02.01.2018 r. w kwocie 39 218,23 zł. 

Przewozy realizowane były w styczniu przez Autokarowe Usługi Przewozowe BER-TRANS Bernard 
Grzybowski z siedzibą w Widuchowej, a w okresie od lutego do końca 2018 roku przez przedsiębiorstwo 
ONTOUR Transport sp. z o.o. z siedzibą w Widuchowej. Z usługi skorzystało 2 818 podróżnych. 
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9. OCHRONA ŚRODOWISKA 

Raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2016-2020” za lata 
2016-2018 zostanie opracowany do 30 czerwca 2019 r., a następnie zostanie przedstawiony Radzie 
Powiatu. Raport o stanie powiatu prezentuje podstawowe informacje o ochronie środowiska za 2017 rok, 
uzyskane w oparciu o badania monitoringowe i wyniki kontroli użytkowników środowiska, 
przeprowadzonych głównie przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ) w Szczecinie. 
W ramach zadania własnego Powiat w 2018 r. dokonał nasadzeń zastępczych wynikających z decyzji 
Wójta/ Burmistrza, zezwalających Zarządowi Powiatu na usunięcie drzew w ramach przebudowy dróg lub 
z uwagi na ich zły stan zdrowotny. 
     Tab. 30.  Nasadzenia w 2018 r. w gminach: Gryfino, Widuchowa, Stare Czarnowo (112 szt.) 

Lp. Lokalizacja Asortyment robót 
1 DP1361Z Daleszewo – Czepino 28 szt. lipy drobnolistnej o min. obwodzie 10-14 cm, na 

wys. 100 cm, w działce 64 obręb Czepino 
2 DP1357Z Daleszewo – Chlebowo 

(odc. Daleszewo – Stare Brynki) 
19 szt. lipy drobnolistnej o min. obwodzie 10-12 cm, na 
wys. 100 cm, w działce 308 obręb Daleszewo lub w 
działce 22 obręb Stare Brynki 

3 DP1356Z Gryfino – Linie (ul. Armii 
Krajowej w Gryfinie) 

 52 szt. głogu o min. obwodzie 10-12 cm, na wys. 100 cm, 
w działce 380 Gryfino (ul. Armii Krajowej) 

4 DP1356Z Gryfino – Linie (odc. 
Dołgie – Sobiemyśl) 

4 szt. lipy drobnolistnej o min. obwodzie 10-12 cm, na 
100 cm, w działce 24/1 obręb Sobiemyśl 

5 DP1548Z Radziszewo – Gardno odc. 
Gardno – Wysoka Gryfińska 

9 szt. lipy drobnolistnej o min. obwodzie 10-12 cm, na 
wys. 100 cm, w działce 53/1 obręb Wysoka Gryfińska 

      Tab. 31. Nasadzenia w 2018 r. w gminach: Banie, Chojna, Trzcińsko-Zdrój (15 szt.) 
Lp. Lokalizacja Asortyment robót 
1 DP1401Z Chojna – Białęgi w 

Czartoryi 
5 szt. lipy drobnolistnej, o min. obwodzie 5 cm, na wys. 
100 cm, w działce 213 w m. Czartoryja 

2 DP1388Z Strzelczyn – Chojna obr. 
Kamienny Jaz 

6 szt. lipy szerokolistnej, o min. obwodzie 5 cm, na 
wys. 100 cm, w działce 220 obręb Kamienny Jaz 

3 DP1374Z Baniewice – Chojna przed 
m. Swobnica 

4 szt. buka zwyczajnego o min. obwodzie 12 cm, na 
wys. 100 cm, w działce 598 Swobnica 

Tab. 32. Nasadzenia w 2018 r. w gminach: Cedynia, Moryń, Mieszkowice (4 szt.) 
Lp. Lokalizacja Asortyment robót 

1 DP1409Z Warnice – St. Łysogórki 
4 szt. lipy drobnolistnej przy drodze w kierunku Starych 
Łysogórek (poza terenem zabudowanym Moryń) o min. 
obwodzie 6-8 cm, na wys. 130 cm  

 
Decyzją z dnia 22 grudnia 2017 r. Starosta Gryfiński, z urzędu, nakazał firmie „Gryfskand” spółka z o.o.  
w Gryfinie wykonanie czynności zmierzających do ograniczenia negatywnego oddziaływania na 
środowisko, spowodowanego działalnością firmy lub przywrócenia środowiska do stanu właściwego 
poprzez: 
 przebudowę placu składowania miału węglowego (proponowane rozwiązanie – zastosowanie 
szczelnych zbiorników wyposażonych w instalacje redukującą emisję pyłu), 
 zwiększenie wysokości emitora z instalacji zwęglania trocin (E-9), 
 naprawę wentylatora odciągowego, odprowadzającego zanieczyszczenia do emitora E-2 (rozładunek 
Retortownia I), 
 wykonanie szczelnej zabudowy przesypów taśmociągów, wyposażonych w wydajną instalację 
odpylającą. 
Starosta określił termin wykonania obowiązków do dnia 30 września 2018 r. W 2018 roku, Gryfskand    
sp. z o.o., dwukrotnie wnioskowała do Starosty Gryfińskiego o zmianę terminu wykonania czynności 
zmierzających do ograniczenia oddziaływania na środowisko, lecz wnioski nie zostały uwzględnione. Po 
wniesieniu odwołania przez firmę, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w 2019 r. utrzymało w mocy 
decyzje Starosty. Ostatecznie firma wywiązała się z zobowiązań na przełomie lat 2018 i 2019. 
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       9.1. OCHRONA POWIETRZA 
WIOŚ w Szczecinie wykonał pomiary automatyczne dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenków azotu      
i ozonu oraz pomiary manualne pyłu zawieszonego PM10 oraz zawartych w nim benzo(a)pirenu, arsenu, 
kadmu, niklu i ołowiu na stacji w Widuchowej.  

Dwutlenek siarki (S02) - stężenie niskie - 13,5% poziomu dopuszczalnego 20 µg/m3.               
Maksymalne 1-godzinne i 24-godzinne stężenia nie przekroczyły wartości kryterialnych. 
Dwutlenek azotu (NO2) - średnioroczne stężenie wyniosło 8,8 µg/m3 (22% wartości dopuszczalnej). 
Pył zawieszony PM10 - 17 dni, t.j. poniżej ponadnormatywnego stężenia 24-godzinnego wynoszącego  35 
dni. Stężenie średnioroczne - 21µg/m3 nie przekracza dopuszczalnej wartości – 40.  
Benzo(a)piren w pyle zawieszonym PM10 - stężenia powyżej poziomu dopuszczalnego ze względu na 
ochronę zdrowia wynoszącego - 1 ng/m3. Wartość średnioroczna zbliża się do dopuszczalnej. Obszary             
z przekroczeniami normatywnych stężeń to: Gryfino, Banie, Trzcińsko-Zdrój, Chojna, Cedynia, Moryń            
i Mieszkowice. Znacząco wyższe stężenia występowały w okresach ogrzewania mieszkań.  
Arsen (As), Kadm (Cd), Nikiel (Ni) i Ołów (Pb) w pyle zawieszonym PM10 - stężenia niskie, nie 
przekraczające wartości kryterialnych, nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzi. 

      9.2. WODY POWIERZCHNIOWE 
RZEKI - Spośród rzek, które były objęte badaniami zgodnie z Programem Państwowego Monitoringu 
Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego, w granicach powiatu gryfińskiego znajduje się 9 
jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP). Dwie spośród nich: JCWP Rurzyca (od Kalicy do 
ujścia) oraz JCW Płonia (od wypływu z jez. Żelewo do dopływu z Buczynowych Wąwozów) na podstawie 
przeglądu warunków hydromorfologicznych wyznaczono jako naturalne a pozostałe JCWP - jako silnie 
zmienione. 
Na podstawie badań, stan badanych JCWP rzecznych na terenie powiatu oceniono jako zły. O wyniku 
klasyfikacji zadecydował stan chemiczny JCWP, oceniony poniżej dobrego (przekroczenia wartości 
granicznych określonych dla oznaczanego w wodzie benzo(a)pirenu). Wody Odry należą do wód silnie 
zmienionych, w związku z czym oceniany jest potencjał ekologiczny JCWP. W przypadku JCWP Odra (od 
Warty do Odry Zachodniej), na wynik oceny wpływ miała także jakość elementów biologicznych (IV 
klasa) i fizykochemicznych (poniżej stanu dobrego), klasyfikująca badane JCWP do wód o słabym 
potencjale. Z uwagi na słaby potencjał ekologiczny, ogólny stan JCWP o nazwie jezioro Dłużec oceniono 
jako zły. 

JEZIORA - WIOŚ w Szczecinie przeprowadził badania monitoringowe 2 jezior położonych  
w powiecie gryfińskim. Badania te wykonano w ramach monitoringu operacyjnego (jezioro Dłużec) oraz 
diagnostycznoreperowego (jezioro Morzycko). 
Zakres badań jeziora Dłużec obejmował badania fitoplanktonu oraz wskaźników fizykochemicznych, 
wspomagających badania biologiczne. Wynik klasyfikacji ekologicznej, to słaby potencjał ekologiczny. 
W 2007 roku jezioro Morzycko zostało włączone do krajowej sieci reperowej i od tego roku badania 
monitoringowe tego akwenu prowadzone są corocznie. Program pomiarowy jezior reperowych zakłada, że 
w każdym kolejnym sezonie pomiarowym ,realizowane są badania fitoplanktonu oraz wskaźników 
fizykochemicznych, wspomagających badania biologiczne, a częstotliwość tych badań wynosi 6 razy        
w sezonie wegetacyjnym. Badania pozostałych wskaźników biologicznych oraz zanieczyszczeń 
syntetycznych i niesyntetycznych wykonywane są co trzy lata, a badania stanu chemicznego co 6 lat. 
W 2017 roku przeprowadzono badania: fitoplanktonu, fitobentosu, makrofitów, wskaźników 
fizykochemicznych wspomagających badania biologiczne, wskaźników występowania substancji 
syntetycznych i niesyntetycznych oraz badania hydromorfologiczne. Ocena na podstawie wykonanych 
badań, to dobry stan ekologiczny. Na podstawie wyników klasyfikacji ekologicznej i stanu chemicznego 
ogólny stan jeziora Morzycko oceniono jako dobry. 

     9.3. WODY PODZIEMNE 
Badania i ocena stanu chemicznego wód podziemnych wykonywane są w ramach Państwowego 
Monitoringu Środowiska. Badania prowadzone są w jednolitych częściach wód podziemnych (JCWPd). 
Wykonawcą badań oraz oceny stanu wód, w zakresie elementów fizykochemicznych oraz ilościowych, jest 
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB). W granicach powiatu 
gryfińskiego znajdują się 3 JCWPd o numerach: 4, 23 i 24, które objęte są badaniami w ramach 
monitoringu diagnostycznego. Dodatkowo JCWPd nr 24, która wykazywała słaby stan chemiczny            
w latach poprzednich, badana jest w ramach monitoringu operacyjnego. 
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Badania wód podziemnych na terenie powiatu wykonane zostały na poziomie krajowym, w ramach 
monitoringu operacyjnego w 2 punktach pomiarowych w miejscowościach: Gryfino (punkt nr 948)              
i Dobropole Gryfińskie (gm. Stare Czarnowo - punkt nr 2529). W obu stwierdzono występowanie wód II 
klasy (dobrej jakości), reprezentujących dobry stan chemiczny. Nie stwierdzono zanieczyszczenia wód 
azotanami (stężenie azotanów powyżej 50 mgN03/l) i zagrożenia takim zanieczyszczeniem (stężenie 
azotanów od 40 do 50 mgN03/l z tendencją rosnącą). Stężenie azotanów kształtowało się na niskim 
poziomie i odpowiadało I klasie jakości wód podziemnych (wody bardzo dobrej jakości). 
Kompleksowa ocena stanu JCWPd (chemicznego i ilościowego) badanych, w ramach monitoringu 
diagnostycznego, wykazała na terenie powiatu stan dobry. 

      9.4. PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE 
Pomiary monitoringowe pól elektromagnetycznych (PEM) prowadzone są w cyklu 3-letnim. Wykonany   
w 2017 roku pomiar natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego w środowisku,              
w przedziale częstotliwości od 3 MHz do 3000 MHz, w miejscowości Steklno (gm. Gryfino), wykazał 
wartość 0,35 V/m, kształtującą się znacznie poniżej wartości dopuszczalnej (7 V/m). 

     9.5. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA 
Uchwałą Nr XIX/127/2016 z dnia 30.06.2016 r. Rada Powiatu w Gryfinie zatwierdziła „Program Ochrony 
Środowiska dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2016-2020”. Nadrzędnym celem opracowania Programu 
było dokonanie aktualizacji powiatowej polityki ochrony środowiska przez weryfikację i aktualizację 
celów, oraz zadań ekologicznych zmierzających do zapewnienia maksymalnej ochrony środowiska, jako 
istotnego elementu rozwoju gospodarczego i społecznego powiatu. Zgodnie z przyjętą strukturą Programu, 
zdefiniowano w nim nadrzędne cele prognozowane do osiągnięcia do 2020 roku. Biorąc pod uwagę wyniki 
przeprowadzonych analiz głównych uwarunkowań i problemów ochrony środowiska, w opracowanym 
Programie przyjęto, jako główny kierunek działań, kontynuację dotychczasowej polityki środowiskowej 
powiatu gryfińskiego, skupionej wokół podstawowych celów, którymi są: poprawa jakości środowiska       
i bezpieczeństwa dla ochrony zdrowia mieszkańców powiatu gryfińskiego, ochrona dziedzictwa 
przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrodniczych oraz wzmocnienie systemu 
zarządzania ochroną środowiska. Zadaniem Powiatowego Programu Ochrony Środowiska jest wskazanie 
sposobu realizacji polityki ochrony środowiska na terenie powiatu, przez wyznaczenie głównych celów 
ekologicznych (priorytetów ekologicznych, celów i zadań długoterminowych wraz z uzasadnieniem ich 
wyboru, harmonogramem działań ekologicznych oraz wskazaniem środków niezbędnych do osiągnięcia 
założonych celów).  
Art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska stanowi, że: „z wykonania 
programów organ wykonawczy województwa, powiatu i gminy sporządza co 2 lata raporty, które 
przedstawia się odpowiednio sejmikowi województwa, radzie powiatu lub radzie gminy”. W związku          
z powyższym, w kwietniu br. Zarząd Powiatu zaakceptował  ofertę  i podpisał umowę na wykonanie 
Raportu z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2016-2020” za lata 
2016-2018. Termin realizacji zadania nastąpi do dnia 30 czerwca 2019 r. Następnie Raport z realizacji 
Programu zostanie przedstawiony Radzie Powiatu. 
Dział 6 Programu Ochrony Środowiska (Tabela 44 - Cele, kierunki interwencji oraz zadania) zawiera cele 
programu ochrony środowiska, zadania, wskaźniki oraz podmioty odpowiedzialne za osiągnięcie celów    
w poszczególnych obszarach interwencji, w tym cele i zadania powiatu (punkty 1-2, 5-7, 12, 20 tabeli).  

1. Cel: Osiągnięcie wymaganych standardów jakości powietrza 
a)  Kierunek interwencji: redukcja zanieczyszczeń ze źródeł komunikacyjnych. 
Zadanie: modernizacja, budowa, przebudowa ciągów komunikacyjnych położonych na terenie powiatu 
gryfińskiego. 

Lp. Rok 2018: Inwestycja drogowa – nazwa zadania 
1. Przebudowa drogi w Golicach 
2. Modernizacja nawierzchni ul. Chrobrego w Cedyni 
3. Utwardzenie pobocza ulicy Mickiewicza w Chojnie 
4. Modernizacja nawierzchni odcinka drogi Chojna – Białęgi  

5. Budowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zielonego Pogranicza odc. Gryfino 
- Trzcińsko-Zdrój 

6. Modernizacja nawierzchni odcinka ul. Zielonej w Daleszewie  
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7. 

Roboty drogowe w gminie Mieszkowice, w tym: 
- modernizacja ulicy Młynarskiej w Mieszkowicach 
- budowa chodnika w ciągu ul. Mieszka I w Mieszkowicach  
- budowa chodnika w Kłosowie 

8. Modernizacja odcinka drogi w Przyjezierzu 
9. Modernizacja odcinka drogi w Nowym Objezierzu 

10. Przebudowa drogi Trzcińsko-Zdrój – Gogolice   
11. Modernizacja nawierzchni ul. Grunwaldzkiej w Widuchowej  
12. Przebudowa drogi Kłodowo- Trzcińsko-Zdrój - Warnice, na odc. Wilcze - Żelechowo (I etap) 
13. Modernizacja nawierzchni odcinka drogi w Marwicach  

b)  Kierunek interwencji: minimalizacja zużycia energii oraz ograniczenie strat ciepła w budynkach 
mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej. 
Zadanie: termomodernizacja budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej 
zlokalizowanych na terenie powiatu gryfińskiego. 
Starosta Gryfiński w 2018 r. wydał 1 pozwolenie na budowę, dotyczące docieplenia budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego oraz przyjął 13 zgłoszeń dociepleń budynków mieszkalnych, w tym 10 
budynków wielorodzinnych i 3 jednorodzinnych. Dla budynków użyteczności publicznych nie było takich 
zgłoszeń. Na podstawie ustawy - Prawo budowlane, docieplenie budynku o wysokości mniejszej niż 12 m 
nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, ani dokonania zgłoszenia. Przepis ten nie dotyczy obiektów 
wpisanych do rejestru zabytków lub położonych na obszarze wpisanym do rejestru zabytków. 
Powiat w 2018 roku rozpoczął procedurę realizacji zadania własnego w formule „zaprojektuj i wybuduj”, 
dotyczącą termomodernizacji obiektu Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju. Przedmiotem 
zadania jest termomodernizacja ścian i stropów, a także m.in. modernizacja istniejącej kotłowni olejowej 
oraz instalacji centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, zastosowanie 
odnawialnego źródła energii (OZE) – pompy ciepła, wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem 
ciepła. Zadania nie rozpoczęto ze względu na brak wykonawcy. 

2. Cel: Zmniejszenie oddziaływania hałasu 
a)  Kierunek interwencji: zmniejszenie uciążliwości akustycznej dla terenów zabudowy mieszkaniowej, 
położonej wzdłuż ciągów komunikacyjnych. 
Zadanie: ograniczanie hałasu emitowanego przez środki komunikacyjne, poprzez wprowadzenie zieleni 
izolacyjnej wzdłuż uciążliwych ciągów komunikacyjnych, położonych bezpośrednio przy zabudowie 
mieszkaniowej. 
W 2018 roku Powiat nie podejmował działań w tym zakresie. 
b)  Kierunek interwencji: ograniczanie emisji hałasu pochodzącego z sektora gospodarczego. 
Zadanie: ochrona mieszkańców przed hałasem z instalacji przemysłowych poprzez wydawanie decyzji      
o dopuszczalnym poziomie hałasu. 
W 2018 roku Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gryfinie, 
na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska                    
w Szczecinie, dotyczącego uciążliwości hałasowych związanych z funkcjonowaniem podmiotów 
gospodarczych na działce nr 58/6 obręb Gardno, przeprowadził oględziny w terenie. Na przedmiotowej 
działce prowadziły działalność cztery podmioty gospodarcze. Jednym z nich była firma zajmująca się 
pelletyzacją materiałów sypkich. Do pisma Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie 
dołączył sprawozdanie z wykonania w 2017 roku badania hałasu w porze dnia i nocy w ww. zakładzie. Na 
podstawie otrzymanych wyników nie stwierdzono przekroczenia poziomów dopuszczalnych hałasu. 
W dniu oględzin na podstawie obserwacji nie stwierdzono negatywnego oddziaływania na środowisko     
w zakresie hałasu pozostałych podmiotów prowadzących działalność. Wobec powyższego oraz z uwagi na 
brak innych skarg Starosta nie wydał decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu. 

3. Cel: Ochrona przed oddziaływaniem promieniowania elektromagnetycznego 
Kierunek interwencji: utrzymanie dopuszczalnych norm pola elektromagnetycznego. 
Zadanie: monitoring obecnych i nowych źródeł promieniowania elektromagnetycznego. 
Zgodnie z przepisami art. 152 ustawy Prawo Ochrony Środowiska, Starosta Gryfiński przyjął w 2018 roku 
9 zgłoszeń oraz 43 zmiany do zgłoszeń instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne – stacje 
bazowe telefonii komórkowej. 
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 4. Cel: Rekultywacja terenów zdegradowanych 
Kierunek interwencji: racjonalne i efektywne gospodarowanie zasobami geologicznymi. 
Zadanie: rekultywacja wyrobisk poeksploatacyjnych. 

 lp. 2018 rok: Wyrobiska poeksploatacyjne uznane przez Starostę za zrekultywowane 
1 Gmina Trzcińsko Zdrój - 3,01 ha 
2 Gmina Stare Czarnowo - 37,3943 ha 
3 Gmina Gryfino - 2,61 ha  

5. Cel: Zmniejszenie ryzyka wystąpienia zagrożeń naturalnych i poważnych awarii 
Kierunek interwencji: zmniejszenie ryzyka wystąpienia zagrożeń naturalnych i poważnych awarii.  
Zadanie: pełna gotowość oraz dobry stan techniczny wszystkich elementów systemu zapobiegawczo 
interwencyjno-ratunkowego oraz sprawny system powiadamiania ludności. 
W 2018 roku nie zaistniała potrzeba podjęcia działań.   

9.6. WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POWIATU GRYFIŃSKIEGO 
PRZEZNACZONYCH NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI 
WODNEJ 

Na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, do budżetu powiatu 
wpływają dochody z tytułu opłat i administracyjnych kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska.  
Zarząd województwa oraz wojewódzki inspektor ochrony środowiska prowadzą wyodrębnione rachunki 
bankowe, w celu gromadzenia i redystrybucji wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska              
i administracyjnych kar pieniężnych. Wpływy te, powiększone o przychody z oprocentowania środków na 
rachunkach bankowych, przekazywane są na rachunek budżetu powiatu, w terminie do końca następnego 
miesiąca po ich wpływie na wyodrębnione rachunki bankowe zarządu województwa i wojewódzkiego 
inspektora ochrony środowiska.  
Środki przekazywane są na wydatki tytułem pokrycia kosztów realizacji zadań w zakresie ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej. 
Uchwała Nr XX/139/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 15.09.2016 r. w sprawie zasad udzielania 
dotacji celowej ze środków finansowych Powiatu Gryfińskiego przeznaczonych na finansowanie ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej, w 2017 r. nie była realizowana z uwagi na okres przejściowy związany 
ze zmianami do uchwały.  
W 2017 r. ze środków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej 
sfinansowano następujące zadania własne Powiatu (kwota łączna – 342 397,16 zł): 
1.  ,,Poprawa systemu odwodnienia dróg powiatowych poprzez remont i naprawę urządzeń kanalizacji 
deszczowej”(5 zleceń) – 27 330,14 zł.  
2.  ,,Poprawa systemu odwodnienia dróg powiatowych poprzez uzupełnienie i ścinanie poboczy, 
odtworzenie rowów odwadniających”(6 zleceń) – 71 282,04 zł. 
3.  ,,Likwidacja dzikich wysypisk, usuwanie zanieczyszczeń w pasach drogowych”(9 zleceń) – 40 983,76 zł. 
4.  „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w DPS Moryń” – 31 933,71 zł. 
5.  „Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej” (Termomodernizacja budynku: docieplenie ścian           
i dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz instalacji c.o.) – 170 006,51 zł. 
6. „Wykonanie badania - ekspertyzy stanu zdrowotnego drzewa” – 861,00 zł.  
W 2018 r. sfinansowano następujące zadania własne Powiatu (kwota łączna – 419 600,78 zł): 
1.  ,,Poprawa systemu odwodnienia dróg powiatowych poprzez remont i naprawę urządzeń kanalizacji 
deszczowej” (2 zlecenia) – 27 060,00 zł.   
2.  ,,Poprawa systemu odwodnienia dróg powiatowych poprzez uzupełnienie i ścinanie poboczy, 
odtworzenie rowów odwadniających”(5 zleceń) – 42 540,78 zł. 
3.  ,,Przebudowa przepustu na rzece Rurzyca w m. Rurka” – 350 000,00 zł. 
W 2018 r. podmioty z terenu powiatu gryfińskiego otrzymały dotacje, na łączną kwotę 123 209,24 zł, na 
następujące zadania:  
1.  „Zakup  ekologicznych urządzeń grzewczych” – 29 dotacji dla osób fizycznych – 111 209,27 zł. 
2.  „Zakup i montaż instalacji wykorzystujących lokalne źródła energii” – 2 dotacje dla osób fizycznych –   
8 000,00 zł. 
3. „Ochrona wód i brzegów przed zanieczyszczeniem, zwalczanie kłusownictwa wodnego, zapewnienie 
bezpieczeństwa osobom przebywającym w obrębie akwenów wodnych na terenie całego powiatu 
gryfińskiego” - 1 dotacja dla Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie – 3 999,97 zł. 
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10.  PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU I WSPIERANIE PRZEDSIĘBIORCÓW NA RYNKU 
PRACY 
Działania służące przeciwdziałaniu bezrobociu i wspieraniu przedsiębiorczości realizuje na terenie powiatu 
Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie z siedzibami w mieście Gryfino oraz Chojna (Filia PUP). Działania 
realizowane przez PUP uwzględniają potrzeby powiatu i wpisują się w przyjętą dla Powiatu Gryfińskiego 
misję: „Stworzenie w Powiecie Gryfińskim warunków do stabilnego i zrównoważonego rozwoju, opartego 
na przedsiębiorczej, mobilnej i wykształconej społeczności lokalnej oraz lepszych warunków do życia dla 
wszystkich grup wiekowych”.  
W szczególności wspierano rozwój przedsiębiorczości oraz jak najlepsze wykorzystanie istniejących 
zasobów i potencjału ludzkiego w celu ekonomicznego rozwoju rejonu. Podejmowane działania wpisują 
się w szczególności w cel strategiczny nr 1 - Wzrost efektywności gospodarowania, przyjętej na lata 2015-
2020 Strategii Powiatu Gryfińskiego. 
Pomimo polepszającej się sytuacji na rynku pracy, nadal w województwie zachodniopomorskim oraz       
w powiecie gryfińskim, zauważalny jest wysoki wskaźnik poziomu bezrobocia. Stopa bezrobocia 1 
rejestrowanego dla Polski na koniec grudnia 2018 r. wyniosła 5,8% (2017 – 6,6%), dla województwa 
zachodniopomorskiego 7,4% (2017 – 8,5%), dla  powiatu gryfińskiego 10,3%  (2017 – 11,7%)2.  

10.1. OSOBY BEZROBOTNE W POWIECIE GRYFIŃSKIM (WG STRUKTURY) NA TLE 
SĄSIEDNICH POWIATÓW ZIEMSKICH W LATACH 2017-2018 

Zgodnie z danymi sprawozdawczymi za grudzień 2018 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych w 
Powiatowym Urzędzie Pracy w Gryfinie na koniec miesiąca sprawozdawczego wyniosła 2 397 osób i była 
niższa niż w grudniu roku ubiegłego o 8,17% (2017 r. – 2 724 osób)3. Powiat Gryfiński znalazł się na 13 
miejscu (na 21), wśród wszystkich powiatów województwa zachodniopomorskiego pod względem liczby 
zarejestrowanych bezrobotnych (podobnie jak w 2017 r.). Liczba osób bezrobotnych powiatu gryfińskiego 
zmalała w 2018 r. o 327 osób. Zjawisko to można tłumaczyć głównie aktywną polityką rynku pracy. 

Tab. 31. Bezrobocie w woj. zachodniopomorskim - grudzień 2017 i 2018r. ( opracowanie WUP w Szczecinie)4 

W 2018 r. status osoby bezrobotnej utraciło 3 596 osób i było to 1112 osób mniej niż w 2017 r. (4 708 os.). 
Natomiast nowych rejestracji w 2018 r. dokonało 3 269 osób; w 2017 r. – 3 992 osób. Średnia miesięczna 
liczba osób zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy w 2018 r. wyniosła 272 osoby i była niższa 
od  w 2017 roku o 60 osób (332 os. w 2017 r.). Liczba osób, które utraciły status osoby bezrobotnej           
w 2018 r. wyniosła średniomiesięcznie 300 osób (w 2017 r. – 392 os.). Największy napływ osób do 
rejestrów bezrobotnych od wielu lat notuje się w styczniu oraz wrześniu danego roku.   

                                                      
1 stosunek liczby bezrobotnych zarejestrowanych do liczby cywilnej ludności aktywnej zawodowo 
2 WUP Szczecin: www.wup.pl: Statystyki do pobrania za grudzień 2017 i za grudzień 2018 na podstawie Sprawozdania MPiPS; z dn.: 08.04.2019r. 
3 ibidem 
4 ibidem 
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Gryfiński 
18 2397 1536 1599 2143 628 1482 680 130 2062 54 335 66 2 661 484 660 10,3 10 
17 2724 1704 1781 2420 689 1733 782 159 2334 67 390 65 3 745 564 701 11,7 9 

Policki 
18 1387 874 766 1123 314 702 414 58 1110 39 277 41 6 426 391 265 4,2 2 
17 1622 1023 851 1349 389 875 479 67 1288 48 334 44 6 511 478 318 5,0 2 

Pyrzycki 
18 1410 893 914 1160 325 779 408 55 1227 39 183 26 0 404 277 304 11,9 11 
17 1548 926 1003 1314 360 963 475 49 1 322 40 226 38 0 392 352 329 13,0 10 

    Myśliborski 
18 1654 979 867 1435 390 869 522 148 1403 40 251 29 1 544 333 429 7,8 5 
17 1890 1130 970 1641 459 1046 588 149 1595 52 295 35 3 653 397 453 8,9 6 

Stargardzki 
18 2950 1811 1313 2450 811 1505 801 164 2600 78 350 109 4 1074 574 553 8,0 6 
17 3267 1986 1466 2713 882 1661 901 199 2875 95 392 101 4 1135 644 573 8,9 6 

Razem 
   Zachodniop. 

18 46002 27119 21000 38329 11084 23750 13814 2505 40312 1351 5690 1184 81 15374 8894 8847 7,4  
17 52599 30577 23779 44553 12418 28774 16283 2825 45931 1750 6668 1297    110 17331   10372 9849 8,5  

http://www.wup.pl/
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Na początku roku jest to związane z kończeniem się prac zawartych na czas określony (znaczna część 
pracodawców zawiera umowy okresowe kończące się z danym rokiem kalendarzowym).  
Natomiast we wrześniu rejestrują się w znacznej mierze absolwenci szkół, którzy bezpośrednio po 
ukończeniu szkoły nie podjęli zatrudnienia.  
Wśród zarejestrowanych bezrobotnych w grudniu 2018 r., największą grupę defaworyzowaną na rynku 
pracy stanowiły kobiety. Odnotowano ich 64,08% (1 536 osób) w stosunku do ogółu zarejestrowanych. 
Kobiety przeważają prawie we wszystkich poszczególnych grupach bezrobotnych, zarejestrowanych          
w PUP w Gryfinie. Jedyną grupą, w której wśród bezrobotnych przeważają mężczyźni, jest grupa osób po 
50 roku życia. Tutaj kobiety stanowią jedynie 37,21% (w 2017 r. – 37,60%). Spowodowane jest to głównie 
wcześniejszym osiąganiem wieku emerytalnego i wyrejestrowaniem jako osób bezrobotnych. 

 
  
 

 

 

 

 

 
 
 
 

Wśród zarejestrowanych wg stanu na dzień 31.12.2018 r., aż 2 143 (89,40% ogółu bezrobotnych) 
znajdowało się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (spadek w stosunku do grudnia 2017 r. o 277 osób). 
Największą grupę bezrobotnych stanowią osoby długotrwale bezrobotne – 1 482 osób (61,82%). 

Znacznym problemem gryfińskiego rynku pracy są również osoby po 50 roku życia, młode do 30 roku 
życia, osoby bez kwalifikacji zawodowych i bez doświadczenia zawodowego. 
Spośród zarejestrowanych bezrobotnych mniejszość stanowią osoby, które nigdy nie pracowały (lub nie 
wykazały legalnego zatrudnienia) – 13,98% (spadek do roku 2017 o 0,34%).  
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Większość zarejestrowanych osób bezrobotnych w PUP w Gryfinie (wg stanu na 31.12.2018 r.) stanowiły 
osoby zamieszkujące tereny wiejskie – 1 599 osób (66,71%). Stawia to te osoby w gorszym położeniu, 
gdyż główne ośrodki pracy znajdują się przede wszystkim w miastach. Ponadto, w związku z rozległym 
położeniem powiatu, odległość od potencjalnych zakładów pracy, w których można znaleźć zatrudnienie 
jest znaczna, koszty dojazdu wysokie, a brak skomunikowania nie ułatwia poszukiwania pracy                     
i zatrudnienia.  

 
Osoby deklarujące aktywność  na rynku pracy (2 321 osób) na dzień 31.12.2018 r. posiadały ustalony I lub 
II profil pomocy, stanowiąc 51,27% ogółu osób z ustalonym profilem (49,65% ogółu zarejestrowanych). 
Natomiast osoby oddalone od rynku pracy, posiadające wielorakie problemy, utrudniające aktywny udział 
w rynku pracy, z ustalonym w PUP III profilem pomocy, stanowiły w tym okresie 48,73% ogółu osób        
z ustalonym profilem (47,18% ogółu zarejestrowanych). Problemem pozostaje fakt, że osoby „bierne” 
stanowią tylko o ok. 5% mniejszą grupę od osób „aktywnych”.  
Zgodnie z badaniem prowadzonym przez gryfiński urząd pracy wraz z Wojewódzkim Urzędem Pracy      
w Szczecinie pn. „Sytuacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych w powiatowych urzędach pracy 
województwa zachodniopomorskiego w 2018 roku”5, bezrobotni powiatu gryfińskiego do najważniejszych 
barier utrudniających podjęcie pracy zaliczają: brak odpowiednich ofert pracy w miejscu zamieszkania        
i najbliższej okolicy, zbyt niskie wynagrodzenia proponowane przez lokalnych pracodawców, brak 
możliwości dojazdu lub inne problemy komunikacyjne.  

10.2. PRZEDSIĘBIORCY KORZYSTAJĄCY Z USŁUG PUP (WG FORM) 

Lokalny rynek pracy to głównie małe podmioty gospodarcze. Nie tworzą one jednak zbyt wielu wolnych 
wakatów. Wielorakie problemy małych przedsiębiorstw powiatu (m.in. brak kapitału finansowego na 
rozwój firmy) decydują o barierach zatrudnieniowych. Toteż ważnym jest, by wspierać lokalnych 
przedsiębiorców tak, by mogli w przyszłości tworzyć nowe miejsca pracy na terenie powiatu.  
Poza działaniami wymagającymi podniesienia nakładów finansowych, w celu aktywizacji osób 
bezrobotnych, realizowano bezpłatne cykliczne spotkania z doradcą EURES ze strony niemieckiej – Panią 
Reginą Gebhardt-Hille. Podczas tych spotkań mieszkańcy powiatu mieli możliwość uzyskania pomocy    
w kwestiach związanych z niemieckim rynkiem pracy, podjęciem zatrudnienia oraz warunkami życia          
i pracy w Niemczech. 

Celem wspierania zarówno przedsiębiorców powiatu gryfińskiego, jak i samych osób bezrobotnych, 
Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie kontynuował w 2018 r. aktywną politykę prozatrudnieniową. 

 
                                                      
5 Badanie: Sytuacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych w powiatowych urzędach pracy województwa zachodniopomorskiego w 2018 roku, przeprowadzona na 

reprezentatywnej próbie ok. 14% os. zarejestrowanych 
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Tab. 32. Zestawienie realizowanych form pomocy dla przedsiębiorców w 2018 r.  

Przeznaczenie środków Lata Otrzymane 
środki 

Wydatkowane 
środki 

% wykorzyst. 
środków 

Liczba osób 
skierowanych 

Liczba osób 
objętych 

działaniami* 

Staż  2018 1 978 692,26 1 957 218,15 98,91 208 306 
2017 2 813 957,33 2 752 537,04 98,00 379 408 

Prace interwencyjne  2018 374 232,36 360 467,84 96,32 68 128 
2017 585 000,00 393 704,02 67,00 68 100 

Roboty publiczne  2018 333 000,00 331 375,90 99,51 15 30 
2017 292,000,00 266 604,49 91,00 27 32 

Refundacja kosztów doposażenia/  
wyposażenia stanowiska pracy  

2018 1 197 000,16 1 129 713,25 94,38 54 54 
2017 1 283 000,54 1 272 660,48 99,00 61 61 

Prace społecznie użyteczne  2018 49 500,00 48 881,04 98,75 63 63 
2017 50 500,00 40 481,10 80,00 48 48 

Refundacja kosztów wynagrodzenia 
osób do 30 roku życia 

2018 2 201 000,00 1 962 944,12 89,18 0 120 
2017 3 263 700,00 0,00 0,00 158 238 

* osoby objęte działaniami w danym roku to zarówno osoby, które zostały objęte daną formą pomocy w danym roku, 
jak i te, które otrzymały skierowanie w poprzednim roku kalendarzowym i kontynuują swój udział w danym roku. 

      Tab. 33. Zestawienie umów, które zawarł Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie z pracodawcami w 2017 i 2018 r.   

Rodzaj umowy Liczba pracodawców z 
którymi zawarto umowy 

Liczba stanowisk pracy na 
których zatrudniono 

bezrobotnych** 
                                                                            Lata 2018 2017 2018 2017 

Umowy dot. organizacji staży 151 268 208 379 
Umowy dot. zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych 54 61 68 68 
Umowy dot. zatrudnienia w ramach robót publicznych 6 17 15 27 
Umowy dot. wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy dla 
skierowanego bezrobotnego 44 46 57 58 

Razem 255 392 348 532 
** liczba stanowisk, na których zatrudniono bezrobotnego może być większa od liczby pracodawców, z którymi 
zawarto umowy, w przypadku gdy jeden przedsiębiorca zatrudnia więcej niż 1 bezrobotnego przy współudziale PUP 
 

10.3.  POZOSTAŁE FORMY KORZYSTANIA Z USŁUG PUP (WG FORM) 
 Tab. 34. Działania z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w latach 2017 i 2018 

Rodzaj działania 2018 2017 

Przyjęte do realizacji oferty pracy  1 201 ofert pracy na  
3 035 stanowisk 

1 662 ofert pracy na  
2 588 stanowisk 

Wydane skierowania do pracy  1 328 1 785 
Przeprowadzone postępowania dotyczące rejestracji  
oświadczenia o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca  1 151 1 155 

Przeprowadzone postępowania dotyczące  wydania 
zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca 164  

Udzielone porady i informacje zawodowe 730 773 

W 2018 r. do PUP w Gryfinie wpłynęło 1 201 ofert pracy, zaś w 2017 roku 1 662 oferty. Wszystkie oferty 
zgłaszane do urzędu są niezwłocznie rejestrowane w komputerowej bazie danych, zamieszczane                 
w gablotach informacyjnych, znajdujących się na terenie urzędu, na stronie internetowej oraz portalu 
ministra właściwego ds. pracy. Oferty pracy zachowują swoją aktualność do czasu ustalonego                       
z pracodawcą lub do chwili ich realizacji, czyli podjęcia pracy przez osobę skierowaną przez urząd, bądź 
wycofania oferty przez pracodawcę.  
Jak widać w drugostronnym zestawieniu, stale wzrasta liczba ofert pracy zgłaszanych i obsługiwanych 
przez gryfiński urząd pracy. W styczniu 2017 r. zgłoszono do obsługi 153 oferty pracy lub wolne miejsca 
aktywizacji zawodowej, natomiast na koniec 2018 r. było ich już 495 (3 miejsce pod względem ilości 
wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej w województwie).  
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Od stycznia do grudnia 2018 r. w PUP w Gryfinie ilość ofert wzrosła z 384 do 495, podczas gdy               
w powiatach sąsiednich i w województwie, znacznie spadła. 

 Oferty 
pracy 

Wolne miejsca pracy i miejsca 
aktywizacji zawodowej Liczba podjęć pracy  

styczeń grudzień styczeń grudzień 
poz. Powiat 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 
19 Gryfiński 153 384 235 495 158 141 264 165 
9 Myśliborski 255 302 245 183 121 113 159 92 
12 Policki 200 295 226 248 149 131 135 113 
17 Stargardzki 164 636 493 172 233 205 194 221 
20 Pyrzycki 68 316 56 56 142 98 144 131 

Razem Zachodniopom. 6 855    7 794  4 052  3 925   4 292  3 585    4 441   3 538 
 

10.4. NOWOPOWSTAŁE I WYREJESTROWANE PODMIOTY GOSPODARCZE W LATACH 2017 
I 2018  

W 2018 r. na terenie powiatu dokonano 865 nowych wpisów do rejestru REGON (o 47 więcej niż              
w roku poprzednim – 5,75%). Natomiast zamknięte zostały 799 przedsiębiorstwa wpisane do rejestru 
REGON (o 82 więcej niż w roku poprzednim - 11,44%). Wśród nowopowstałych podmiotów, 87 (ponad 
10%) powstało ze wsparciem finansowym, udzielonym przez PUP w Gryfinie ze środków Funduszu 
Pracy.  

Nazwa 
podmioty gospodarki 

narodowej ogółem 
sektor publiczny - 

ogółem sektor prywatny - ogółem 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 
nowopowstałe6 818 865 5 2 768 829 
wyrejestrowane7 717 799 18 3 698 796 

Tab. 35. Środki wydatkowane przez PUP na uruchomienie działalności gospodarczej w 2017 i 2018 r. 

Przeznaczenie środków Lata Otrzymane 
środki 

Wydatkowane 
środki 

% 
wykorzystania 

środków 

Liczba osób 
objętych 

działaniami 
Jednorazowe środki na podjęcie 

działalności gospodarczej 
2018 1 827 000,00 1 825 720,69 99,93 87 
2017 3 207 039,00 2 975 494,51 92,78 153 

Promocja rozwoju zawodowego osób bezrobotnych, poprzez przyznanie im jednorazowych dotacji na 
podjęcie działalności gospodarczej, służy aktywizacji osób pozostających w rejestrach, chociaż angażuje 
wysokie środki (do sześciokrotnej kwoty przeciętnego wynagrodzenia). Osoba, która otrzymała                   
z Funduszu Pracy jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, założenie lub przystąpienie 
do spółdzielni socjalnej, jest obowiązana do prowadzenia firmy utworzonej w oparciu o udzieloną dotację, 
przez co najmniej rok od daty podpisania umowy. Za efektywne uznaje się zaś prowadzenie działalności 
gospodarczej przez minimum 15 miesięcy. W powiecie gryfińskim w 2018 roku aż 92% firm założonych, 
nadal funkcjonowała po okresie 15 miesięcy.  

Tab. 36. Zestawienie ilościowe działalności gospodarczych w 2017 r. 

Rok Liczba osób, które otrzymały dotację na 
rozpoczęcie działalności gospodarczej 

Liczba osób, które zakończyły działalność 
gospodarczą po upływie co najmniej 12 miesięcy 

2017 153 17 (11%) 

Zgodnie z danymi GUS za 2018 r.8, w powiecie gryfińskim zarejestrowanych było 8 618 podmiotów 
gospodarczych, w tym 208 stanowiły podmioty sektora publicznego, 8 358 z sektora prywatnego oraz 52 
spółdzielnie i inne.  

                                                      
6 GUS: Bank danych lokalnych. Podmioty gospodarki narodowej przekształcenia własnościowe i strukturalne - podmioty 
nowozarejestrowane wg sektorów własnościowych – za rok 2017 i 2018 (stan aktualny na dzień 14.03.2019) 
7 GUS: Bank danych lokalnych. Podmioty gospodarki narodowej przekształcenia własnościowe i strukturalne - podmioty 
wyrejestrowane wg sektorów własnościowych – za rok 2017 i 2018 (stan aktualny na dzień 14.03.2019) 
8 GUS: Bank danych lokalnych. Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON - wg sektorów własnościowych – za rok 
2017 i 2018 (stan aktualny na dzień 13.03.2019). UWAGA! W związku z wprowadzonymi od 1.12. 2014r. zmianami przepisów 



 

 
 

54 

Aż 6 745 podmiotów, to podmioty osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (78,27%). 
Najwięcej podmiotów zarejestrowanych było na terenie gminy Gryfino – 42,62% (3 673), następnie na 
terenie gmin: Chojna (18,04%), Mieszkowice (7,54%), Banie, Widuchowa, Cedynia, Trzcińsko-Zdrój, 
Stare Czarnowo (od 6,06% do 5,15%), a na końcu Moryń (4,36%). W stosunku do 2017 roku zauważalny 
jest nieznaczny wzrost łącznej liczby podmiotów zarejestrowanych na terenie powiatu (+0,59%).  

Tab. 37. Rodzaje działalności gospodarczej w 2017 i 2018 r. 

powiat/ 
gminy 

podmioty 
gospodarki 
narodowej 

ogółem 

sektor 
publiczny 
- ogółem 

sektor prywatny  
ogółem w tym, w szczególności: 

osoby - 
działalność 

gospodarcza 

spółki 
handlowe 

spółki 
handlowe z 
kap. zagr. 

fundacje stowarzysz. 
organizacje 
społeczne 

lata 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 
Powiat razem  8567 8618 202 208 8318 8358 6565 6745 592 466 249 159 9 9 300 287 
Banie  521 522 9 9 507 507 410 417 38 32 16 11 0 0 19 19 
Cedynia 471 470 13 14 452 451 336 348 55 45 25 16 0 1 26 22 
Chojna 1496 1555 49 55 1438 1489 1117 1173 104 89 68 50 4 4 53 52 
Gryfino 3712 3673 68 69 3626 3584 2853 2900 266 194 91 48 4 3 95 92 
Mieszkowice  645 650 20 20 624 629 538 547 20 16 10 6 0 0 23 23 
Moryń  359 376 8 8 347 364 273 291 21 15 10 6 0 0 20 21 
St.Czarnowo  454 444 9 9 444 434 353 346 30 30 3 3 0 0 17 15 
Trzcińsko-Z.  413 427 14 14 398 412 295 317 26 20 11 8 1 1 30 27 
Widuchowa  496 501 12 10 482 488 390 406 32 25 15 11 0 0 17 16 

* GUS: Bank danych lokalnych. Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON - wg sektorów 
własnościowych – za rok 2017 i 2018 (stan aktualny na dzień 13.03.2019) 

W powiecie gryfińskim w 2018 r. 96,59 % firm to małe podmioty, składające się z samego właściciela lub  
podmioty zatrudniające wraz z właścicielem do 9 osób, 2,78% od 10 do 49 pracowników, a 0,6% to 
podmioty zatrudniające od 50 do 249 osób. W 2017 r. sytuacja ta kształtowała się podobnie. Zaledwie 2 
podmioty (0,02%) w 2017 r. i 2018 r. to przedsiębiorstwa zatrudniające od 250 do 1000 osób. 
Większość zakładów pracy usytuowana jest w siedzibach gmin. Na pozostałym terenie działają małe 
przedsiębiorstwa zatrudniające do 5-10 osób lub firmy jednoosobowe. Znaczna część powiatu to tereny      
o charakterze typowo rolniczym. Tylko gminy Gryfino i Stare Czarnowo wchodzą w skład Szczecińskiego 
Obszaru Metropolitalnego (SOM). Gospodarka gmin powiatu gryfińskiego, a głównie północnych gmin,  
ściśle powiązana jest i zależna od Szczecina. Bliskie sąsiedztwo ze Szczecinem stwarza m.in. możliwość 
zatrudnienia ludności powiatu w siedzibie województwa. Jednocześnie, bliskie powiązanie z gospodarką 
Szczecina, ma również wpływ na możliwe problemy gospodarcze powiatu.    

10.5.   UDZIELANIE JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZEJ W LATACH 2017-2018 

W latach 2017 i 2018 Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie udzielił 240 dotacji na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej, przy czym w 2017 roku – 153, a w 2018 roku – 87. 
W ramach otrzymanego wsparcia, osoby bezrobotne podejmowały działalność w ponad 80 różnych 
rodzajach zgodnie z klasyfikacją PKD 2007.  
Nowe firmy powstawały w następujących obszarach działalności: 
- usługi budowlane – 53 firmy, 
- handel – 52 firmy, 
- fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne – 26 firm,  
- konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych – 16 firm, 
-  utrzymanie porządku w budynkach i obiektach przemysłowych oraz zagospodarowanie terenów zieleni – 15 
firm, 
-  działalność i edukacja sportowa, rekreacyjna oraz poprawiająca kondycję fizyczną – 9 firm, 
- działalność w zakresie obsługi ruchu turystycznego (gastronomia, rozrywka, pozaszkolna edukacja 
turystyczna, rozrywka) – 6 firm. 
                                                                                                                                                                                   

prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do KRS, istnieje możliwość 
wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących m.in. formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z 
rejestru REGON wg ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie. 
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10.6. UDZIELANIE ŚRODKÓW NA WYPOSAŻENIE LUB DOPOSAŻENIE STANOWISKA 
PRACY DLA OSOBY BEZROBOTNEJ W LATACH 2017-2018 

W latach 2017 i 2018 Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie udzielił 119 dotacji na wyposażenie lub 
doposażenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej, przy czym: 
- w 2017 roku udzielono 61 dotacji,  
- w 2018 roku udzielono 58 dotacji. 

W ramach otrzymanego wsparcia zostały utworzone stanowiska pracy w ponad 50 różnych rodzajach 
działalności według klasyfikacji PKD 2007. Dzięki środkom na wyposażenie lub doposażenie stanowiska 
pracy dla osoby bezrobotnej, powstawały miejsca pracy, przede wszystkim w obszarach związanych            
z usługami i handlem. Najwięcej nowych miejsc pracy powstało w następujących obszarach: 
- handel – 32 nowe miejsca pracy, 
- usługi budowlane – 25 miejsc pracy, 
- fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne – 8 miejsc pracy, 
- konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych – 7 nowych stanowisk pracy, 
- produkcja pozostałych wyrobów z drewna, z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania – 7    
  miejsc, 
- zagospodarowanie terenów zieleni – 6 miejsc, 
- działalność rachunkowo-księgowa oraz doradztwo podatkowe – 4 miejsca,  
- działalność w zakresie obsługi ruchu turystycznego (hotele, gastronomia) – 4 miejsca. 
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11. BEZPIECZEŃSTWO  

11.1. BEZPIECZEŃSTWO POWODZIOWE 

Odcinek Odry na terenie powiatu gryfińskiego (95 km) chroniony jest częściowo przez wały 
przeciwpowodziowe, których łączna długość wynosi 50 km. Wały te chronią miejscowości Osinów Dolny, 
Cedynię, Lubiechów, Ognicę, Marwice, Krzypnicę, Krajnik, częściowo Gryfino, w tym Mniszki oraz 
Żabnicę, Czepino, Dębce, Łubnicę, Daleszewo i Radziszewo. Pozostałe cieki wodne nie wymagają 
obwałowań. Wyjątek stanowią ujściowe odcinki Tywy i Strugi Marwickiej, które posiadają tzw. wały 
wsteczne, o łącznej długości 2,9 km. 
Na podstawie analizy stanu technicznego istniejących wałów przeciwpowodziowych wzdłuż Odry, po 
wykonanych do 2018 roku pracach modernizacyjnych i budowie nowych, należy stwierdzić, iż ich stan 
techniczny jest dobry. 
Pomimo powyższego w dalszym ciągu mogą występować w gminach nadodrzańskich zagrożenia 
powodziowe. 
W gminie Mieszkowice zagrożonych jest ok. 10 budynków mieszkalnych, jeden zakład produkcyjny,        
a także użytki i nieużytki rolne znajdujące się bezpośrednio nad rzeką. 
W gminie Cedynia zagrożone powodzią są miejscowości bezpośrednio sąsiadujące z Odrą: Stara Rudnica, 
Stary Kostrzynek, Siekierki, Bielinek i Piasek. Zagrożonych podtopieniem jest ok. 26 budynków 
mieszkalnych, 50 budynków gospodarczych, 11 ha gruntów ornych, 170 ha łąk i 550 ha nieużytków.  
W gminie Chojna zagrożona jest część wsi Krajnik Dolny, gospodarstwo rolne we wsi Raduń oraz użytki 
rolne w Krajniku Dolnym, Nawodnej i Garnowie. W przypadku wystąpienia powodzi zagrożone 
podtopieniem są drogi: wojewódzka Nr 123 do Szczecina przez Ognicę i droga do Schwedt.  
W gminie Widuchowa stan zabezpieczenia gminy pod względem ochrony przeciwpowodziowej należy 
uznać za dobry. Większość wałów przeciwpowodziowych została w ostatnich latach wyremontowana, jak 
również zostały podniesione ich rzędne wysokościowe, a w miejscowości Ognica powstał mur oporowy. 
W gminie Gryfino, w przypadku wystąpienia powodzi, zostanie zalane Międzyodrze wraz z drogą 
wojewódzką Nr 120, prowadzącą z Gryfina w kierunku granicy państwa i dalej do Mescherin.  
W zależności od wysokości fali powodziowej zalane zostaną, częściowo lub w całości, nisko położone 
ulice Gryfina, bezpośrednio przylegające do Odry: ul. Targowa, Rybacka, Wodna, Fabryczna i Zielna oraz 
grunty rolne i nieużytki.  
Na terenie KP PSP w Gryfinie znajduje się Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy, który jest 
systematycznie uzupełniany w materiały i sprzęt niezbędny do działań w wypadku wystąpienia powodzi.   
Szczegółowy stan bezpieczeństwa powodziowego powiatu został przedstawiony w „Planie operacyjnym 
ochrony przed powodzią powiatu gryfińskiego”.  

11.2  BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE I INNE ZAGROŻENIA 

Porównując ilość interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej w 2018 r. z rokiem poprzednim 
wynika, że łączna ilość zdarzeń zwiększyła się o 224, co stanowi wzrost w stosunku do roku poprzedniego 
o ponad 17%.  
W 2018 roku odnotowano znaczny wzrost zarówno pożarów, jak i alarmów fałszywych. Jedynie wezwania 
do miejscowych zagrożeń uległy zmniejszeniu w stosunku do 2017 roku. Odnotowano w 2018 roku 742 
pożary (wzrost o 74 %), 673 miejscowe zagrożenia (spadek o 14,5 %) i 74 alarmy fałszywe (wzrost o 30 
%). 
W celu zwiększenia bezpieczeństwa pożarowego, Powiat Gryfiński udzielał i udziela dotacji celowych 
Ochotniczym Strażom Pożarnym na zakup materiałów i sprzętu niezbędnego do prowadzenia działań 
ratowniczych: 
- 2017 r. – 57 530,00 zł dla 32 OSP, 
- 2018 r. – 74 200,00 zł dla 20 OSP. 
Szczegółowa „Informacja o stanie bezpieczeństwa powiatu gryfińskiego w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej z 2018 rok” została przedstawiona na sesji Rady Powiatu.  
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11.3. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 

Tab. 38. Struktura przestępczości w latach 2017-2018 na terenie powiatu gryfińskiego 
KATEGORIA PRZESTĘPSTW 2017 2018 

Przestępstwa kryminalne 958 1033 
w tym: włamania 110 114 

kradzież cudzej rzeczy 131 124 
rozboje 5 9 
bójki i pobicia 16 8 
kradzieże samochodów 5 15 
uszkodzenie mienia 72 56 
uszczerbek na zdrowiu 33 30 

 

Na wzrost ilości przestępstw kryminalnych w stosunku do 2017 roku o 75, wpływ miały przestępstwa         
z kategorii niealimentacji – wszczęto aż 385 tego typu postępowań.  
Największą liczbę przestępstw w 2018 r. odnotowano w gminach Gryfino i Chojna, a najmniejszą             
w gminach Stare Czarnowo, Trzcińsko-Zdrój i Widuchowa. 
Liczba przestępstw w poszczególnych gminach utrzymuje się na podobnym poziomie z niewielką 
tendencją spadkową. 
Najwięcej przestępstw odnotowano w kategoriach: niealimentacja, przestępstwa przeciwko rodzinie 
(znęcanie się) i oszustwo. 
Podniesiona została skuteczność ścigania sprawców przestępstw, która w 2018 roku wyniosła 78,3% i była 
wyższa od poziomu wykrywalności w województwie (76,2%). 
Trwa reaktywacja posterunków Policji. Na chwilę obecną trwają prace na rzecz odtworzenia Posterunków 
Policji w gminach Banie, Trzcińsko-Zdrój i Moryń. Gmina Stare Czarnowo również złożyła podobny 
akces. 
Powiat Gryfiński w 2017 r. udzielił wsparcia finansowego Komendzie Powiatowej Policji w Gryfinie, 
dofinansowując zakup radiowozów (10 000,00 zł) oraz niezbędnego wyposażenia (1 999,74 zł). 
Szczegółowa „ Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu 
gryfińskiego w roku 2018” została przedstawiona na sesji Rady Powiatu.  

11.4. BEZPIECZEŃSTWO  SANITARNE 

Tab. 39. Analiza szczepień obowiązkowych dzieci i młodzieży poniżej 20 lat. 

Szczepienie Osoby zaszczepione  (%) 
2017 r. 2018 r. 

Gruźlica 
Wirusowe zapalenie wątroby typu B (pierwotne) 
Wirusowe zapalenie wątroby typu B (uzupełniające) 
Błonica, tężec, krztusiec (pierwotne) 
Błonica, tężec, krztusiec (uzupełniające) 
Poliomyelitis (pierwotne) 
Poliomyelitis (uzupełniające) 
Zakażenia H.influenzae typu B (pierwotne) 
Zakażenia H.influenzae typu B (uzupełniające) 
Zakażenia S. pneumoniae (pierwotne) 
Zakażenia S. pneumoniae (uzupełniające)) 
Odra, świnka, różyczka (podstawowe) 

98,64 
1,48 

97,69 
60,08 
37,88 
60,08 
37,88 
59,81 
38,15 
24,49 
74,01 
81,32 

94,77 
48,95 
41,49 
58,95 

- 
58,95 

- 
58,80 

- 
64,17 

- 
- 

W 2018 r. liczba osób uchylających się od szczepień ochronnych dzieci wynosiła 50. Szczegółowy stan 
bezpieczeństwa sanitarnego „Ocena bezpieczeństwa sanitarnego powiatu gryfińskiego za 2018 r.” został 
przedstawiony na sesji Rady Powiatu. 
Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gryfinie działają na rzecz ochrony zdrowia 
publicznego poprzez prowadzenie szeregu działań kontrolnych, zapobiegawczych i 
przeciwepidemicznych, w zakresie m.in. chorób zakaźnych, bezpieczeństwa żywności i żywienia 
zbiorowego, jakości wody przeznaczonej do spożycia oraz jakości wody w kąpieliskach i miejscach 
wykorzystywanych do kąpieli, warunków nauki i wypoczynku dzieci i młodzieży oraz warunków pracy.  
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Na terenie powiatu prowadzona jest działalność oświatowo-zdrowotna, ukierunkowana m.in. na 
przeciwdziałanie następstwom palenia tytoniu oraz zdrowotnym skutkom używania innych substancji 
psychoaktywnych, w tym nowych narkotyków. Szerzona jest świadomość oraz wiedza obywateli              
w kierunku propagowania zdrowego stylu życia, ze szczególnym uwzględnieniem racjonalnej diety            
i aktywności fizycznej. 
W porównaniu do lat poprzednich nie zauważono pogorszenia stanu sanitarno-technicznego obiektów 
użyteczności publicznej. W dalszym ciągu zauważalna jest konieczność podnoszenia świadomości 
społeczeństwa w zakresie zdrowia publicznego, w tym szczególnie konsekwencji wynikających                  
z uchylania się od obowiązku szczepień ochronnych.   

11.5. WSPÓŁPRACA Z ODDZIAŁEM POWIATOWYM WOPR W GRYFINIE 

W celu utrzymania gotowości ratowniczej, prowadzenia działań ratowniczych oraz utrzymania gotowości 
operacyjnej sprzętu ratowniczego, Powiat Gryfiński udzielił dotacji celowej WOPR Oddział Powiatowy      
w Gryfinie w wysokości: 
 - 2017 r. – 12 000,00 zł, 
 - 2018 r. – 12 000,00 zł. 
Grupa Interwencyjna WOPR w 2018 roku brała udział w 13 następujących akcjach: 
-  4 związanych z wypadkami osób uprawiających sporty wodne (jez. Morzycko), 
-  3 udzielania pomocy osobom na lodzie, 
-  2 poszukiwawczych na jeziorach (Wełtyń, Strzeszów), 
-  2 poszukiwawczych na rzekach (3 ofiary utonięć), 
-  1 zdarzeniu masowym (wypadek kolejowy), 
-  1 zdarzeniu indywidualnym (próba skoku z mostu). 

11.6. POMOC POGORZELCOM 

Powiat Gryfiński udziela pomocy, w formie dotacji celowej, rodzinom, które ucierpiały  w wyniku pożaru 
ich domów. 
W 2017 r. udzielono pomocy sześciu rodzinom, na łączną kwotę 16 000,00 zł, a w 2018 r. udzielono 
pomocy dziesięciu rodzinom, na łączną kwotę 38 000,00 zł. 

11.7. ZREALIZOWANE UCHWAŁY RADY POWIATU W GRYFINIE PRZEZ WYDZIAŁ              
ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W 2018 ROKU  

1) Nr III/20/2018 w sprawie delegowania radnych do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, 
2) Nr III/22/2018 w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów 
pływających przeznaczonych lub używanych do uprawiania sportu lub rekreacji z obszarów wodnych 
położonych na terenie powiatu gryfińskiego obowiązujących w roku 2019, 
3) Nr III/23/2018 w sprawie przyjęcia przez Powiat Gryfiński zadania z zakresu administracji rządowej 
polegającego na zlecaniu zakładom opieki zdrowotnej przeprowadzania badań specjalistycznych, w tym 
psychologicznych oraz obserwacji szpitalnej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej na potrzeby 
Powiatowej Komisji Lekarskiej, 
4) Nr XLIV/305/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Gryfino (pogorzelcy), 
5) Nr XLV/310/2018 w sprawie pomocy finansowej gminie Mieszkowice (pogorzelcy). 
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12. OBSŁUGA MIESZKAŃCÓW 

12.1. DECYZJE WYDAWANE W STAROSTWIE POWIATOWYM W GRYFINIE 

Tab. 40. Wydawanie decyzji administracyjnych w latach 2017 i 2018 w Starostwie Powiatowym w Gryfinie 

Lp. Ilość decyzji 

 Wydział/ Rok 

wydanych  odwołań od 
decyzji 

uchylonych  ilość 
zgłoszeń 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

1 Architektury i Budownictwa  
 - pozwolenia na budowę/rozbiórkę 

 
547 

 
594 

 
13 

 
12 

 
5 

 
7 

 
756 

 
784 

2 Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa, w tym: 301 205 3 1 1 0   
- zadania własne z zakresu ustaw o ochronie 
przyrody, o odpadach, o rybactwie śródlądowym, o 
transporcie kolejowym, Prawo ochrony środowiska,  

190 176 1 1 0 0   

- zadania z zakresu staw Prawo geologiczne i 
górnicze, Prawo wodne, o lasach, Prawo łowieckie 

111 29 2 0 1 0   

3 Zarządzania Drogami, w tym zezwolenia na: 338 298 0 1 0 0   
- lokalizację zjazdów 43 38 0 0 0 0   
- lokalizację i umieszczenie urządzeń 
niezwiązanych z drogą oraz umieszczenie reklam i 
obiektów handlowych 

197 175 0 1 0 0   

- na zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu 
prowadzenia robót oraz usunięcia awarii 

92 81 0 0 0 0   

- zajęcie pasa drogowego na wyłączność 6 7 0 0 0 0   

4 Komunikacji i Transportu - uprawnienia do kierowania pojazdami: 
- prawo jazdy 2207 2168 0 0 0 0   
- międzynarodowe prawo jazdy 12 14 0 0 0 0   
- pozwolenie na tramwaj 0 2 0 0 0 0   
- cofnięcie uprawnień 203 174 0 0 0 0   
- zatrzymanie praw jazdy 255 217 0 0 0 0   

5 Gosp. Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego 1 2 0 0 0 0   

12.2. DZIAŁALNOŚĆ POZADECYZYJNA WYDZIAŁÓW STAROSTWA POWIATOWEGO  

12.2.1. Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru  
Tab. 41. Sprawy z zakresu prowadzenia zasobu geodezyjno-kartograficznego w 2018 roku. 

Nazwa Ilość Kwota (zł) 
Przyjęcie i zaewidencjonowanie prac geodezyjnych 1 987 104 777,70 
Przyjęcie i zaewidencjonowanie zgłoszeń na kopie map zasadniczych 3 444  
Skontrolowanie operatów z wykonanych prac geodezyjnych 714  
Przyjecie  do zasobu operatów z wykonanych prac geodezyjnych 1 654  
Narady koordynacyjne - przyjęcie i zaewidencjonowanie projektów 604 43 176,00 
Wprowadzenie do bazy wartości nieruchomości danych na podstawie aktów notarialnych 993  
Sporządzenie wypisów i wyrysów (opis i mapa) na podstawie zleceń 1 084 402 337,90 
Zarejestrowane zgłoszenia w rejestrze zmian w ewidencji gruntów i budynków (EGiB) 6 651  
Nadanie nr zmian w rejestrze zgłoszeń zmian (EGiB) 10 296  
Zrealizowane zgłoszenia zmian (EGiB) 6 641  
Sporządzenie zawiadomień o zmianach w ewidencji gruntów 3 766  

Na 1 987 zgłoszeń prac geodezyjnych, 1 943 dokonano elektronicznie (WebEwid). Także w sposób 
elektroniczny, składano zamówienia na materiały do prac oraz tą drogą przekazywano je zamawiającym. Na 
80 618 wejść do portalu WebEwid tylko 24 470 dotyczyło wejść nielogowanych.  
Poprzez portal wydano 58 761 plików elektronicznych (materiały do prac, informacje dla komorników, 
rzeczoznawców, a także dla interesantów bez konta przez profil zaufany). W sytuacji informacji 
(materiałów) odpłatnych, płatności dokonuje się poprzez systemy elektroniczne Krajowej Izby 
Rozliczeniowej (KIR). 
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W 2018 roku zmodernizowano ewidencję gruntów i budynków w 3 obrębach geodezyjnych: Mirowo          
i Stare Objezierze (gmina Moryń) oraz Piaseczno (gmina Banie).  

           12.2.2. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego 

Tab. 42. Zmiany stanu majątku Powiatu w 2018 roku 
                                              Data 
Dane 

01.01.2018 przyrost roczny 
ilość wartość (zł) ilość wartość (zł) w % 

Wartość księgowa majątku Powiatu:   243 991 724,31   -2 987 954,47 -1,2 
1) Grunty (ha) 616,6478 24 001 293,41 15,2026 3 232 611,27 13,5 
2) Budynki i budowle: (szt.) 388 219 990 430,90 16 -6 220 565,74 -2,8 
a) Starostwo Powiatowe 304,1246 200 004 363,69 15 -10 339 596,12 -5,2 
b) w trwałym zarządzie jednostek 55,8754 17 173 729,08 1 4 215 778,85 24, 
c) w najmie 28 2 812 338,13   -96 748,47 -3,4 

 
1)  Zmiany własnościowe w 2018 roku: 
- 5 działek nabytych z mocy prawa, zajętych pod drogi powiatowe (obręb Banie 2 - 2 działki, obr. Banie 5, 
- 1 działka, obr. Dłusko Gryfińskie - 1 działka, obr. Piaseczno, gm. Banie - 1 działka), 
- działka nabyta z mocy prawa przeznaczona pod poszerzenie drogi powiatowej (obr. Wirów, gm. 
Gryfino), 
- sprzedaż 1 nieruchomości na rzecz osoby fizycznej (obr. Nowe Objezierze, gm. Moryń), 
- darowizna 1 nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa (obr. Radziszewo Las, gm. Stare Czarnowo). 
 

2) Działania na rzecz mieszkańców w 2018 roku: 
- umowy dzierżawy na pomieszczenia biurowe w budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie na cele 
prowadzenia działalności gospodarczej oraz statutowej, 
- umowa najmu dz. 336/5 obr. Daleszewo ze Stowarzyszeniem „Pod Dębami” w celu prowadzenia DPS        
w Dębcach, 
- umowa najmu dz. 131/4 obr. 2 m. Trzcińsko-Zdrój ze Stowarzyszeniem „Dom z Sercem” w celu 
prowadzenia DPS w Trzcińsku Zdroju, 
- umowy ze Szpitalem Powiatowym w Gryfinie sp. z o.o. na przeprowadzenie akcji profilaktyczno-
medycznych „Biała Sobota” i „Rodzić bez bólu”, 
- umowy najmu pomieszczenia w budynku przy ul. 11 Listopada 16d w Gryfinie na cele prowadzenia 
usług finansowych – punkt kasowy i ubezpieczenia oraz bankomat. 
 
 

3) Zrealizowane uchwały Rady Powiatu z 2018 roku: 
- Nr XLIV/301/2018 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości 
stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie Wirów, gmina Gryfino (ustanowiono 
służebność gruntową), 
- Nr XLIV/300/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, której przedmiotem 
jest część tej samej nieruchomości (zawarto umowę najmu), 
- Nr XLIII/290/2018 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości 
stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie Żórawie, gmina Gryfino (ustanowiono 
służebność gruntową), 
- Nr XLI/271/2018 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu pomieszczenia w budynku 
przy ul. 11 Listopada 16d w Gryfinie (zawarto umowę najmu), 
- Nr XXXVIII/251/2018 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu pomieszczenia               
w budynku przy ul. 11 Listopada 16d w Gryfinie (zawarto umowę najmu). 

12.2.3. Powiatowy Rzecznik Konsumentów 
Tab. 43. Działalność Powiatowego Rzecznika Konsumentów w 2017 i 2018 roku 
Lp. Powiatowy Rzecznik Konsumentów 2017 2018 

1 Ilość zgłoszonych spraw 425 560 

2 Ilość spraw prowadzonych, w tym: 177 228 
w sądach 19 25 

3 Działania informacyjno - edukacyjne (uczestnicy) 10 70 
4 Skuteczność (%) - wartość szacowana 75 75 

Działania informacyjno - edukacyjne prowadzone były także w prasie lokalnej, głównie poprzez wywiady. 
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12.3. DECYZJE, ORZECZENIA, OPINIE WYDAWANE PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE         
POWIATU GRYFIŃSKIEGO          

12.3.1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryfinie z Filią w Chojnie 

Tab. 44. Wydane orzeczenia przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Gryfinie w 2018 r. 
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dla osób niesłyszących i słabosłyszących  10/0 1/0 1/0  12/0 12 
dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w 
stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym 

1/5* 7/15 4/7   12/27 39 
 2/4 0/4   2/8 10 

dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi 3/1 3/1  1/0  7/2 9 
dla osób zagrożonych niedostosowaniem społ.  8/0 7/4 0/1  15/5 20 
dla osób z niepełnospr. ruchową, w tym z afazją 8/3 5/2  1/0  14/5 19 
o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych   2/0   2/0 2 
o potrzebie indywidualnego nauczania  9/2 5/1 6/4  20/7 27 
- odmowne       0 
- uchylające  3/0 2/0 1/0  6/0 6 

w wyniku odwołania do kuratora oświaty  0/1    0/1 1 
o braku potrzeby kształcenia specjalnego  3/5 0/1   3/6 9 
o braku potrzeby indywidualnego nauczania  2/1 1/0   3/1 4 

Razem 21 83 39 17 0 158 158 
Objaśnienie: * ułamek oznacza ilość diagnoz - w liczniku w Poradni w Gryfinie, w mianowniku - w Filii w Chojnie 

Tab. 45. Wydane opinie przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Gryfinie w 2018 r. 
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Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 4/1 6/1    10/2 12 
Odroczenia rozp. spełniania przez dziecko obowiązku szkoln.  14/6    14/6 20 
Zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego   1/0   1/0 1 
Dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z 
programu nauczania do indyw. potrzeb edukacyjnych ucznia   119/34 8/0 1/0 128/34 162 

Udzielenie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki   5/1 5/0 2/0 12/1 13 
Przyjęcia ucznia szkoły podstawowej/gimnazjum do oddziału 
przysposabiającego do pracy   3/0 1/0  4/0 4 

Zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia 
do wykon. określonej pracy lub nauki zawodu    5/0 2/0 7/0 7 

Objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedag. w przedszkolu  32/0    32/0 32 
Objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedag. w szkole    79/146 6/5 2/2 87/153 240 
Inne opinie o przebadanych 3/0 7/0 28/0 5/0  43/0 43 
O specyficznych trudnościach w uczeniu się   11/39 1/4  12/43 55 

Razem 8 66 466 40 17 589 589 
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12.3.2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie 

Decyzje na podstawie ustaw o pomocy społecznej oraz o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

1. Świadczenia z pomocy społecznej 
Wydane decyzje na podstawie ustawy o pomocy społecznej Ilość decyzji 

2017 2018 
Decyzje o umieszczeniu w domu pomocy społecznej 41 59 
Decyzje ustalające odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej 162 146 
Decyzje uchylające  decyzję o umieszczeniu 0 1 
Odwołania 1 1 
Ogółem 203 206 

2. Świadczenia w rodzinnej pieczy zastępczej  
Wydane decyzje na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej 

Ilość decyzji 
2017 2018 

Świadczenia na opiekę i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej,  
w tym decyzje uchylające: 

186 306 
30 13 

Decyzje o odstąpieniu lub ustaleniu odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 212 229 
Odwołania 0 0 

3. Świadczenia w instytucjonalnej pieczy zastępczej  
Wydane decyzje na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej 

Ilość decyzji 
2017 2018 

Decyzje o odstąpieniu o odpłatności  40 39 
Świadczenia na usamodzielnionych wychowanków placówek  opiekuńczo-wychow. 17 19 
Odwołania 0 0 

4. Pozostałe świadczenia z pieczy zastępczej 

 

 

 

 

 

 

 
12.3.3. Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie 

Lp. Nazwa informacji 2017 2018 
1 Liczba wydanych decyzji, w tym w sprawach: 9 908 8 407 
a) nabycia/utraty statusu osoby bezrobotnej oraz zyskanych/utraconych świadczeń 9 906 8 288 
b) rozłożenia na raty nienależnie pobranych świadczeń 2 1 
c) cudzoziemców 0 118 
2 Liczba uchylonych decyzji, w tym w sprawach: 112 283 
a) nabycia/utraty statusu osoby bezrobotnej oraz uzyskanych/utraconych świadczeń 112 222 
b) rozłożenia na raty nienależnie pobranych świadczeń 0 0 
c) cudzoziemców 0 61 
3 Liczba odwołań od decyzji, w tym w sprawach: 17 15 
a) nabycia/utraty statusu osoby bezrobotnej oraz uzyskanych/utraconych świadczeń 17 15 
b) rozłożenia na raty nienależnie pobranych świadczeń 0 0 
c) cudzoziemców 0 0 

 

 

Wydane decyzje na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej 

Ilość decyzji 
2017 2018 

Dodatek wychowawczy (500+), 
w tym decyzje uchylające: 

145 153 
19 11 

Kontynuowanie nauki, 
w tym decyzje uchylające: 

10 33 
5 8 

Pomoc na zagospodarowanie 6 4 
Pomoc na usamodzielnienie 8 8 
Ogółem 169 198 
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12.3.4. Decyzje wydane przez dyrektorów jednostek oświatowych Powiatu Gryfińskiego w 2018 r. 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie: 
- decyzja o nadaniu stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego – 1. 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie: 
- decyzja o zwolnieniu z wykonywania określonych ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego – 32, 
- decyzja o zwolnieniu z realizacji zajęć wychowania fizycznego – 8, 
- decyzja o skreśleniu z listy uczniów – 4, 
- decyzja w sprawie dopuszczenia do użytku kolejnych programów nauczania – 2. 
SOSW w Chojnie: 
- decyzja o skreśleniu z listy uczniów – 3, 
- decyzja o wydłużeniu etapu edukacyjnego – 6, 
- decyzja o dziennym koszcie wyżywienia wychowanków – 61, 
- decyzja o nadaniu stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego – 2. 
ZSS w Nowym Czarnowie: 
- decyzja o przyznaniu pomocy w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych – 15. 
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13. NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 
 13.1. PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE GRYFIŃSKIM W 2018 ROKU 
Tab. 46. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Gryfińskim w 2018 r.  

Lp. Miejsce Terminy udzielania pomocy 
prawnej 

Udzielający 
pomocy prawnej 

1 Banie, ul. Skośna 7 (siedziba Międzynarodowe 
Centrum Turystyki, Kultury i Sportu) 

* czwartek w godz. 10.00-14.00 radca prawny 

2 Cedynia, Pl. Wolności 1 (Urząd Miejski, p. nr 3) * piątek w godz. 12.15-16.15 radca prawny 
3 Chojna, ul. Dworcowa 1 (siedziba Ośrodka 

informacji dla osób niepełnosprawnych) 
* poniedziałek, środa, czwartek  
w godz. 13.30-17.30 

radca prawny 
lub adwokat  

4 Gryfino, ul. Łużycka 91 (siedziba Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie, pok. nr 2) 1 

* środa, czwartek, piątek  
w godz. 13.30-17.30 

radca prawny 
lub adwokat 

5 Gryfino, ul. 11 Listopada 16d 
(siedziba Starostwa Powiatowego, pok. nr 6) 

* poniedziałek w godz. 12.00-16.00 
* wtorek w godz. 12.00-16.00 

radca prawny 
lub adwokat 

6 Mieszkowice, ul. Chopina 1, pok. nr 18 (siedziba 
Urzędu Miejskiego) 

* wtorek w godz. 11.00-15.00 adwokat 

7 Moryń, Plac Wolności 1 (siedziba Urzędu 
Miejskiego, pok. nr 11) 

* piątek w godz. 8.00-12.00 radca prawny  

8 Stare Czarnowo, ul. św. Floriana 10 (siedziba 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej) 1 

* poniedziałek w godz. 15.00-19.00 radca prawny 

9 Trzcińsko-Zdrój, ul. Cmentarna 12 (siedziba Hali 
Widowiskowo-Sportowej) 

* wtorek w godz. 15.30-19.30 adwokat 

10 Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8 (siedziba Urzędu 
Gminy, pok. nr 002) 

* środa w godz. 9.00-13.00 radca prawny 

13.2. ZBIORCZA INFORMACJA STAROSTY GRYFIŃSKIEGO 
Tab. 47. Wykonanie zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 r. 
Lp. Rodzaj danych / Kwartały I II III IV 2018 
1 Liczba osób, którym udzielono nieodpłatnej pomocy prawnej 171 201 254 221 847 
2 Dziedzina prawa, z której udzielono nieodpł. pomocy prawnej - sprawa z zakresu:      

2.1 prawa cywilnego, z wył. spraw z zakresu prawa rzeczowego i spadkowego 64 77 101 80 322 
2.2 prawa spadkowego 25 29 44 53 151 
2.3 prawa rodzinnego, z wyłączeniem rozwodów, separacji i alimentów 13 27 37 15 92 
2.4 alimentów 16 14 36 23 89 
2.5 prawa karnego 18 11 26 26 81 
2.6 ubezpieczeń społecznych, prawa do opieki zdrowotnej 13 16 23 27 79 
2.7 prawa administracyjnego z wyjątkiem prawa podatkowego 4 6 23 30 63 
2.8 rozwodu lub separacji   8 10 20 19 57 
2.9 prawa rzeczowego 14 9 18 9 50 
2.10 prawa pracy 16 8 13 12 49 
2.11 prawa podatkowego 0 1 4 1 6 
2.12 rozpoczęcia działalności gospodarczej 2 0 0 1 3 
2.13 inne 1 3 1 0 5 

3 Forma udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej      
3.1 poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o 

przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach 
166 198 243 203 810 

3.2 wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego 133 161 208 190 692 
3.3 udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w 

art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej 
oraz edukacji prawnej, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się 
postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu 
sądowoadministracyjnym 

18 17 21 24 80 

3.4 sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie 
pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym, ustanowienie adwokata, radcy pr., 
doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administr. 

3 5 12 5 25 
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14. REALIZACJA UCHWAŁ RADY POWIATU 

Rada Powiatu w 2018 roku podjęła łącznie 97 uchwał. 
Stan realizacji 31 uchwał opisano we wcześniejszych częściach raportu (5 – Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, 5 – Wydział Zarządzania Kryzysowego, 11 – Wydział 
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, 10 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie). 
Zrealizowano także 21uchwał dotyczących zmian budżetu powiatu oraz zmian wieloletniej prognozy 
finansowej powiatu (XXXVI/248, XXXVIII/256, XXXIX/260, XL/264, XLI/272, XLII/284, XLIII/293, 
XLIV/306, XLV/309, II/6, III/25, XXXVI/249, XXXVIII/257, XXXIX/261, XL/265, XLI/273, XLII/285, 
XLIII/294, XLIV/307, II/7, III/26). 
Realizacja 37 podjętych uchwał odbyła się poza kompetencją Zarządu Powiatu. Podjęto je w sprawach: 
- wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady, powołania komisji rady, ustalenia ich składu, 
zmian w składach komisji, rezygnacji z funkcji, wygaśnięcia mandatu, uchwalenia planów pracy rady          
i komisji i zatwierdzenia sprawozdań z planów rocznych komisji, wysokości diet radnych, upoważnienia 
wiceprzewodniczącego rady (24 uchwały: III/8/2018, III/9/2018, XXXVIII/250/2018, III/10/2018, 
III/11/2018, III/12/2018, III/13/2018, XLI/277/2018, XLI/275/2018, XLIII/287/2018, XXXVI/240/2018, 
XXXVI/242/2018, XXXVI/244/2018, XXXVI/241/2018, XLIV/297/2018, XXXVI/243/2018, 
XLIV/298/2018, XLIII/286/2018, I/1/2018, I/2/2018, XLI/276/2018, XLI/274/2018, III/14/2018, 
III/21/2018), 
- wyboru starosty i ustalenia jego wynagrodzenia, wyboru pozostałych członków zarządu, powołania          
i odwołania skarbnika powiatu (7 uchwał: I/3/2018, II/5/2018, XLII/280/2018, I/4/2018, XLIII/288/2018, 
XLII/279/2018, XLIII/289/2018), 
- wyznaczenia/ wyboru reprezentanta/ kandydata do zgromadzeń Związku Celowego Powiatów 
Województwa Zachodniopomorskiego, Związku Powiatów Polskich (ZPP) oraz zmiany uchwały                 
o przystąpieniu do ZPP (3 uchwały: III/15/2018, III/18/2018, III/19/2018), 
- zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Powiatu Gryfińskiego za 
2017 rok (uchwała nr XLI/267/2018) oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego 
za 2017 rok (uchwała nr XLI/268/2018). 

Wojewoda stwierdził nieważność 2 uchwał: nr III/16/2018 w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/256/2009 
Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Gryfińskiego do 
stowarzyszenia - Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz nr III/17/2018 w sprawie 
wyboru delegata do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. 

Zrealizowano również 7 uchwał w sprawach:  
XLII/283/2018 uchwalenia Statutu Powiatu Gryfińskiego 
XLIV/299/2018 obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej 
XL/263/2018 zmiany uchwały Rady Powiatu w Gryfinie nr XXXII/220/2017 z dnia 26 

października 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa 
Zachodniopomorskiego w latach 2017-2018 

XLII/278/2018 zmiany uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Gryfinie nr 
XXXII/220/2017 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego w latach 2017-2018 

XLIV/308/2018 określenia kierunków polityki budżetowej do opracowania budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na 2019 rok 

XLIII/291/2018 dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody budżetu Powiatu 
Gryfińskiego instrumentem płatniczym 

XLIV/302/2018 ustalenia na rok 2019 wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu 
usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia 
od usunięcia pojazdu 
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15. INFORMACJE FINANSOWE  

Gospodarka finansowa Powiatu Gryfińskiego prowadzona jest w oparciu o uchwalany przez Radę Powiatu 
na dany rok kalendarzowy budżet, będący podstawowym planem finansowym. Planistyczne kategorie 
ekonomiczne budżetu określają wysokość dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów                  
i rozchodów budżetu. Konstrukcję uchwały budżetowej, jako aktu prawa miejscowego oraz budżetu, 
będącego zestawieniem tabelarycznym planowanych do realizacji dochodów i wydatków oraz przychodów 
i rozchodów określa ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Katalog tytułów dochodów 
budżetowych należnych powiatowi określają ustawy.  
Planowane dochody budżetowe w 2018 r. ustalono na kwotę 87 321 331,90 zł i były one wyższe                 
o 12 034 175,04 zł od poziomu z 2017 r. Również, w porównywanych latach, odnotowano wyższy stopień 
ich realizacji. W 2017 r. zrealizowano dochody w 94,26 %, a w 2018 r. w 100,30 % zakładanych 
wielkości. Plan i wykonanie dochodów w latach 2017-2018 przedstawia wykres 1. 

     Wykres 1. Dochody budżetowe w latach 2017-2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: oprac. własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2017 i 2018 r. 

Podstawową strukturę dochodów powiatowych określa ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach 
jednostek samorządu terytorialnego, ujmując je w trzy podstawowe grupy: dochody własne, subwencje        
i dotacje z budżetu państwa. Kształtowanie się tych wielkości w latach 2017-2018 przedstawia tabela 48. 

Tab. 48. Struktura dochodów w latach 2017-2018 (w zł, %) 

Grupa dochodów 
Realizacja Wzrost/spadek (+/-)  

2018/2017 
Udział % w całości 

w latach 

2017 r. 2018 r. kwota   % 2017 2018  
Dochody własne 31 504 134,96 41 477 779,18 9 973 644,22 31,66 41,95% 47,36% 
Subwencja ogólna 26 695 742,00 30 375 790,00 3 680 048,00 13,79 35,55% 34,68% 
Dotacje z budż. państwa 16 894 620,44 15 728 894,00 -1 165 726,44 -6,90 22,50% 17,96% 

Ogółem: 75 094 497,40 87 582 463,18 12 487 965,78 16,63 100,00% 100,00% 
      Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań  z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2017 i 2018 r. 
W 2018 r. w porównaniu do 2017 r. największy wzrost środków budżetowych nastąpił w grupie dochodów 
własnych, bo ponad 31%.  

Dochody własne budżetu powiatu w przeliczeniu na 1 mieszkańca plasowały powiat w 2017 roku na 11 
miejscu wśród 21 powiatów województwa. Znaczący przyrost tych dochodów pochodził z: 
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 wpływów z udziału z podatku dochodowego od osób fizycznych,   
 odpłatności mieszkańców domów pomocy społecznej i gmin do tego zobowiązanych (DPS w Dębcach      
i Trzcińsku-Zdroju),  
 środków unijnych na dofinansowanie projektów o charakterze bieżącym, zwłaszcza edukacyjnym            
i majątkowym, w tym na powstanie nowych obiektów (utworzenie zakładu aktywności zawodowej), 
 zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym, głównie pochodzącego z realizacji nowej 
inwestycji. 
Wzrost wartości części subwencji ogólnej – wyrównawczej, równoważącej i oświatowej – był głównie 
efektem zwiększonych wartości parametrów przyjętych do jej obliczenia takich jak dochód podatkowy na  
1 mieszkańca powiatu, kwota wydatków na rodziny zastępcze czy finansowy standard A (kwota na 
ucznia).  
Niższa wartość dotacji z budżetu państwa w roku sprawozdawczym była wynikiem, otrzymania w 2017 r. 
znacznego dofinansowania zadania przebudowy ulicy Armii Krajowej w Gryfinie i w 2018 r. finansowania 
rurociągu melioracji wodnych szczegółowych jeziora Orzechów, przy jednoczesnym zmniejszaniu się       
w tych latach dotacji na pokrycie składki zdrowotnej za bezrobotnych, będącym pochodną spadku 
bezrobocia w powiecie.  
Pozostałe dochody, zwłaszcza opłaty publicznoprawne i należności cywilnoprawne oraz pozostałe dotacje 
z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami powiatowi w analizowanym okresie kształtowały się na 
porównywalnym poziomie.  
W strukturze dochodów powiatu, zarówno w 2017 roku,  jak i w 2018 roku, dominują dochody własne, 
wśród których część może być swobodnie kształtowana przez organy powiatu, np. dochody za korzystanie 
ze składników majątkowych oraz za administrowanie nimi. 

Wielkość osiąganych dochodów determinuje możliwość pełnej realizacji zadań powiatowych, zarówno 
własnych, jak i z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatowi oraz 
umożliwia finansowanie przedsięwzięć rozwojowych powiatu.  

Planowane do poniesienia wydatki budżetowe oraz poziom ich wykonania w latach 2017-2018 
przedstawia wykres 2. 

Wykres 2. Plan i wykonanie wydatków w latach 2017-2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2017 i 2018 r. 

Stopień realizacji zadań w analizowanym okresie ukształtował się na tym samym poziomie i wyniósł  94 
% planowanych wielkości. Natomiast zrealizowane wydatki w 2018 r. w porównaniu do ich poziomu         
z 2017 r. były wyższe o 12 030 220,69 zł. Zrealizowanie wyższych wydatków było konsekwencją 
osiągnięcia wyższych dochodów w omawianym roku. Wydatki budżetu powiatu w przeliczeniu na              
1 mieszkańca w 2017 roku uplasowały powiat na 18 miejscu wśród 21 powiatów w województwie. 
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 Kształtowanie się poniesionych wydatków bieżących i majątkowych w latach 2017-2018 obrazuje tabela 
49. 

     Tab. 49. Wydatki bieżące i majątkowe w latach 2017-2018 (w zł, %)  

Wydatki Realizacja Wzrost/spadek (+/-)  
2018/2017 Udział w całości (%) 

2017 r. 2018 r. kwota  % 2017 r. 2018 r. 
Wydatki bieżące 62 945 579,98 73 749 033,34 10 803 453,36 17,16 85,62 86,20 
Wydatki majątkowe 10 575 032,84 11 801 800,17 1 226 767,33 11,60 14,38 13,80 

Ogółem: 73 520 612,82 85 550 833,51 12 030 220,69 16,36 100,00 100,00 
      Źródło: oprac. własne na podstawie sprawozdań  z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2017 i 2018 r. 

Jak wynika z przedstawionych danych w 2018 r. nastąpił zarówno przyrost wydatków bieżących o ponad 
17% i wydatków majątkowych o 11,6%. Natomiast ich udział w ogólnej kwocie zrealizowanych 
wydatków w tych latach był zróżnicowany.   
Kształtowanie się podstawowych kierunków wydatkowania środków budżetowych oraz udział ich 
wielkości w ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków w latach 2017-2018 przedstawiono w tab. 50. 

Tab. 50. Kierunki wydatkowania w latach 2017-2018 (w zł, %). 

Kierunki wydatkowania  Realizacja Wzrost/spadek (+/-)  
2018/2017 Udział % w całości 

2017 r. 2018 r. kwota  % 2017 r. 2018 r. 
Oświata i edukacja 21 576 443,72 23 462 447,02 1 886 003,30 8,74 29,35 27,43 
Pomoc i polityka społeczna, 
rodzina 20 994 002,39 32 221 501,10 11 227 498,71 53,48 28,56 37,66 

Zadania drogowe i transport 10 483 062,35 9 601 299,93 -881 762,42 -8,41 14,26 11,22 
Administracja publiczna, 
nieodpłatna pomoc prawna,  
wybory 

9 504 940,60 10 280 673,56 775 732,96 8,16 12,93 12,02 

Bezpieczeństwo publiczne, 
ochrona przeciwpożarowa i 
obrona narodowa 

5 167 645,75 5 337 072,65 169 426,90 3,28 7,03 6,24 

Ochrona zdrowia 3 093 859,51 1 866 211,88 -1 227 647,63 -39,68 4,21 2,18 
Rolnictwo, leśnictwo, ochrona 
środowiska, gospodarka 
nieruchomościami  

1 322 604,03 1 361 734,44 39 130,41 2,96 1,80 1,59 

Geodezja i kartografia oraz 
nadzór budowlany 818 052,42 843 500,53 25 448,11 3,11 1,11 0,99 

Turystyka, kultura fizyczna 
oraz kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego 

310 298,00 350 924,19 40 626,19 13,09 0,42 0,41 

Obsługa długu 249 704,05 225 468,21 -24 235,84 -9,71 0,34 0,26 
Ogółem: 73 520 612,82 85 550 833,51 12 030 220,69 16,36 100,00 100,00 

      Źródło: oprac. własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2017 i 2018 r. 

Największy strumień środków budżetowych w 2018 roku skierowany został na zadania pomocy i polityki 
społecznej. Wzrost tych nakładów w porównaniu do 2017 r. o ponad 53% spowodowany był zmianą 
sposobu finansowania dwóch domów pomocy społecznej (DPS w Dębcach i Trzcińsku-Zdroju), ale także 
zakończonym przedsięwzięciem inwestycyjnym, związanym z utworzeniem Powiatowego Zakładu 
Aktywności Zawodowej w Gryfinie. Skutkiem spadku nakładów finansowych w 2018 r. na zadania 
drogowe, o ponad 8% wartości z 2017 r., było skoncentrowanie środków na zadanie związane                       
z przebudową ulicy Armii Krajowej w Gryfinie (wartość ponad 3,7 mln zł). Podobna sytuacja wystąpiła      
w odniesieniu do zadań powiatowych w dziale – ochrona zdrowia. Tu, spadek w 2018 r. nakładów 
finansowych o ponad 39%, w stosunku do wartości z 2017 r., związany był z realizacją adaptacji 
nieruchomości należącej do powiatu na potrzeby szpitala, w celu poprawy jakości opieki medycznej oraz 
współudziałem w rozbudowie szpitala powiatowego (863 tys. zł).  
Mniejsze koszty obsługi długu w 2018 r., niż w roku poprzednim, świadczą o regulowaniu zobowiązań 
finansowych zaliczanych do tytułów dłużnych.  
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Jak wynika z prezentowanych danych, w pozostałych kierunkach wydatkowania, wzrost środków 
budżetowych w 2018 roku kształtował się w przedziale od 3,11% do 13,9% środków, a w ujęciu 
wartościowym, od kwoty 25 44811 zł do 1 866 0003, 30 zł (oświata i edukacja). Udział nakładów 
finansowych, w ogólnej kwocie wydatków w analizowanych latach, na przedstawione kierunki 
wydatkowania jest na poziomie porównywalnym.  
Źródłem finansowania zadań bieżących i przedsięwzięć majątkowych Powiatu mogą być również tytuły 
dłużne (środki obce), którymi najczęściej są kredyty bankowe, stanowiące przychody budżetu. W latach 
2017-2018 Powiat Gryfiński nie zaciągał zobowiązań finansowych mających charakter tytułów dłużnych. 
W latach tych przychodem były wyniki kasowego wykonania budżetu, będące wolnymi środkami, jako 
nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu. Natomiast rozchody budżetu         
w analizowanym okresie, określają roczną wysokość dokonanych spłat rat kapitałowych, kredytów 
zaciągniętych w latach wcześniejszych. Poziom osiągniętych w latach 2017-2018 podstawowych kategorii 
budżetu wraz ze stanem zadłużenia na dzień 31 grudnia każdego roku oraz indywidualnego wskaźnika 
zadłużenia Powiatu Gryfińskiego przedstawiono w tabeli 51.  

Tab. 51. Kategorie budżetu, stan zadłużenia i indywidualny wskaźnik zadłużenia w 2017 i 2018 r. (zł) 

Kategorie budżetu Rok 
2017 2018 

Dochody          75 094 497,40            87 582 463,54     
Przychody           3 484 152,06              4 288 036,64     
Wydatki         73 520 612,82            85 550 833,51     
Rozchody              770 000,00                 770 000,00     
Zadłużenie na 31 grudnia           8 440 000,00              7 670 000,00     
Indywidualny wskaźnik zadłużenia 

obciążenie roczne  ≤  obciążenie dopuszczalne 1,36% ≤ 12,19% 1,14% ≤ 10,97% 

      Źródło: oprac. własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2017 i 2018 r. 

Zarówno w 2017, jak i 2018 roku, wynikający z ustawy o finansach publicznych, warunek nierówności 
wyrażony indywidualnym wskaźnikiem zadłużenia został spełniony (obciążenia roczne budżetu z tytułu 
obsługi długu są mniejsze niż dopuszczalne), co tym samym prognozuje utrzymanie stabilności 
finansowej, rozumianej jako możliwość utrzymania zdolności do zaciągania zobowiązań, obsługi i spłaty 
zadłużenia. 
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16.  PODSUMOWANIE 

Stopień realizacji zadań opisanych w strategiach, programach i uchwałach rady powiatu determinowany 
był możliwościami finansowymi. 
Za 2018 rok Wojewoda Zachodniopomorski i Regionalna Izba Obrachunkowa dokonały oceny 
zewnętrznej sytuacji finansowej Powiatu Gryfińskiego. Miejsce Powiatu Gryfińskiego na tle powiatów 
ziemskich w województwie zachodniopomorskim prezentuje poniższe zestawienie. 
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