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Szanowni Radni i Mieszkańcy powiatu gryfińskiego.  

Przedstawiamy Państwu raport o stanie Powiatu Gryfińskiego, którego obowiązek 

opracowania i przedstawienia radzie powiatu do 31 maja wynika z art. 30a ustawy 

o samorządzie powiatowym. Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu 

w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady 

powiatu. Rada powiatu rozpatrzy raport podczas sesji, na której będzie podejmowana również 

uchwała w sprawie udzielenia absolutorium. Nad przedstawionym raportem zostanie 

przeprowadzona debata, do której zapraszam. W debacie nad raportem, oprócz radnych, głos 

mogą zabierać mieszkańcy powiatu. 

Rok 2020 był rokiem szczególnym. Wszyscy doświadczyliśmy niepewności, niepokoju ale też 

nadziei. Przekonaliśmy się że nie wszystko można zaplanować i uzgodnić. Rok 2020 

wprowadził nowe terminy do naszego życia i naszego języka. Wszyscy wiemy co znaczy „lock 

down” i nauczyliśmy się być bardziej „on-line”. Był to rok, w którym konieczność zachowania 

dystansu społecznego spowodowała zmiany w kontaktach międzyludzkich, które wcześniej 

były nie do pomyślenia. Rezultaty tych zmian będziemy obserwować jeszcze długo, tym 

bardziej że kolejne fale epidemii nie pozwalają na powrót do szeroko rozumianej normalności.  

Jednostki organizacyjne powiatu w tym trudnym okresie zdały egzamin, przed którym 

postawiła nas rzeczywistość, nieprzerwanie wykonując swoje zadania.  

Potrafiliśmy reagować na sytuacje kryzysowe dzięki kompetentnym pracownikom  

i umiejętnościom dostosowywania się. 

Zapraszamy Państwa do lektury raportu oraz do debaty o stanie powiatu gryfińskiego. Jednym 

z założeń, które przyjęliśmy w opracowaniu tegorocznej edycji, jest skondensowana ilość 

materiału, którą przedstawiamy.  

Wojciech Konarski 
 

Przewodniczący Zarządu Powiatu 

Ewa Dudar 
 

Członek Zarządu Powiatu 

Henryk Kaczmar 
 

Członek Zarządu Powiatu 

Jerzy Miler 
 

Członek Zarządu Powiatu 

Jerzy Zgoda 
 

Członek Zarządu Powiatu 
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1. INFORMACJE OGÓLNE 
 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. 
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. 1.1.1. Podstawowe dane charakteryzujące powiat gryfiński (www.stat.gov.pl i źr. 
własne). 

 
Dane 

2020 
Zmiana w 

stosunku do 
roku 2019 

Miejsce w 
wojewódz. 
w 2020 r. 

Powierzchnia powiatu (km2) 1869,11 - 1 

Liczba ludności, w tym: 81 289 -593 6 

- w wieku przedprodukcyjnym 14 146 -284 6 

- w wieku produkcyjnym (kobiety 18-59 lat, mężczyźni 18-64 lata) 49 624 -722 6 

- w wieku poprodukcyjnym 17 519 +413 6 

Ludność w wieku nieprodukcyjnym (przedprodukcyjny i 
poprodukcyjny) na 100 osób w wieku produkcyjnym  63,81 +1,21 2 

Liczba osób zameldowanych  78 091 -847  

Wskaźnik urbanizacji (%)  45,73 -0,17 18 

Wskaźnik feminizacji  - liczba kobiet na 100 mężczyzn (%) 102,17 +0,12 16 

Gęstość zaludnienia (osób/km2) 43,49 -0,31 15 

Urodzenia żywe (osoby), w tym: 
- w Szpitalu Powiatowym w Gryfinie Sp. z o.o.    
ogółem na 1 000 ludności  

556 
56 
6,8 

-93 
-180 
-1,13 

8 
 

21 

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

1027 
218 
12,6 

+108 
-41 

+1,38 

4 
 

10 

Przyrost naturalny: w osobach 
w ‰  

-471 
-5,8 

-201 
-2,51 

20 
18 

Migracje wewnętrzne: napływ                                                                                                                             
                                    odpływ 

734 
979 

-144 
-222 

9 
7 

Migracje zagraniczne: imigracje                               
                                   emigracje 

28 
21 

-7 
+1 

7 
8 

Saldo migracji: -238 +70 20 

Drogi publiczne o twardej nawierzchni (powiatowe i gminne) na 
100 km2 w km  39,11 -1,6 161 

http://www.stat.gov.pl/
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Dane 

2020 
Zmiana w 

stosunku do 
roku 2019 

Miejsce w 
wojewódz. 
w 2020 r. 

Długość dróg powiatowych w powiecie gryfińskim (km) 631,61 0,0 21 

Średnia długość dróg powiatowych w powiatach (km) 396,01 -0,7  

Średnia długość dróg powiatowych w kraju (w m na mieszkańca) 3,241 0,00  

Średnia długość dróg powiatowych w pow. gryfińskim na 1 
mieszk. (m) 7,711 +0,10 7 

Samochody zarejestrowane na 1 000 ludności  692,7 +30,7 2 

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON, w tym: 9163 +200 8 

          w sektorze publicznym 207 0 13 

          w sektorze prywatnym, w tym: 8889 +252 7 

               osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą 7215 +162 7 

          spółdzielnie 29 -1 6 

          inne 38 -51  

Podmioty nowo zarejestrowane  659 -231 7 

Podmioty wyrejestrowane   423 -122 6 

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych, w tym: 2271 -515 11 

                                                                         kobiet 1336 -387 11 

                                                                         mieszkańców wsi  1443 -354 4 

Stopa bezrobocia rejestrowanego w %    9,0 -114 13 

Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych zwolnionych  
z przyczyn dotyczących zakładów pracy 89 +46 10 

Dochody własne budżetu powiatu na 1 mieszkańca (w zł) 683,52 +111,79 122 

Środki w dochodach budżetu powiatu współfinansowanych/ 
finansowanych z programów i projektów unijnych na 1 
mieszkańca (w zł) 

86,93 +33,28 52 

Wydatki budżetu powiatu na 1 mieszkańca (w zł)  1342,38 +150,41 162 

1Stan na 31.12.2019 r. 
22019 r.  

Tab.1.1.2. Struktura użytkowania gruntów w 2020r. i zmiany w stosunku do 2019r. (stan na 
31.12) – w ha i %. 

Grunty 
rolne Leśne Zabudowane i 

zurbanizowane 
Pod 

wodami Użytki ekolog. Różne Powierzchnia ogólna 
gruntów 

105 712 64 631 7 438 6 558 848 1 724 186 911 

-29 614 12 3 -1 - 599 Δ 2020/2019 

56,56% 34,58% 3,98% 3,51% 0,45% 0,92% 100,00% 

-0,01% 0,33% 0,01% 0,00% 0,00% -0,32% Δ 2020/2019 

Dane z Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru 
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Tab. 1.1.3. Struktura gruntów rolnych w 2020r. i zmiany w stosunku do 2019 r. (stan na 31.12) 
– w ha i % 

Grunty rolne 

Użytki rolne 

Nieużytki Razem Grunty 
orne Sady Łąki 

trwałe 
Pastwiska 

trwałe 

Rolne 
zabudow

ane 

Pod 
rowami 
stawami 

Zadrzewione 
zakrzewione 

77 737 498 9 178 3 409 1 868 816 1 042 11 164 105 712 

-18 -10 0 0 3 2 4 -10 Δ 2020/2019 

73,54% 0,47% 8,68% 3,22% 1,76% 0,77% 0,99% 10,57% 100,00% 

0,01% -0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% -0,01% Δ 2020/2019 

Dane z Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru 

 UCZESTNICTWO POWIATU W ZWIĄZKACH I STOWARZYSZENIACH 
1. Związek Powiatów Polskich  
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, zmieniona uchwałą nr III/18/2018 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20 grudnia 
2018 r. 
Delegat do Zgromadzenia Ogólnego: Starosta Gryfiński – paragraf 15 Statutu Związku Powiatów 
Polskich 
2. Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego 
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:  

• Grzegorz Downar – Geodeta Powiatowy - przedstawiciel Powiatu Gryfińskiego (uchwała 
nr XXV/327/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 czerwca 2005 r.).  

• Wojciech Konarski – Starosta Gryfiński - uchwała nr III/15/2018 Rady Powiatu w Gryfinie 
z dnia 20 grudnia 2018 r.  

3. Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich  
Podstawa przynależności: uchwała nr XXVI/256/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 
14 stycznia 2009 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Gryfińskiego do stowarzyszenia – 
zmieniona uchwałą Rady Powiatu nr IV/26/2011 
Reprezentacja Powiatu Gryfińskiego: Starosta Gryfiński Wojciech Konarski 
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, osoba wyznaczona przez starostę do 
reprezentowania: radna Teresa Sadowska. 
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2. POWIATOWE STRATEGIE I PROGRAMY 
1. Strategia Rozwoju Powiatu Gryfińskiego na lata 2015–2020 – Uchwała Rady Powiatu w 
Gryfinie nr XII/75/2015 z 26.11.2015 r.  
Misją rozwoju powiatu określoną w Strategii jest stworzenie w Powiecie Gryfińskim warunków 
do stabilnego i zrównoważonego rozwoju opartego na przedsiębiorczej, mobilnej 
i wykształconej społeczności lokalnej oraz lepszych warunków życia dla wszystkich grup 
wiekowych. 
Misja ta realizowana jest praktycznie we wszystkich aspektach działalności powiatu opisanych 
w poszczególnych działach niniejszego raportu. Poniżej przedstawiamy sposób realizacji 
strategii w roku 2020 poprzez kluczowe cele. 
1.1. Cel: Budowanie otwartej i konkurencyjnej społeczności. 
Osiągnięte wskaźniki: 
- produktu: poprawa bazy oświatowej, w tym szkolnictwa zawodowego. 
- rezultatu: zdawalność egzaminów zawodowych i matur – spadek. 
- oddziaływania: Zatrzymanie migracji uczniów – o 2%. 
Realizacja tych wskaźników opisana jest szczegółowo w dziale 4 raportu – Edukacja. 
Zdawalność matur w stosunku do roku 2019 spadła, co obserwuje się w całym kraju. Wpływ 
miał na to sposób nauczania. Niestety nauczanie zdalne nie jest w stanie w pełni zastąpić nauki 
w formie tradycyjnej. Tym bardziej, że początkowo wielu nauczycieli i uczniów miało kłopoty z 
przystosowaniem się do nowej formuły. Jeśli chodzi o liczbę uczniów, to wzrost w stosunku do 
roku poprzedniego o 4% prawdopodobnie również jest spowodowany koronawirusem i 
ograniczeniami w przemieszczaniu się.  
1.2. Cel: Ochrona wartości przyrodniczych, poprawa istniejących walorów krajobrazowych, 

racjonalna gospodarka zasobami. 
Osiągnięte wskaźniki: 
- produktu: budowa odnawialnych źródeł energii. 
- rezultatu: wzrost prosumentów o 5% i alternatywnych źródeł energii o 1%. 
- oddziaływania: zmniejszenie zanieczyszczeń CO2 i pyłów P10 o 5 dni do stanu obecnego. 
Wzrost prosumentów realizowany jest poprzez rozwój fotowoltaiki. W roku 2020 złożono do 
Starosty Gryfińskiego 5 wniosków o pozwolenie na budowę farmy/instalacji fotowoltaicznej 
w Sitnie i w Witnicy. Wnioski są w trakcie rozpatrywania. Zgodnie z ustawą Prawo geologiczne 
i górnicze Starosta Gryfiński przyjął w roku 2020 - 2 zgłoszenia projektów robót geologicznych 
wykonanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi. Ponadto w roku 2020 PGE spółka PGE 
Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, z Grupy PGE, otrzymała pozwolenie na budowę 
dwóch niskoemisyjnych bloków gazowo-parowych o łącznej mocy około 1400 MW. 
Nowoczesne jednostki wytwórcze powstaną na terenie Elektrowni Dolna Odra. Pozytywny 
wpływ na jakość powietrza miał też COVID-19, ograniczając ruch kołowy, a co za tym idzie 
zmniejszając ilość spalin w powietrzu.  
Informacja o jakości powietrza zostanie uzupełniona z chwilą przekazania powyższych danych 
przez GIOS w II połowie roku. 
1.3. Cel: Wzmacnianie bezpieczeństwa zdrowotnego powiatu. 
Wskaźniki, które zostaną osiągnięte po zakończeniu realizacji projektu:  
- produktu: standaryzacja obiektów służby zdrowia. 
- rezultatu: zwiększenie dostępu do lekarzy specjalistów i zdrowia psychicznego. 
- oddziaływania: wzrost liczby świadczeniobiorców. 
Wskaźniki produktu zostaną zrealizowane po zakończeniu projektu pn. „Rozbudowa Szpitala 
Powiatowego w Gryfinie”, ale ich waga i stopień realizacji inwestycji nie pozwala na pominięcie 
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tych danych w raporcie. Prace budowlane w znacznej części zrealizowano w roku 2020. 
Inwestycja została zakończona, kosztowała ponad 15 mln zł, z czego prawie 4 mln pochodzą z 
dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego, działanie nr 9.3 „Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, 
gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich”. Kolejnymi 
etapami są wyposażenie „nowej” części szpitala (2021 r.) i remont „starej” części obiektu. 
2. Strategia rozwoju turystyki dla Powiatu Gryfińskiego do roku 2020 – Uchwała Rady 

Powiatu w Gryfinie nr XVII/116/2016. 
Działania związane z rozwojem turystyki w roku 2020 były wyjątkowo skromne ze względu na 
panującą pandemię. Większość zaplanowanych imprez plenerowych została odwołana, 
dotyczy to wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych jak i sportowych. Nie przyznano również 
dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków, co często wiąże się z miejscami ważnymi pod kątem turystyki. 
Wszystkie działania w dziedzinie rozwoju turystyki opisane zostały w dziale 4 – Kultura, sport, 
turystyka. 
3. Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2016 – 2020 – Uchwała 

Rady Powiatu w Gryfinie nr XIX/127/2016 z 30.06.2016 r.  
Realizacja programu w roku 2020 została opisana w rozdziale 9 raportu – Ochrona Środowiska. 
4. Strategia rozwiązywania problemów społecznych w powiecie gryfińskim na lata 2016-

2022 – Uchwała Rady Powiatu w Gryfinie nr XVI/108/2016 z 31.03.2016 r.  
Realizacja programu została opisana w rozdziale 5 raportu – Pomoc społeczna i wsparcie osób 
niepełnosprawnych. 
5. Powiatowy Program Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Gryfińskim 

na lata 2016-2022 - Uchwała nr XV/99/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 lutego 
2016 r.  

Realizacja programu została opisana w rozdziale 5 raportu – Pomoc społeczna i wsparcie osób 
niepełnosprawnych. 
6. Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie w Powiecie Gryfińskim w latach 2016-2020 - Uchwała 
nr XV/100/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 lutego 2016 r.  

Realizacja programu została opisana w rozdziale 5 raportu – Pomoc społeczna i wsparcie osób 
niepełnosprawnych. 
7. Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Gryfińskim na lata 2018-2020 

- Uchwała nr XXXVIII/252/2018 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 marca 2018 r. 
Realizacja programu została opisana w rozdziale 5 raportu – Pomoc społeczna i wsparcie osób 
niepełnosprawnych. 
8. Powiatowy program opieki nad zabytkami Powiatu Gryfińskiego na lata 2018-2021 - 

Uchwała nr XLII/282/2018 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 2 sierpnia 2018 r.  
Realizacja programu została opisana w rozdziale 4 raportu – Kultura, sport i turystyka. 
9. Program współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 - Uchwała Nr 
XII/83/2019 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 listopada 2019 r.  

Realizacja programu została opisana w rozdziale 4 raportu – Kultura, sport i turystyka. 
Realizowane są również założenia Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do 
roku 2030 oraz Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego.  
Zgodnie z zapisami ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, strategia rozwoju powiatu 
znajduje się poza systemem strategii z art. 9 ustawy, określającego typy i rodzaje strategii. 
Dyskusja nad „wpleceniem” strategii powiatowej w ten system ma odbyć się w ramach drugiego 
etapu prac nad ramami prawnymi regulującymi prowadzenie polityki rozwoju, tj. podczas 
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tworzenia zupełnie nowej ustawy dotyczącej tego obszaru. Równocześnie trzeba zaznaczyć, że 
właściwy resort – na skutek interwencji i uwag Związku Powiatów Polskich – wielokrotnie 
stwierdzał, iż strategia rozwoju w rozumieniu art. 9 ustawy o zasadach prowadzenia polityki 
rozwoju nie będzie warunkiem ubiegania się o środki zewnętrzne. Zgodnie z obowiązującymi 
zapisami ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, powiat obligatoryjnie bierze udział 
w opracowaniu strategii rozwoju ponadlokalnego, jeżeli w jej opracowaniu biorą wszystkie 
gminy z terytorium tego powiatu.  
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3. EDUKACJA 

 ZADANIA OŚWIATOWE 
Samorząd Powiatu Gryfińskiego jest organem prowadzącym dla szkół ponadpodstawowych 
zorganizowanych w dwóch zespołach szkół: w Gryfinie i w Chojnie, szkół specjalnych 
zorganizowanych w Zespole Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie oraz Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym w Chojnie, jednej placówki oświatowej – Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Gryfinie z filią w Chojnie, 1 września 2020 r. także dla I Liceum 
Ogólnokształcącego w Gryfinie. Prowadzone są prace mające na celu ujednolicenie warunków 
pracy nauczycieli w jednostkach prowadzonych przez powiat. Obsługę finansowo – księgową 
I LO w Gryfinie prowadzi ZSP w Gryfinie, przy ul. Łużyckiej. Na terenie powiatu działa jedna 
placówka niepubliczna otrzymująca dotację z budżetu powiatu – Niepubliczny Dom Wczasów 
Dziecięcych w Moryniu. 
W związku z wprowadzeniem 20 marca 2020 r. stanu epidemicznego na terenie Polski 
z powodu Covid-19, funkcjonowanie jednostek oświatowych w 2020 r. było w dużym stopniu 
utrudnione. Nauczyciele i uczniowie musieli dostosować się do nowych warunków pracy - 
nauczania hybrydowego i zdalnego. 

 WYDATKI OŚWIATOWE 
Na działalność szkół i placówek oświatowych jednostki samorządu terytorialnego otrzymują 
środki z budżetu państwa w formie subwencji oświatowej. W 2020 r. na ten cel Powiat otrzymał 
21 286 164 zł. Wydatki zaś wyniosły 28 702 869,63 zł, w tym: na zadania oświatowe szkół i 
placówek prowadzonych przez powiat ogółem 28 443 345,07 zł, dotacja dla Niepublicznego 
Domu Wczasów Dziecięcych w Moryniu 259 524,56 zł. 

 
Środki subwencji oświatowej w 2020 r. pokryły 74,84% wydatków poniesionych na 
funkcjonowanie jednostek oświatowych (bez dotacji dla Domu Wczasów Dziecięcych). 

  UCZNIOWIE 
We wrześniu 2020 r. naukę w szkołach ponadpodstawowych rozpoczęło ogółem 1 740 
uczniów szkół dla młodzieży. 

Wyszczególnienie Liczba 
oddziałów 

Liczba 
uczniów 

w tym w klasach: 

I II III IV 

ZSP w Gryfinie 28 742 254 268 149 71 

ZSP w Chojnie 27 698 173 335 148 42 

I Liceum Ogólnokształcące w Gryfinie 15 300 78 164 58 - 

Ogółem  70 1 740 575 767 355 113 

    Źródło:  SIO, stan na dzień 30.09.2020 r.   

21 286 164 zł

28 702 869,63 zł
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Z powyższego zestawienia widać, jaki wpływ na liczbę uczniów miało przyjęcie w 2019 r. do 
klas pierwszych podwójnego rocznika, tj. absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów. 
Obecnie Ci uczniowie uczęszczają do klasy drugiej.  
We wrześniu 2020 r. kształceniem specjalnym objęto ogółem 136 uczniów, z tego: 
w Zespole Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie – 39 osób, 11 osób wymagających zajęć 
rewalidacyjno-wychowawczych,  
 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie – 86 osób. 

Tab. 3.4. Organizacja kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w roku 
szkol. 2020/2021 

Wyszczególnienie 
Liczba 

oddziałów/
zespołów 

Liczba 
uczniów 

w tym w klasach: 

I II III IV V VI VII VIII 

ZSS w Nowym Czarnowie 7+5 39+11 6 6 4 2 2 8 6 5 

SOSW w Chojnie 11 86 20 15 15 3 6 10 7 10 

Ogółem 18+5 125+11 26 21 19 5 8 18 13 15 

Źródło: SIO, stan wg 30.09.2020 r. 

 NAUCZYCIELE I PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI 
We wszystkich szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński zatrudnionych było 
278 nauczycieli na 238,60 etatach (wg stanu na 30.09.2020 r.). W związku z przejęciem  
I Liceum Ogólnokształcącego w Gryfinie, wzrosła liczba zatrudnionych nauczycieli o 38,25 etatu 
w stosunku do roku poprzedniego. 

 
Źródło: SIO, stan wg 30.09.2020 r. 
Zmieniła się również struktura zatrudnienia. Znacznie przybyło nauczycieli dyplomowanych. 
Tylko w stosunku do roku poprzedniego o 21,52% i stanowią obecnie 61,99% ogółu 
zatrudnionych.  
  

I LO w Gryfinie;
43

ZSP w Chojnie;
66

ZSP w Gryfinie;
77

SOSW w 
Chojnie; 39

PPP w Gryfinie 22

ZSS w Nowym Czarnowie; 31

Liczba nauczycieli w poszczególnych jednostkach oświatowych
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Nauczyciele na poszczególnych stopniach awansu zawodowego 

 
Źródło: SIO, zestawienie zbiorcze – 30.09.2020 r. 
 
Szkoły oraz placówki oświatowe zatrudniają także kadrę administracyjno-obsługową. Obsługa 
księgowa I LO w Gryfinie prowadzona jest przez pracowników księgowości ZSP w Gryfinie.  

 
Źródło: zatwierdzone arkusze organizacyjne – 1.09.2020 r.     

 EGZAMINY  

3.5.1. Egzamin maturalny  
Z powodu epidemii sesja maturalna została przeniesiona z maja na czerwiec. Z tego powodu 
także nie przeprowadzono egzaminów ustnych. Średnia zdawalność egzaminów maturalnych 
we wszystkich szkołach prowadzonych na terenie powiatu w sesji czerwcowej 2020 r. wynosiła:  
- w liceum ogólnokształcącym – 77,90% (w kraju – 85,30%, w województwie – 80,70%), 
- w technikum – 61,10% (w kraju – 69,60%, w województwie – 68,80%). 
W szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Gryfiński, do wszystkich egzaminów 
obowiązkowych w sesji czerwcowej przystąpiło łącznie 111 absolwentów, zdało 83 (74,77%). 
Po sesji poprawkowej, do której mogli przystąpić uczniowie, którzy mieli niezdany tylko 
1 przedmiot, liczba uczniów ze zdaną maturą wzrosła do 91 (81,98%).  

bez stopnia;
1

stażysta;
7

kontraktowy;
34

mianowany;
69

dyplomowany;
167

I LO w Gryfinie - 15

ZSP w Gryfinie - 29

ZSP w Chojnie - 33

ZSS w Nowym Czarnowie - 9

SOSW w Chojnie - 17

PPP w Gryfinie - 9

Liczba pracowników administracji i obsługi w jednostkach oświatowych
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3.5.2. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie  
W dwóch sesjach styczeń-luty oraz czerwiec-lipiec w 2020 r. w szkołach, dla których organem 
prowadzącym jest Powiat, do egzaminów przystąpiło 221 uczniów. Egzamin zdało 177 (80,09%). 

 
Źródło: CKE, OKE Poznań 
Poniżej zestawiono w % uzyskane świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w 2020 
r. w poszczególnych szkołach: 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie 83,33% 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie 75,00% 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chojnie 100% 

Uczniowie zdawali egzaminy zawodowe ogółem w 20 kwalifikacjach. W Zespole Szkół 
Ponadpodstawowych w Gryfinie 120 uczniów przystąpiło do egzaminu w 8 kwalifikacjach. 
W Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie do egzaminu przystąpiło 96 uczniów w 10 
kwalifikacjach. Natomiast w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie 
5 uczniów w 2 kwalifikacjach. 

 WSPIERANIE EDUKACJI UZDOLNIONYCH UCZNIÓW 
W 2020 r. uczniom szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych prowadzonych przez 
Powiat Gryfiński przyznano w sumie 50 stypendiów o charakterze motywacyjnym na ogólną 
kwotę 27 800 zł, w tym 49 za szczególne wyniki w nauce oraz 1 za szczególne osiągnięcia 
sportowe. 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”. 

74
,0

0

71
,0

0

72
,9

0

74
,0

0

85
,3

0

80
,7

0

77
,9

0

80
,1

5

69
,6

0

68
,8

0

61
,1

0

68
,2

0

K R A J W O J E W Ó D Z T W O P O W I A T S Z K O Ł Y ,  D L A  K T Ó R Y C H  
O R G A N E M  

P R O W A D Z Ą C Y M  J E S T  
P O W I A T  G R Y F I Ń S K I

ZDAWALNOŚĆ EGZAMINÓW MATURALNYCH 
W 2020 R. 

Ogółem Licea Technika

75,10
71,80

76,38
80,09

K R A J W O J E W Ó D Z T W O P O W I A T S Z K O Ł Y ,  D L A  K T Ó R Y C H  
O R G A N E M  

P R O W A D Z Ą C Y M  J E S T  
P O W I A T  G R Y F I Ń S K I

UZYSKANE ŚWIADECTWA POTWIERDZAJĄCE 
KWALIFIKACJE  W ZAWODACH W %



12 

 

 

 PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ JEDN. OŚWIATOWE POWIATU  
A. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie - kontynuuje z lat poprzednich 4 projekty: 
1. Inwestycja w kształcenie zawodowe - inwestycją w przyszłość!  
2. Jakość w kształceniu zawodowym poprzez europejskie staże. 
3. Digital citizen in digital word (Cyfrowy obywatel w cyfrowym świecie).  
4. Game Based Learning For Development Of Problem Solving Skills. 
W roku 2020 r. szkoła podpisała umowę na realizację nowego projektu pn. „Wysokiej jakości 
staże kluczem do dobrej pracy” w ramach programu Erasmus+, KA1 mobilność osób uczących 
się i kadry w ramach VET z Kartą jakości mobilności, na ogólną kwotę 74 868 euro. W ramach 
projektu uczniowie kształcący się w zawodach: technik informatyk, technik budownictwa, 
technik hotelarstwa i technik żywienia i usług gastronomicznych, monter zabudowy i robót 
wykończeniowych w budownictwie oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych budowlanych 
odbędą staże w zagranicznych przedsiębiorstwach budowlanych, informatycznych, hotelach i 
restauracjach. Z projektu skorzysta 22 uczniów i 2 nauczycieli. 
B. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie – w 2020 r. rozpoczął 4 nowe projekty. Dwa 
w partnerstwie z EURO-CAPITAL Doradztwo Gospodarcze Piotr Sibilski w ramach RPO WZ na 
lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek 
prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu 
zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych 
uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego: 
1. Nowe kompetencje – nowe możliwości –  na ogólną kwotę 400 000 zł. W ramach projektu 
zorganizowane zostały praktyki i staże dla uczniów w zawodzie technik żywienia i usług 
gastronomicznych. Doposażone zostały także szkolne pracownie ćwiczeń praktycznych. Z 
projektu skorzystało 27 uczniów. 
2. Zawodowcy – na ogólną kwotę 1 500 000 zł. W ramach projektu zorganizowane zostaną 
praktyki i staże dla uczniów szkół zawodowych u pracodawców. W projekcie weźmie udział 99 
uczniów. Pozostałe dwa w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg VA: 
1. Bezpieczna szkoła – wymiana naszych doświadczeń – na ogólną kwotę 50 000 zł. 
Nauczyciele polscy (25 osób) i niemieccy (25 osób) wzięli udział w szkoleniu 
antyterrorystycznym z elementami samoobrony. 
2. Nowoczesna edukacja – nowoczesny nauczyciel w okresie pandemii – na ogólną kwotę 
130 000 zł. W ramach projektu nauczyciele wezmą udział w szkoleniu służącym opracowaniu 
transgranicznych działań zmierzających do zwalczania koronawirusa, nauki obsługi 
defibrylatora AED, z pierwszej pomocy przedmedycznej, z pracy z uczniem o specjalnych 
potrzebach psychologiczno-pedagogicznych, a także zorganizowana zostanie konferencja 
celem wymiany doświadczeń uczestników z pracy zdalnej w trakcie pandemii. W projekcie 
weźmie udział ogółem 40 nauczycieli, 20 ze strony polskiej i 20 ze strony niemieckiej. 
C. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chojnie – w 2020 r. zrealizował w ramach 
Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży 2 projekty: 
1. Warsztaty wiosenne: „Zdrowo jemy – zdrowo żyjemy” –  na kwotę 1 280 zł. W ramach 
projektu uczniowie polscy i niemieccy wspólnie przygotowali elementarz z hasłami o zdrowej 
żywności oraz wzięli udział w zajęciach praktycznych kulinarnych i technicznych. Ogółem w 
projekcie wzięło udział 24 uczniów, po 12 ze strony polskiej i niemieckiej oraz 8 nauczycieli, po 
4 z każdej strony. 
2. Wystawa objazdowa pt.: „To jestem ja, to potrafię” – na kwotę 3 333 zł. W ramach projektu 
uczniowie wykonali prace plastyczno-techniczne, które następnie wystawiane były na 
wystawach w Polsce i w Niemczech. W projekcie wzięło udział ogółem 40 osób, w tym 12 
uczniów ze strony polskiej i 18 ze strony niemieckiej oraz 4 nauczycieli ze strony polskiej i 6 ze 
strony niemieckiej. 
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 PROGRAMY WSPIERAJĄCE JEDNOSTKI OŚWIATOWE W CZASIE 
EPIDEMII 

1. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia 
zdalnego – w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś 
priorytetowa I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działanie 1.1 Wyeliminowanie 
terytorialnych różnic w możliwości dostępu do Internetu o wysokich przepustowościach, na 
realizację którego Powiat otrzymał 70 000 zł. Celem projektu było wyposażenie szkół w sprzęt 
komputerowy, mający zapewnić odpowiednie warunki techniczne do realizacji kształcenia 
zdalnego. W ramach programu zakupiono laptopy (28 szt.), tablety (7 szt.) oraz oprogramowanie 
Microsoft Office (20 szt.), które następnie przekazano do szkół. Szkoły, w zależności od potrzeb, 
przekazały sprzęt uczniom (12 osób) i nauczycielom (10 osób). Pozostały sprzęt wykorzystywany 
był w szkole. Z przyznanych środków wykorzystano 69 748,38 zł.  
2. Pomorze Zachodnie - Bezpieczna Edukacja – współfinansowanego przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.7 Wdrożenie programów 
wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz 
zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem 
COVID-19 RPO WZ 2014-2020. Wysokość grantu dla danego samorządu zależała od liczby 
uczniów i nauczycieli z poszczególnych gmin i powiatów w ogólnej liczbie uczniów i nauczycieli 
w całym województwie. Powiat otrzymał grant w wysokości 173 431,98 zł, z czego wykorzystał 
173 166,64 zł. Z otrzymanych środków zakupiono: termometry bezdotykowe, ławki szkolne 
jednoosobowe, krzesła, przegrody ochronne z plexi, ozonatory, stacje do bezdotykowej 
dezynfekcji rąk oraz zrefundowano wcześniej poniesione przez szkoły koszty (od 1 lutego 2020 
r.) m.in.: maseczki jedno- i wielorazowe, przyłbice, maski przeciwpyłowe, rękawiczki jedno- 
i wielorazowego użytku, fartuchy ochronne, płyny do dezynfekcji, opryskiwacze do dezynfekcji, 
mydło do rąk, dozowniki do mydła, dozowniki do środków dezynfekujących itp. 

 DZIAŁALNOŚĆ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna z filią w Chojnie świadczy pomoc psychologiczno-
pedagogiczną dzieciom, młodzieży, ich rodzinom, opiekunom, nauczycielom, wychowawcom 
oraz specjalistom szkolnym z terenu powiatu gryfińskiego. W roku 2020, z uwagi na pandemię 
oraz wprowadzone obostrzenia, Poradnia prowadziła swoją działalność stacjonarnie oraz 
okresowo, niektóre zadania realizowane były także zdalnie. Z zadań statutowych realizowano 
głównie: 

• diagnozy psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne; 
• terapię logopedyczną, 
• pomoc/terapię psychologiczną dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami spowodowanymi 

głównie nauką zdalną, 
• wsparcie i pomoc psychologiczną w formie dyżurów psychologów na terenie poradni, 

infolinii i konsultacji telefonicznych dla rodziców i nauczycieli. 
Poradnia pełniła także funkcję wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-
opiekuńczego, utworzonego w związku z realizacją rządowego programu kompleksowego 
wsparcia dla rodzin „Za życiem”, ze szczególnym uwzględnieniem interdyscyplinarnego 
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od momentu wykrycia niepełnosprawności lub 
zagrożenia niepełnosprawnością. Z zajęć, w ramach programu, skorzystało 49 dzieci w wieku 
od 1 do 7 r. życia, w tym: 24 zagrożonych niepełnosprawnością (na podstawie zaświadczenia 
lekarskiego) i 25 niepełnosprawnych (na podstawie opinii o potrzebie wczesnego 
wspomagania rozwoju lub orzeczenia o niepełnosprawności). Ogółem w ramach programu 
zrealizowano 1 931,5 godzin zajęć, w tym: 

• zajęcia Metodą Ruchu Rozwijającego – 280 godzin zajęć grupowych dla dzieci i 
rodziców, 

• terapia logopedyczna –  504,5 godzin zajęć, 
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• terapia ręki – 547 godzin, zajęcia odbywały się w grupach 2-3 osobowych lub 
indywidualnie, 

• pomoc psychologiczna – 30 godzin zajęć, spotkania odbywały się indywidualnie dla  
dzieci i rodziców, 

• integracja sensoryczna – 270 godzin zajęć dla 12 dzieci, (w ramach zajęć 
przeprowadzono diagnozy oraz terapie), 

• zajęcia prowadzone metodą Montessori – 300 godzin zajęć, oraz zakupiono pomoce 
do realizacji zajęć za kwotę 13 184,93 zł. 

Poradnia w 2020 r. wzbogaciła się także w nowe urządzenie Biofeedback, umożliwiające 
nieinwazyjną metodę terapii, polegającą na monitorowaniu zmian fizjologicznych organizmu, 
dzięki czemu pacjent może nauczyć się kontrolować te funkcje, nad którymi w normalnych 
warunkach nie może panować, jak fale mózgowe czy napięcie mięśni. Biofeedback można 
wykorzystać w przypadku autyzmu, zespołu Aspergera, zespołu nadpobudliwości 
psychoruchowej (ADHD), problemów z koncentracją, zaburzeń rozwoju mowy (opóźnionego jej 
rozwoju, jąkania się), dysleksji, w terapii stanów lękowych, depresji, padaczce czy niskiej 
odporności na stres. 
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4. KULTURA, SPORT, TURYSTYKA I WSPÓŁPRACA 
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI  

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

Powiat Gryfiński wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze 
ponadgminnym 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 2020 r., Powiat 
Gryfiński przekazał Gminie Gryfino dotację w łącznej wysokości 120 000 zł, z tego 
wykorzystano 57 640,16 zł, z powodu zamknięcia od 16 marca szkół, w związku 
z rozprzestrzenianiem się SARS-CoV-2. W 2020 r. udało się zorganizować 37 imprez 
sportowych tj. o 61% mniej niż w 2019 r. W imprezach wzięło udział 2 544 uczestników, o 5 706 
mniej niż rok wcześniej.  
Przekazane środki wykorzystano na przewóz uczniów na zawody, zakup nagród rzeczowych, 
pucharów i medali, koszulek startowych, zabezpieczenie medyczne zawodów, opłaty dla 
sędziów, wynagrodzenie koordynatora powiatowego, inne materiały. 
W związku z panującą epidemią COVID-19 odstąpiono od udzielenia dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach. Środki finansowe 
przeznaczono na realizację zadań dotyczących ochrony zdrowia. 

 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. Powiat przekazał na ten 
cel w 2020 r. ogółem 20 000 zł, po 10 000 zł dla każdej gminy. 
Zadania powiatowej biblioteki publicznej realizują biblioteki: 
- Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnie, 
- Biblioteka Publiczna w Gryfinie. 
Środki z dotacji w 2020 r. wykorzystane zostały przez biblioteki na zakup książek (w tym książek 
z dużym drukiem dla osób mających problem ze wzrokiem i skupieniem uwagi), audiobooków, 
e-booków, czasopism, map. Ponadto biblioteki we współpracy z innymi instytucjami 
organizowały dla mieszkańców plenerowe wystawy tematyczne związane z powiatem 
gryfińskim (np. „Gryfino powojenne”), ale też poświęcone wydarzeniom historycznym (100. 
rocznica Bitwy Warszawskiej) oraz znanym Polakom (#Narodziny – wystawa z okazji 100. 
rocznicy urodzin Jana Pawła II). Dotowane biblioteki organizowały również spotkania z 
regionalnymi twórcami, promując w ten sposób rodzimych poetów, malarzy, podróżników itp. 
Prowadzona była także działalność informacyjna i popularyzatorska związana z regionem, 
zainteresowanym udostępniano materiały dot. historii, aspektów życia społeczno-gospodarczo-
kulturalnego w gminach, powiecie i na Pomorzu Zachodnim. Ze względu na sytuację związaną 
z pandemią koronawirusa, wiele wydarzeń odbywało się przez Internet m.in. transmisje online 
z czytania bajek, czy prezentacja filmów o ciekawostkach historycznych regionu.  



16 

 

 

 WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 
Współpracę z III sektorem reguluje przyjęty przez Radę Powiatu 28 listopada 2019 r. „Program 
współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”, którego głównym celem jest 
efektywne wykorzystanie istniejącej społecznej aktywności oraz pobudzenie nowych inicjatyw 
i aktywności w zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców powiatu. Z powodu pandemii 
oraz wprowadzonych z związku z tym ograniczeń nie wszystkie zadania udało się zrealizować. 
Zadania dofinansowane w ramach otwartych konkursów ofert:  

1) z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 

Nazwa oferenta Nazwa zadania Kwota dotacji 
(zł) Stan realizacji 

Stowarzyszenie Sportowe 
"Fani Formy" Szczecin III Wielkanocy Bieg Zająca 4 000 rozwiązanie 

umowy 

Stowarzyszenie Nowe 
Perspektywy Dzień Sportu i Rodziny w Starym Czarnowie 3 000 rezygnacja 

Klub Sportowy ACTIVE LIFE Zachodniopomorska Liga MTB – Chojna 5 000 zrealizowane 

Stowarzyszenie Na Rzecz 
Osób Niepełnosprawnych 
"Promyk" w Goszkowie 

Łączy nas sport. Integracyjne zawody sportowe 
dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu 
gryfińskiego 

2 000 rezygnacja 

Klub Motorowy Chojna Mistrzostwa Strefy Polski Zachodniej w 
Motocrossie 7 000 zrealizowane 

Ludowy Uczniowski Klub 
Sportowy KRZYWIN 

„Powiatowy Turniej Najmłodszych Adeptów 
Siatkówki – Krzywin 16 października 2020 roku” 1 000 rezygnacja 

Stowarzyszenie Amatorów 
Piłki Siatkowej "Libero" Banie 

VI Festiwal Piłki Siatkowej Dziewcząt CICIONIA 
CUP 1 000 zrealizowane 

Dotacja przyznana ogółem 23 000 

z tego wykorzystano 13 000 

2) z zakresu kultura i sztuka   

Nazwa oferenta Nazwa zadania Kwota 
dotacji (zł) Stan realizacji 

Stowarzyszenie Spichlerz Sztuki 
Kołbacz 

Cienie zapomnianych kultur w pocysterskim 
Kołbaczu 4 000 zrealizowano 

Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych "PROMYK" 
Goszków 

Ożywienie pamięci o przodkach i tradycji poprzez 
twórczość artystyczną osób niepełnosprawnych 
w miejscach historycznie ważnych dla terenu 
powiatu gryfińskiego 

2 000 rezygnacja 

Fundacja Droga Lotha „Warsztaty rzemiosł dawnych w Trzcińsku- Zdroju 
2020” 4 000 zrealizowano 

Fundacja Akademii Muzyki 
Dawnej Szczecin 

Na Gotyckim Szlaku – XI Letni Festiwal 
Wędrowny 2020” 1 500 zrealizowano 

Dotacja przyznana ogółem,  11 500 

z tego wykorzystano 9 500 
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3) w zakresu turystyka i krajoznawstwo  

Nazwa oferenta Nazwa zadania Kwota 
dotacji (zł) Stan realizacji 

Stowarzyszenie na rzecz 
rozwoju wsi Gądno Rowerem na Szlaku Pana Samochodzika 4 500 zrealizowano 

Zadania dofinansowane w ramach tzw. „małych grantów”: 

Nazwa oferenta Nazwa zadania Kwota 
dotacji (zł) 

Stan 
realizacji 

Parafia Rzymskokatolicka  
pw. Nawiedzenia NMP w Szczecinie 

Grand Prix Powiatu Gryfińskiego  
w MTB 

4 000 rezygnacja 

Międzyszkolny Klub Sportowy „Hermes” 
w Gryfinie Gryfiński Bieg Niepodległości 2020 3 000 rezygnacja 

Dotacja przyznana ogółem,  11 500  

z tego wykorzystano 0 

 

Pozostałe wsparcie działalności prowadzonych w 2020 r. przez organizacje pozarządowe: 

Zakres Nazwa podmiotu Nazwa zadania Kwota 
wsparcia (zł) Stan realizacji 

sport i 
rekreacja 

Stowarzyszenie Kultury 
Fizycznej Gryfińskie Ligii 
Amatorskie 

XXVI edycja Gryfińskiej Amatorskiej 
Ligii Koszykówki Oldbojów w 
Gryfinie 

500 zrealizowano 

Stowarzyszenie Emerytów i 
Rencistów Policyjnych Koło 
nr 17 w Chojnie 

IV edycja Spartakiady 
Stowarzyszenia Służb Mundurowych 2 000 rezygnacja 

Fundacja Pogoń Szczecin 
Football Schools 

Turniej Pogoń Szczecin Football 
Schools Cup w Widuchowej 1 000 zrealizowano 

Liga Obrony Kraju Gryfino Wojewódzkie Integracyjne Zawody 
Latawcowe 500 zrealizowano 

kultura 

Gryfiński Uniwersytet 
Trzeciego Wieku 

Wydanie albumu z okazji 10-lecia 
utworzenia i działalności 
stowarzyszenia 

1 000 zrealizowano 

Zespół Wokalny Kalimera z 
Bielinka 

Druk albumu z okazji 15-lecia 
działalności 1 000 zrealizowano 

Stowarzyszenie Nowe 
Perspektywy 

Niepodległa 2020 – wyjątkowy 
koncert patriotyczny w Kołbaczu 1 000 rezygnacja 

Przyznane wsparcie ogółem, 7 000 

z tego wykorzystano 1 000 
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 NADZÓR NAD STOWARZYSZENIAMI 
Na terenie powiatu gryfińskiego w 2020 zewidencjonowanych było 325 podmiotów sektora III 
(stan na 31.12.2020 r.). 

Lp. Podmiot Ilość ogółem Zarejestrowanych w 2020 r. 

1. Fundacje 10 0 

2. Stowarzyszenia rejestrowane w KRS 184 2 

3. Stowarzyszenia zwykłe 31 2 

4. Stowarzyszenia kultury fizycznej 
nieprowadzące działalności gospodarczej 47 2 

5 Uczniowskie kluby sportowe 53 1 

 
Zgodnie z zapisami ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. nadzór nad 
stowarzyszeniami sprawuje starosta właściwy ze względu na siedzibę stowarzyszenia. 
W ramach nadzoru wydawane są decyzje o rejestracji/wykreśleniu stowarzyszenia z ewidencji, 
wypisach i zaświadczeniach z ewidencji, a także kontrola zgodności działań z przepisami prawa 
i zapisami statutu.  
W 2020 r., w ramach nadzoru, skierowany został wniosek do sądu o uchylenie niezgodnych z 
prawem i statutem podjętych przez stowarzyszenie uchwał.   
 
PROMOCJA POWIATU 
Celem działań promocyjnych powiatu gryfińskiego, jest budowanie wizerunku powiatu jako 
miejsca atrakcyjnego turystycznie, propagowanie wiedzy na temat jego walorów, integracja 
środowisk działających na rzecz lokalnej społeczności, a także krzewienie lokalnej tożsamości, 
Realizując powyższe cele, w 2020 r.: 

1. w styczniu zorganizowano spotkanie noworoczne w Centrum Kultury w Chojnie 
z udziałem przedstawicieli samorządów województwa, powiatu i gmin, a także lokalnych 
firm, przedsiębiorców, instytucji i stowarzyszeń. Podczas spotkania marszałek 
województwa wręczył odznaki honorowe Gryfa Zachodniopomorskiego (na wniosek 
Powiatu) p. Urszuli Kwietniewskiej-Łacny oraz p. Robertowi Ryssowi, 

2. wsparto organizację na terenie powiatu „Szlachetnej Paczki” poprzez ufundowanie 
polarów dla wolontariuszy, 

3. sfinansowano film promujący jednostki oświatowe, dla których organem prowadzącym 
jest Powiat Gryfiński,  

4. rozstrzygnięto 15. edycję konkursu „Nagroda starosty gryfińskiego za promocję 
powiatu”. Laureaci trzech kategorii: kultura i sztuka, sport, turystyka i rekreacja oraz pro 
publico bono otrzymali statuetki bociana (symbol powiatu), czeki na kwotę 4 000 zł oraz 
okolicznościowe dyplomy. Przygotowano także film podsumowujący 15-lecie konkursu; 

5. wydano kalendarze promocyjne na 2021 r. z legendami Powiatu Gryfińskiego, które 
przekazano do przedszkoli i szkół podstawowych, 

6. udzielono 8 patronatów honorowych starosty nad wydarzeniami o charakterze co 
najmniej powiatowym, z których z powodu pandemii udało się zrealizować 5, 

7. udzielono wsparcia finansowego na organizację wydarzeń:  
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Nazwa podmiotu Nazwa zadania Kwota wsparcia 
(zł) Stan realizacji 

Gryfiński Dom Kultury 14. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży 3 500 zrealizowano 

Gmina Mieszkowice XVIII Mieszkowicka Nadodrzańska 
Dziesiątka 3 000 rezygnacja 

Centrum Kultury w Chojnie III edycja Ogólnopolskiego Festiwalu 
Gwiazd Polskiej Estrady 2 000 rezygnacja 

Parafia Rzymskokatolicka 
p.w. Chrystusa Króla w 
Lubanowie 

IV Festiwal Papieski im. Jana Pawła II 
TOTUS TUUS 1 400 rezygnacja 

Przyznane wsparcie ogółem,  9 900 

z tego wykorzystano 3 500 
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5. POMOC SPOŁECZNA, WSPARCIE RODZINY I SYSTEMU 
PIECZY ZASTĘPCZEJ ORAZ WSPARCIE OSÓB Z 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 

Jednostką organizacyjną pomocy społecznej na szczeblu powiatu jest powiatowe centrum 
pomocy rodzinie oraz inne placówki, świadczące usługi adresowane do określonych kategorii 
osób, tj.: domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze i ośrodki interwencji 
kryzysowej. 
System pieczy zastępczej to zespół osób, instytucji i działań mających na celu zapewnienie 
czasowej opieki i wychowania dzieciom w przypadkach niemożności sprawowania opieki i 
wychowania przez rodziców. 
W Powiecie Gryfińskim, w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, utworzony 
został Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.  

 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje zadania powiatu dotyczące rozwiązywania 
problemów społecznych o zasięgu ponadgminnym, z uwzględnieniem programów pomocy 
społecznej, wspierania osób z niepełnosprawnościami, pieczy zastępczej, rehabilitacji 
społecznej osób z niepełnosprawnościami i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
W strukturze organizacyjnej PCPR znajdują się m.in.:  

• Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gryfinie, 
• Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych w Chojnie, 
• Ośrodek Interwencji Kryzysowej. 

PCPR w Gryfinie sprawuje nadzór i kontrolę nad domami pomocy społecznej (w Nowym 
Czarnowie, Dębcach, Trzcińsku-Zdroju i Moryniu), warsztatami terapii zajęciowej (w Gryfinie i 
Goszkowie), Spółdzielnią Socjalną „Promyk” w Goszkowie, Centrum Placówek Opiekuńczo-
Wychowawczych w Chojnie, Powiatowym Zakładem Aktywności Zawodowej w Gryfinie oraz 
mieszkaniami chronionymi w Chojnie i Gryfinie. Ponadto przy PCPR działają: hostel dla ofiar 
przemocy w rodzinie oraz bezpieczny pokój przesłuchań dzieci – uczestników postępowań 
sądowych. 

 CENTRUM PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W CHOJNIE 
Centrum Placówek Oświatowo-Wychowawczych jest jednostką budżetową, która zapewnia 
obsługę ekonomiczną, administracyjną i organizacyjną placówek opiekuńczo-wychowawczych. 
W 2020 r. na terenie Powiatu Gryfińskiego funkcjonowały 3 placówki opiekuńczo-
wychowawcze, tj.: 

• Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Chojnie (ul. Podmurze 4a), 
• Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 w Chojnie (ul. Żółkiewskiego 5), 
• Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 w Trzcińsku-Zdroju (ul. Dworcowa 3). 

Poniżej w tabeli 5.2.1. przedstawione zostały informacje dotyczące liczby miejsc i dzieci 
przebywających w ww. placówkach w 2020 r. oraz o średniorocznej liczbie dzieci. 
W roku 2020 kontynuowana była standaryzacja placówek opiekuńczo wychowawczych, 
przewidziana ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Sytuacja wymusiła na 
nas przyjęcie w okresie pandemii nowych 9 wychowanków, co spowodowało wydłużenie 
terminów dojścia do standardów.  
W odpowiedzi na przedstawione informację dotyczące podjętych działań, Wojewoda 
Zachodniopomorski wyznaczył dodatkowe terminy na spełnienie standardów dotyczących 
liczby umieszczonych dzieci w przypadku: 
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• Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w Chojnie do 30 czerwca 2023 r., 
• Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 3 w Trzcińsku-Zdroju do 30 września 2021 r. 

Tabela 5.2.1. Liczba miejsc i dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-
wychowawczych na terenie Powiatu Gryfińskiego w 2020 r. 

Lp
. 

Pl
ac

ów
ka

 

Li
cz

ba
 m

ie
js

c 

Li
cz

ba
 d

zi
ec

i n
a 

1.0
1.2

0 
Liczba dzieci 
skierowanych 
(przyjętych) do 

placówki 

Inne 

Liczba dzieci, które 
opuściły placówki 

Li
cz

ba
 d

zi
ec

i n
a 

31
.12

.2
0 

Śr
ed

ni
or

oc
zn

a 
lic

zb
a 

dz
ie

ci
 w

 P
O

W
 

z 
Po

w
ia

tu
 G

ry
fiń

sk
ie

go
 

z 
in

ny
ch

 p
ow

ia
tó

w
 

z 
Po

w
ia

tu
 G

ry
fiń

sk
ie

go
 

z 
in

ny
ch

 p
ow

ia
tó

w
 

cu
dz

oz
ie

m
cy

 

pr
ze

ni
es

ie
ni

a 
w

ew
ną

tr
z-

pl
ac

ów
ko

w
e 

1 POW nr 1 30 21 3 0 1 
(Ukraina) +2 5 4 18 19 

2 POW nr 2 14 14 4 0 0 -2 3 0 13 14 

3 POW nr 3 30 26 - - - - 3 1 22 24 

Razem 74 61 7 0 1 x 11 5 53 x 

Dane: CPOW w Chojnie 
 
Średni koszt utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w 2020 r. wyniósł 
3 934,05 zł (tj. o 376,75 zł więcej niż w 2019 r.). 
W 2020 r. w „Centrum” i placówkach opiekuńczo-wychowawczych zatrudnionych było 46 osób 
(wg stanu na dzień 31.12.2020 r.). 

Tab. 5.2.2 Środki wydatkowane przez CPOW w Chojnie w 2020 r.  

Lp. Zadania 2020 

1. Zadania zlecone – składka zdrowotna wychowanków 35 265,60 

2. Zadania zlecone – opłata za pobyt w placówce cudzoziemca 12 065,00 

3. Zadania własne 2 960 487,46 

Razem 3 007 818,06 

 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ  
Na terenie Powiatu Gryfińskiego działają cztery domy pomocy społecznej, z których dwa 
przeznaczone są dla osób przewlekle somatycznie chorych (w Dębcach, w Trzcińsku-Zdroju), a 
dwa – dla osób z niepełnosprawnością intelektualną (w Nowym Czarnowie, w Moryniu).  
Powiat prowadzi Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie. Prowadzenie trzech DPS 
powierzone zostało organizacjom pozarządowym, tj.: 

• Dom Pomocy Społecznej w Dębcach – Stowarzyszenie „Pod Dębami”, 
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• Dom Pomocy Społecznej w Moryniu – Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek 
Krzyża Chrystusowego, któremu w roku 2020 powierzono prowadzenie DPS na kolejne 
5 lat, 

• Dom Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju – Stowarzyszenie „Dom z Sercem”. 
W 2020 r. domy pomocy społecznej dysponowały 403 miejscami, z czego: 

• Dom Pomocy Społecznej w Dębcach – 81 miejsc (średnie obłożenie 80,10%), 
• Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie – 120 miejsc (średnie obłożenie 99,81%), 
• Dom Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju – 82 miejsca (średnie obłożenie 99,32%), 
• Dom Pomocy Społecznej w Moryniu – 120 miejsc (średnie obłożenie 99,65%). 

Ze względu na rodzaj domy pomocy społecznej świadczą różne usługi.  
 

Tab. 5.3.1. Usługi świadczone przez domy pomocy społecznej w 2020 r.  
Na wykresach poniżej przedstawione zostały dane dotyczące zatrudnienia oraz liczby osób 
przebywających w domach pomocy społecznej z podziałem na osoby z powiatu gryfińskiego 
oraz z innych powiatów. 

 

 
Pandemia zrodziła przed wszystkim wiele wyzwań. Domy Pomocy Społecznej z jednej strony 
musiały się dostosować do panujących obecnie warunków, z drugiej zaproponować 
podopiecznym 
i pracownikom nowe zasady działania. Priorytetem było zapewnienie osobom starszym, chorym 
i niepełnosprawnym potrzebną, całodobową opiekę, gwarantując przy tym maksymalny poziom 
bezpieczeństwa wszystkim dookoła. 
Podopieczni DPS szczególnie odczuli skutki pandemii. W ramach podejmowanych działań 
zapobiegawczych - oprócz wprowadzenia i przestrzegania podstawowych środków 
bezpieczeństwa i higieny - wprowadzony został zakaz wstępu dla wszystkich osób z zewnątrz. 
Z powodu pandemii DPS - y miały problemy z przyjęciem nowych mieszkańców na wolne 
miejsca, osoby oczekujące przed strachem przed COVID - 19 rezygnowały z DPS, a przepisy 
prawne które wprowadzono dotyczące przyjęć do DPS utrudniały i spowalniały całą procedurę 

41 5

51 26M I E S Z K A Ń C Y

Z A T R U D N I E N I E

DPS DĘBCE
kobiety mężczyźni

Powiat Gryfiński inne powiaty

46 7

49 27M I E S Z K A Ń C Y

Z A T R U D N I E N I E

DPS TRZCIŃSKO-ZDRÓJ
kobiety mężczyźni

Powiat Gryfiński inne powiaty

75 3

21 98mieszkańcy

zatrudnienie

DPS Nowe Czarnowo

kobiety mężczyźni

Powiat Gryfiński inne powiaty

62 6

9 110M I E S Z K A Ń C Y

Z A T R U D N I E N I E

DPS MORYŃ
kobiety mężczyźni

Powiat Gryfiński inne powiaty
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przyjęcia, w związku z czym DPS-y często miały wolne miejsca i długo czekały na nowe 
umieszczenie. 
DPS  Dębce 
W 2020 r. zmarło łącznie 23 mieszkańców, w tym 6 osób na COVID-19. 
Zrezygnowało z pobytu 3 mieszkańców. 
Przyjęto w 2020 r. 22 osoby, u 14 nowo przyjętych mieszkańców wykonano testy w kierunku 
SARS-CoV-2 
W miesiącu listopadzie 2020 r. placówka dysponowała 6 wolnymi miejscami, a w miesiącu 
grudniu 4.  
Dodatkowe środki finansowe pozyskane przez DPS na walkę z COVID-19 -399.585,13 zł: 
DPS Trzcińsko-Zdrój 
W 2020 r. zmarło łącznie 22 mieszkańców w tym 6 na COVID – 19, wyjechało powrót do 
środowiska - 2,  przybyły - 17 
Na koniec grudnia, było 6 wolnych miejsc, wykonano 92 testy dla mieszkańców. 
Dodatkowe środki finansowe pozyskane przez DPS na walkę z COVID-19 – 473.430,59 zł. 
DPS Nowe Czarnowo 
Z powodu pandemii od 19.11.2020r. do 31.12.2020 r. ilość mieszkańców DPS wynosiła 119 
(powinno być 120). 
Zmarły 4 osoby w tym 1 na COVID - 19. Przybyło 3 mieszkańców. 
Nikt z mieszkańców w roku 2020 nie był szczepiony na COVID-19 ani nie był poddany 
badaniom przesiewowym. 
Dodatkowe środki finansowe pozyskane przez DPS na walkę z COVID-19 -609.805,78 zł 
DPS Moryń  
W roku 2020 zmarło 6 mieszkańców (nie z powodu koronawirusa), 1 osoba opuściła placówkę 
(usamodzielnienie), przybyło 5 mieszkańców. 
Badania przesiewowe mieli mieszkańcy u których występowały objawy i którzy mieli kontakt z 
osobą chorą na COVID -19. 
Dodatkowe środki finansowe pozyskane przez DPS na walkę z COVID-19 - 563.599,18 zł 
Organizacja pracy personelu domów pomocy społecznej przebiegała bez zakłóceń zgodnie z 
harmonogramem pracy, w najtrudniejszych miesiącach w trakcie pandemii wprowadzony był 
rotacyjny czas pracy, jeżeli była taka konieczność personel pracował w godzinach 
nadliczbowych za odpowiednie wynagrodzenie. Stan osobowy mimo braków kadrowych i 
dzięki zaangażowaniu pracowników zapewniał właściwą opiekę mieszkańcom DPS. 

Tab. 5.3.2.Dochody uzyskane przez domy pomocy społecznej w 2019 i 2020 r.  

Lp. Wyszczególnienie 
Dochody uzyskane (w zł) Przyrost 

2019 2020 w zł % 

1. DPS Dębce 3 657 235,57 3 890 171,19 232 935,62 6,37 

2. DPS Moryń 5 236 830,80 5 663 230,37 426 399,57 8,14 

3. DPS Nowe Czarnowo 4 944 506,24 5 719 641,23 775 134,99 15,68 

4. DPS Trzcińsko-Zdrój 3 531 651,87 3 612 950,20 81 298,33 2,30 

Dane: PCPR w Gryfinie 
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 ORGANIZATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ 
Zarządzeniem nr 93/2011 Starosty Gryfińskiego z dnia 22 września 2011 r. Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Gryfinie zostało wyznaczone na organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. 
W 2020 r. w Powiecie Gryfińskim funkcjonowały 134 rodziny zastępcze, w których przebywało 
198 dzieci, z tego: 

• w 93 rodzinach zastępczych spokrewnionych – 111 dzieci, 
• w 37 rodzinach zastępczych niezawodowych – 53 dzieci, 
• w 1 rodzinie zastępczej zawodowej – 7 dzieci, 
• w 1 rodzinie zastępczej zawodowej – pogotowie rodzinne – 13 dzieci, 
• w 2 rodzinnych domach dziecka – 14 dzieci. 

W 2020 r. rodzinom zastępczym przyznano 2 086 świadczeń na potrzeby dzieci w nich 
przebywających, na kwotę ogółem 1 825 467,54 zł, co szczegółowo przedstawione zostało 
w tabeli nr 5.4.1. 
Pandemia nie miała wpływu na liczbę wychowanków w placówkach opiekuńczo  
wychowawczych 
W 2020 r. zgodnie z założeniami Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w 
Powiecie Gryfińskim w 2020 określono limit rodzin zastępczych zawodowych -2 rodziny. Nie 
udało się zawiązać takich rodzin. 
 

 AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA OSÓB Z 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 

5.5.1. Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Gryfinie (PZAZ w Gryfinie) 
Zatrudnienie w PZAZ w Gryfinie w 2020 r. na 01.01.2020 r. wynosiło 52 osoby, w tym 38 osób 
z niepełnosprawnościami (73,08% wszystkich zatrudnionych), natomiast na 31.12.2020 r. – 55 
osób, w tym 42 osoby z niepełnosprawnościami (76,36% wszystkich zatrudnionych). 

Tab. 5.5.1.1. Przychody netto z podstawowej działalności PZAZ w Gryfinie w 2020 r. 

Dział Przychody netto 

Sprzątanie i obsługa zieleni 130 453,68 

Krawiectwo 58 024,77 

Niszczenie dokumentów 22 022,93 

Produkcja podpałki ekologicznej 3 261,70 

Strzelnica 19 038,76 

Pakowanie i konfekcjonowanie 27 441,91 

RAZEM 260 243,75 

Dane: PZAZ w Gryfinie 
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Tab. 5.5.1.3. Dotacje otrzymane w 2020 r. przez PZAZ w Gryfinie.  

Lp. 
Rodzaj dofinansowania i podstawa prawna z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.) 

Kwota przyznana 
(w zł) 

1 Koszty utworzenia i działania ZAZ (środki PFRON)  art. 29 ust. 3  1 000 000,00 

2 Koszty działania w 2020 r. (środki Samorządu Województwa) art. 29 ust. 3  253 700,00 

3 Dotacja podmiotowa (środki Powiatu Gryfińskiego) art. 29 ust. 3a 110 000,00 

Razem 1 363 700,00 

Dane: PZAZ w Gryfinie 

5.5.2. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gryfinie 
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności jest powoływany i odwoływany przez 
starostę, w ramach zadań z zakresu administracji rządowej, na podstawie przepisu art. 6a ust. 1 
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 ze zm.). Zespół orzeka o niepełnosprawności (w 
przypadku osób do 16-go roku życia) lub o stopniu niepełnosprawności (w przypadku osób, 
które ukończyły 16 lat), na podstawie opinii wydanej przez lekarza specjalistę i dokumentacji 
medycznej.  

Tab. 5.5.2.1. Liczbę złożonych wniosków, liczbę wydanych orzeczeń, w tym negatywnych, 
przedstawiono w tabeli poniżej. 

Lp. Wyszczególnienie 

Liczba 
wniosków/ 

orzeczeń, kart, 
legitymacji 
wydanych 

Liczba decyzji/ 
orzeczeń 

odmownych 

Wnioski do 
rozpatrzenia   

w 2021 r. 

1. wnioski ogółem, w tym: 1 203 0 60 

a) 

osoby do 16 roku życia: 156 0 14 

w celu otrzymania zasiłku pielęgnacyjnego 123 0 0 

w celu otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego 32 0 0 

inne 1 0 0 

b) 

osoby powyżej 16 roku życia: 1 047 0 46 

odpowiednie zatrudnienie 111 0 0 

udział w warsztatach terapii zajęciowej 5 0 0 

zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki 
pomocnicze 94 0 0 

korzystanie z systemu środowiskowego wsparcia 191 0 0 

zasiłki pielęgnacyjne 485 0 0 

karta parkingowa 139 0 0 

inne 22 0 0 

2. orzeczenia ogółem, w tym: 1 250 82 0 

a) dla osób do 16 roku życia 153 17 - 

b) dla osób powyżej 16 roku życia 1 097 65 - 



26 

 

 

Lp. Wyszczególnienie 

Liczba 
wniosków/ 

orzeczeń, kart, 
legitymacji 
wydanych 

Liczba decyzji/ 
orzeczeń 

odmownych 

Wnioski do 
rozpatrzenia   

w 2021 r. 

3. Liczba wydanych legitymacji 232 - - 

4. Liczba wydanych kart parkingowych 356 - - 

Dane: PCPR w Gryfinie 
Wydatki ogółem Zespołu w 2020 r. wyniosły 346 421,08 zł 

5.5.3. Spółdzielnia Socjalna Osób Prawnych „Promyk” w Goszkowie 
Spółdzielnia socjalna w roku 2020 r. zatrudniała cztery osoby, w tym dwie 
z niepełnosprawnościami. Zatrudnienie nie uległo zmianie w stosunku do roku poprzedniego. 
Zadania realizowane przez Spółdzielnię w 2020 r.: 

• obiady dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu gminy Mieszkowice, 
• obiady dla osób uprawnionych i wskazanych przez OPS w Mieszkowicach, 
• zlecenie na przygotowanie obiadów dwudaniowych dla DPS w Moryniu 

i Środowiskowego Domu Samopomocy w Myśliborzu, 
• szycie na zlecenie maseczek w ramach zabezpieczenia przed zakażeniem COVID-19. 
• Spółdzielnia Socjalna PROMYK otrzymała w ramach: 
a) tarczy antykryzysowej bezzwrotną pożyczkę w kwocie 5 tys. zł w ramach 

dofinansowania dla pracowników oraz została zwolniona z opłacenia składek ZUS za 
marzec, kwiecień i maj 2020 r. 

b) programu Społecznik – grant w kwocie 4 tys. zł na realizację zadania „Wielkie 
gotowanie w Goszkowie”, którego celem było wspieranie postaw obywatelskich oraz 
aktywizacja i podniesienie jakości życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 
oraz osób z niepełnosprawnościami. 

5.5.4. Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) 
WTZ w Gryfinie i w Goszkowie realizują zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej 
dla osób z niepełnosprawnościami, zmierzającej do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności 
każdego uczestnika, niezbędnych do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego 
życia. Rok 2020, z uwagi na epidemię COVID-19, był rokiem szczególnie trudnym dla 
działalności WTZ oraz samych uczestników, którzy przez 5 miesięcy uczestniczyli zdalnie w 
zajęciach przygotowywanych przez terapeutów. W 2020 r., podobnie jak w 2019 r., liczba 
uczestników warsztatów wynosiła 65 osób, w tym 30 uczestników w Goszkowie i 35 
uczestników w Gryfinie. Wszyscy uczestnicy to mieszkańcy Powiatu Gryfińskiego.  

Tab. 5.5.4.1. Wydatki WTZ w 2020 r.  

Wyszczególnienie 
Warsztaty terapii zajęciowej 

w Gryfinie w Goszkowie 

środki PFRON 717 360,00 614 880,00 

środki samorządu 79 707,00 68 320,00 

dotacja g. Moryń - 4 000,00 

Razem 797 067,00 687 200,00 

W WTZ uruchomiony został program „Zajęcia Klubowe w WTZ”.  
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Beneficjentami programu są osoby z niepełnosprawnościami, posiadające ważne orzeczenie 
o niepełnosprawności: 

• które były uczestnikami WTZ i opuściły go w związku z podjęciem zatrudnienia,  
• znajdujące się na prowadzonej przez podmiot prowadzący WTZ liście osób, których 

zgłoszenie do uczestnictwa w warsztacie zostało zatwierdzone i które nie rozpoczęły 
terapii w WTZ.  

W 2020 r. WTZ otrzymały dofinansowanie na działalność zajęć klubowych na okres od 
1.02.2020 r. do 31.01.2021 r. w wysokości 40 500,00 zł z podziałem na: Gryfino – 24 300,00 zł 
i Goszków – 16 200,00 zł. W zajęciach uczestniczyło 9 osób (Gryfino – 6, Goszków – 3 osoby). 

5.5.5. Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego 
Przy PCPR w Gryfinie działa wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego. Sprzęt wypożyczany jest 
na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności lub zaświadczenia lekarskiego. W 2020 r. z 
wypożyczalni sprzętu korzystało 27 osób, tj. o 8 osób więcej niż w 2019 r. 

5.5.6. Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych w Chojnie (OION) 
Przedmiotem działalności OION jest funkcja informacyjna, dzięki której następuje: 

• ograniczenie procesu marginalizacji społecznej osób z niepełnosprawnościami, 
• umożliwienie osobom z niepełnosprawnościami pełnego uczestnictwa w życiu 

społecznym i zawodowym, 
• zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami równego dostępu do praw, dóbr i usług, 
• zapobieganie ryzyku wykluczenia społecznego, 
• wyrównywanie szans i stwarzanie warunków do zatrudnienia osób 

z niepełnosprawnościami. 

Tab. 5.5.6. przyjęte wnioski i udzielone informacje w latach 2019-2020. 

Wyszczególnienie 2019 2020 Przyrost 

przyjęte wnioski 639 546 -93 

udzielone informacje osobiście 1 920 1 640 -280 

udzielone informacje telefonicznie 826 542 -284 

5.5.7. Ośrodek Interwencji Kryzysowej 
W PCPR, w ramach sekcji ds. interwencji kryzysowej i poradnictwa specjalistycznego, 
funkcjonuje Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Specjalistycznej pomocy psychologa 
potrzebowały osoby z takimi problemami jak: depresja, stany lękowe, problemy psychiczne, 
przemoc, problemy wychowawcze oraz kryzysy małżeńskie. Policja przesłała do OIK kopię 5 
Niebieskich Kart. W OIK można również skorzystać ze specjalistycznej pomocy mediatora. 
Pomoc udzielona przez mediatora w 2020 r. przedstawiała się następująco: 

• liczba przyjętych osób – 111, 
• liczba sesji mediacyjnych – 68, 
• podpisane ugody – 6, 
• liczba konsultacji mediacyjnych (w tym wnioski o mediację) – 4. 
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 PROGRAMY POMOCY SPOŁECZNEJ 

5.6.1. Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 
2016-2022 

Misja samorządu sformułowana w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu 
Gryfińskiego na lata 2016-2022, jest następująca „Powiat gryfiński miejscem 
zrównoważonego rozwoju społeczności dzięki działaniom podejmowanym przez samorząd 
lokalny we współpracy z partnerami społecznymi”. Wypełnianie przyjętej misji jest 
uwarunkowane realizacją celów strategicznych i operacyjnych oraz kierunków działań.  

Tab. 5.6.1. Cele strategiczne realizowane w 2020 r. 

Cele strategiczne Realizacja  
w 2020 r. Sposób realizacji 

Wspieranie rodzin i rozwój systemu 
pieczy zastępczej realizowany 

• zapewnienie pieczy zastępczej dzieciom w 
przypadku niemożności zapewnienia opieki i 
wychowania przez rodziców (piecza zastępcza 
w formie rodzinnej i instytucjonalnej); 

• wsparcie rodzin zastępczych poprzez 
organizowanie szkoleń oraz możliwość 
skorzystania z poradnictwa; 

• rodziny zastępcze objęte są opieką 
koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej; 

• finansowanie rodzinnej i instytucjonalnej 
pieczy zastępczej; 

• współpraca z instytucjami realizującymi 
zadania z zakresu opieki nad dzieckiem i 
rodziną; 

• wsparcie w procesie usamodzielnienia się 
wychowanków pieczy zastępczej. 

Rozwój systemu wspierania osób 
starszych, długotrwale lub ciężko 
chorych 

realizowany 

• wsparcie instytucjonalne dla osób starszych i 
długotrwale chorych (m .in. w DPS na terenie 
powiatu gryfińskiego); 

• wspieranie integracji społecznej osób 
starszych. 

Wyrównywanie szans osób z 
niepełnosprawnościami realizowany 

• rehabilitacja społeczna osób z 
niepełnosprawnościami polegająca na 
możliwości skorzystania z dofinansowań 
PFRON tj. dofinansowanie do turnusów 
rehabilitacyjnych, przedmiotów 
ortopedycznych i środków pomocniczych, 
likwidacji barier technicznych, 
architektonicznych oraz w komunikowaniu się, 
Program Aktywny Samorząd (Moduł I i II), 
Moduł III - Pomoc osobom niepełnosprawnym 
poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji 
kryzysowych wywołanych chorobami 
zakaźnymi; 

• możliwość podjęcia pracy przez osoby z 
niepełnosprawnościami w Powiatowym 
Zakładzie Aktywności Zawodowej w Gryfinie; 

• rozpowszechnianie  informacji o prawach i 
uprawnieniach osób z niepełnosprawnościami. 
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Cele strategiczne Realizacja  
w 2020 r. Sposób realizacji 

Ograniczanie zjawiska bezrobocia 
poprzez odpowiednią politykę rynku 
pracy w Powiecie Gryfińskim 

realizowany 

• realizatorem zadania jest Powiatowy Urząd 
Pracy w Gryfinie. Realizacja zadania przebiega 
m.in. poprzez stworzenie w powiecie systemu 
kształcenia ustawicznego, wsparcie osób 
bezrobotnych w działaniach na rzecz zdobycia 
lub poszerzenia kwalifikacji zawodowych, 
współpraca z pracodawcami. 

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

realizowany 

• osoby, bądź rodziny będące w sytuacji 
kryzysowej zostają objęte wsparciem 
pracowników takich instytucji jak: Ośrodek 
Interwencji Kryzysowej w Gryfinie, PCPR w 
Gryfinie, ośrodki pomocy społecznej. W 
sytuacjach kryzysowych pracownicy niekiedy 
muszą podjąć decyzję za osobę/rodzinę, która 
jest w silnym kryzysie;   

• osoby mogą skorzystać z  bezpłatnych 
dyżurów specjalistów - w PCPR w Gryfinie 
przyjmuje mediator, psycholog oraz prawnik.; 

• działalność profilaktyczna tj. promowanie 
zdrowego stylu życia. 

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

realizowany 

• podnoszenie kwalifikacji przez pracowników; 
• organizowanie szkoleń dla pracowników 

instytucji i organizacji pomocy społecznej; 
• współpraca z organizacjami pozarządowymi; 
• realizacja projektów w ramach EFS.   

Dane: PCPR w Gryfinie 

5.6.2. Powiatowy Program Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych  
w Powiecie Gryfińskim na lata 2016-2022 

Misją Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych (uchwała 
nr XV/99/2016 Rady Powiatu Gryfińskiego z dnia 25 lutego 2016 r.) jest budowanie 
zintegrowanego systemu działań na rzecz kompensacji skutków niepełnosprawności oraz 
zapewnienia wszechstronnego rozwoju osób z niepełnosprawnościami we wszystkich sferach 
życia poprzez:  

1. profilaktykę i oświatę zdrowotną w zakresie zapobiegania niepełnosprawności, 
2. rozwój systemu informacyjno-edukacyjnego, służącego upowszechnianiu wiedzy na 

temat problemów, metod wsparcia oraz praw osób z niepełno sprawnościami, 
3. wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym,  
4. likwidację i łagodzenie skutków niepełnosprawności,  
5. zapewnienie środowiskowego wsparcia i pomocy osobom z niepełnosprawnościami i 

ich rodzinom,  
6. tworzenie warunków aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami. 
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5.6.3. Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Gryfińskim w latach 
2016-2020 

Tab. 5.6.3. Cele i zadania programu zrealizowane w 2020 r. 

Cel Zadania 

Zapobieganie występowania 
przemocy poprzez 
podnoszenie świadomości 
społecznej oraz ograniczenie 
zaburzeń życia społecznego 
związanego z występowaniem 
przemocy 

1. Promowanie nieagresywnych zachowań w mediach (prasa lokalna, Internet): 
- zamieszczano na stronie internetowej PCPR informacje o realizacji „Programu 
korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie”, 
- reklama świetlna promującą zachowania nieagresywne w ramach projektu 
„Powiat Gryfiński przemocy mówi NIE” – reklama była umieszczona na budynku 
w 2019 r. i była tam także w 2020 r.  

Zatrzymanie sytuacji przemocy 
– zmniejszenie negatywnych 
następstw dla ofiar i świadków 
przemocy 

1. Udzielenie pomocy i wsparcia osobom dotkniętym przemocą i pozostającym 
w rodzinie w dotychczasowym miejscu pobytu: 
- prowadzenie poradnictwa psychologicznego; w stanie kryzysu udzielano 
natychmiastowo specjalistyczną pomoc psychologiczną oraz oddziaływania 
terapeutyczne, 
- prowadzenie poradnictwa prawnego; w celu przywrócenia umiejętności 
samodzielnego radzenia sobie, osobom doświadczającym kryzysu udzielano 
porad socjalnych, 
- informowanie o procedurach Niebieskich Kart, 
- opracowanie i wydruk materiałów informacyjnych 

2. Udzielenie pomocy i wsparcia ofiarom przemocy zmuszonym do opuszczenia 
mieszkania: 
- udzielanie informacji na temat bezpiecznego schronienia, 
- zapewnienie bezpiecznego schronienia, 
- wystąpienie do sądu o wgląd w sytuację rodziny, 
- informowanie mieszkańców środowiska o możliwościach korzystania z 
określonych form pomocy: ulotki nt.: PCPR „Powiat Gryfiński Przeciw Przemocy 
w Rodzinie” 

Wychodzenie z sytuacji 
przemocy – zapobieganie 
stosowania przemocy w 
rodzinie 

1. Działania realizowane we współpracy z innymi podmiotami: 
- Prokuraturą Rejonową w Gryfinie, 
- Sądem Rejonowym w Gryfinie, 
- Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gryfinie, 
- ośrodkami pomocy społecznej Powiatu Gryfińskiego w zakresie kierowania 
ofiar przemocy w rodzinie do specjalistycznych ośrodków wsparcia, ośrodków 
interwencji kryzysowej i hostelu 

2. Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie: 
- do ww. programu przystąpiły 23 osoby, a program ukończyło 13 osób 

Zwiększenie skuteczności 
działań osób uprawnionych i 
zobowiązanych do 
przeciwdziałania przemocy 
oraz monitorowania zjawiska 
przemocy w rodzinie oraz jej 
rozmiarów i skutków 
społecznych 

1. Oddziaływanie na społeczeństwo lokalne w celu włączenia w monitorowanie 
zjawiska przemocy. Uwrażliwienie społeczeństwa na skalę zjawiska przemocy i 
jego negatywne skutki: 
- wywiady środowiskowe w środowiskach szczególnie zagrożonych, 
- dyżury interwencyjne 

Ewidencjonowanie instytucji i 
podmiotów realizujących oferty 
dla osób stosujących przemoc 
w rodzinie, a w szczególności 
realizujących programy 
korekcyjno-edukacyjne 

1. Uzyskanie wiedzy na temat podmiotów realizujących oferty dla osób 
stosujących przemoc w rodzinie: 
- aktualizacja informacji z powiatu gryfińskiego dotyczących realizacji 
„Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie” 
przez PCPR 

Dane: PCPR w Gryfinie 
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5.6.4. Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Gryfińskim w latach 
2018-2020. 

Tab. 5.6.4. Zadania związane z rozwojem pieczy zastępczej zrealizowane w 2020 r. 

Zadania Realizacja Sposób realizacji 

promowanie rodzicielstwa zastępczego zrealizowano 

- mikołajkowy objazd rodzin zastępczych 
zawodowych promujący rodzicielstwo 
zastępcze z udziałem osób z zewnątrz (grupa 
motocyklistów),  
- współpraca z „grupą motocyklistów” w 
zakresie promowania w mediach 
społecznościowych  objazdu mikołajkowego 
dla wychowanków rodzin zastępczych, 
- artykuły w prasie lokalnej (wywiady z 
pogotowiem rodzinnym, rodzina zastępczą 
niezawodowa)   promujące rodzicielstwo 
zastępcze. 

prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia 
funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny 
zastępczej niezawodowej lub prowadzenia 
rodzinnego domu dziecka 

zrealizowano 

- dystrybucja ulotek „Jak zostać rodziną 
zastępczą” (na terenie powiatu, PCPR, 
przychodnie urzędy, sklepy itp.), 
- ogłoszenia w prasie lokalnej o naborze 
kandydatów na rodziców zastępczych, 
- ogłoszenie na stronie organizatora rodzinnej 
pieczy zastępczej o naborze kandydatów na 
rodziców zastępczych, 
- ogłoszenia na stronach internetowych prasy 
lokalnej o naborze kandydatów na rodziców 
zastępczych, 
- emisja spotu reklamowego o naborze 
kandydatów na rodziny zastępcze w 
supermarkecie Intermarche w Gryfinie w 
okresie od 10.07.2020 r do 10.10.2020 r. 

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 

05.09.2020 r. rozpoczęcie szkolenia 
kandydatów na rodziny zastępcze – 9 osób.  
Podmiot szkolący: Ośrodek Adopcyjny w 
Szczecinie. 
 

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

zrealizowano 

- przeprowadzenie badań psychologicznych u 
kandydatów na rodziny zastępcze – 9 osób. 
- przeprowadzenie badań psychologicznych u 
wszystkich nowo powstałych rodzinach 
zastępczych. 

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

zrealizowano 

- 07.10.2020 r. - Warsztaty szkoleniowe. 
„Wzmacnianie kompetencji i umiejętności 
wychowawczych rodzin zastępczych 
zawodowych i niezawodowych” -12 osób. 
Prowadzący Anna Kalczyńska  
- 18.12.2020 r. – Spotkanie organizacyjno- 
informacyjne rodzin zastępczych zawodowych 
– 5 osób. Prowadzący Dyrektor PCPR w 
Gryfinie Bożena Stawiarska 

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

zrealizowano 
- 18.12.2020 r. – grupa wsparcia rodzin 
zastępczych zawodowych - 5 osób. 
Prowadzący Wiktor Wolszczak. 
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Zadania Realizacja Sposób realizacji 

zapewnienie pomocy prawnej osobom 
sprawującym rodzinną pieczę zastępczą zrealizowano W roku 2020 z pomocy prawnej skorzystało 9 

rodzin zastępczych. 

zapewnienie dziecku przyjętemu do pieczy 
zastępczej przeprowadzenia niezbędnych 
badań lekarskich, pedagogicznych, 
psychologicznych oraz terapii 

zrealizowano W roku 2020 z ww. wsparcia skorzystało 38 
wychowanków rodzin zastępczych.  

obejmowanie rodzin o stażu mniejszym niż dwa 
lata opieką koordynatora zrealizowano 

Wszystkie rodziny zastępcze funkcjonujące na 
terenie Powiatu Gryfińskiego objęte są 
wsparciem i opieką koordynatora. 

wspieranie rodzin biologicznych w wypełnianiu 
funkcji opiekuńczo-wychowawczych na rzecz 
powrotu ich dzieci z placówek opiekuńczo-
wychowawczych i rodzin zastępczych 

zrealizowano Rodzicom biologicznym n każdą prośbę 
udzielana jest niezbędna informacja i porada 

zgłaszanie dzieci z uregulowaną sytuacją do 
adopcji zrealizowano W roku 2020 do Ośrodka Adopcyjnego 

zgłoszono 134 dzieci z uregulowana sytuacją. 

organizacja konferencji  zrealizowano 18.12.2020 r. konferencja dotycząca 
rodzicielstwa zastępczego - 11 osób. 

5.6.5. 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. 
Łączna kwota w 2020 roku na to zadnie wyniosła 13 536,00 zł. PCPR w Gryfinie realizuje 
„Program” w dwóch edycjach przy ścisłej współpracy z Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej 
w Gryfinie, Ośrodkami Pomocy Społecznej oraz Zespołami Interdyscyplinarnymi z powiatu 
gryfińskiego. 
W wyniku realizacji Programu nastąpiła poprawa bezpieczeństwa życia rodzinnego oraz wzrost 
zainteresowania programem. Do programu przystąpiło 18 osób (edycja I – 12, edycja II 6), 
program ukończyło 12 osób (edycja I – 7, edycja II – 5). 

5.6.6. Program psychologiczno-terapeutyczny dla osób stosujących przemoc 
w rodzinie 

Program był realizowany zgodnie z zapisami Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie na lata 2014-2020 ustanowionego uchwałą nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 
2014 r. (M.P. z 2014 r. poz. 445). Celem realizacji programów psychologiczno-terapeutycznych 
dla osób stosujących przemoc w rodzinie jest zmiana wzorców zachowań. Program adresowany 
jest do osób, które ukończyły program korekcyjno-edukacyjny bądź objęte były podobnym 
wsparciem. Kwota dotacji na realizację ww. programu wynosiła 5 076,00 zł. Do zajęć 
przystąpiło 6 uczestników i wszyscy ukończyli wsparcie.  

5.6.7. Program Osłonowy pn. „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego 
w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – edycja 
2020.  

W 2020 r. PCPR w Gryfinie realizował projekt „Może MY możemy”, który był współfinansowany 
przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Projekt realizowany był w terminie od 1 
czerwca do 23 grudnia 2020 r. Projekt skoncentrowany był na wzmocnieniu funkcjonowania 
społecznego młodzieży z rodzin w pieczy zastępczej, które doznały przemocy w rodzinie 
biologicznej i/lub doznają jej w środowisku rówieśniczym. 
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Ze wsparcia skorzystało 22 dzieci z pieczy zastępczej, którzy byli uczniami ostatnich klas szkoły 
podstawowej oraz uczniami szkół ponadpodstawowych, którzy doznali przemocy w rodzinie 
biologicznej. Młodzież została objęta wsparciem pracowników socjalnych, opiekunów 
wolontariatu oraz specjalistów (w zależności od potrzeb). Poniżej w tabeli przedstawiono dane 
dotyczące formy realizacji programu oraz liczbę uczestników. 
Całkowity koszt projektu wyniósł 90 615,00 zł, z tego dotacja – 63 410,00 zł i wkład własny – 
27 205,00 zł. 

5.6.8. Program PFRON pn. „Pomoc osobom niepełnosprawnym 
poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych 
wywołanych chorobami zakaźnymi” 

Pomoc finansowa w ramach Modułu III ww. programu skierowana była do osób 
z niepełnosprawnościami, które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych 
chorobami zakaźnymi utraciły możliwość korzystania z opieki świadczonej w placówce 
rehabilitacyjnej i udzielana jest w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem 
opieki w warunkach domowych.  
Maksymalna wysokość świadczenia udzielonego z programu ze środków PFRON w ramach 
Modułu III programu wynosiła 500,00 zł miesięcznie na jedną osobę z niepełnosprawnościami, 
z tym że okres na jaki mogło zostać przyznane świadczenie nie mógł być dłuższy niż 
5 miesięcy. W ramach programu złożono 299 wniosków z czego wymogi formalne spełniło 289 
wniosków. Środki otrzymane na realizację programu wyniosły 365 500,00 zł. Wydatkowano 
całą kwotę otrzymanych środków, tj. 365 500,00 zł. 

5.6.9. Program „Aktywny samorząd” 
Program ten jest dofinansowany ze środków PFRON. Celem głównym programu jest 
wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu 
w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. 
Z przyznanej przez PFRON kwoty 285 869,84 zł wykorzystano środki w wysokości 
199 948,86 zł, co stanowiło 69,94%  

5.6.10. Program Operacyjny „Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020” – 
Projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie 
epidemii COVID-19” 

Głównym celem projektu było zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia 
COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. Celem szczegółowym projektu było wsparcie dzieci, 
rodziców zastępczych i pracowników rodzinnych oraz instytucjonalnych podmiotów pieczy 
zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID-19 poprzez: 

• zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania (w tym 
zakup laptopów, komputerów stacjonarnych, oprogramowania, sprzętu 
audiowizualnego oraz oprogramowania dla dzieci z niepełnosprawnościami), 

• zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki  z 
epidemią (w tym zakup środków ochrony indywidualnej maseczek, rękawiczek, zakup 
środków dezynfekcyjnych), 

• zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy 
zastępczej. 
Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 315 219,94 zł. Osiągnięte efekty realizacji 
programu przedstawiono w tabeli poniżej. 
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5.6.11. Program „wyrównywania różnic między regionami III” w 2020 r. 
W ramach programu w 2019 r. przyznane zostało dofinansowanie oraz została podpisana 
umowa z Gminą Gryfino na likwidację barier transportowych, tj. zakup autobusu (18-
miejscowego) przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami na potrzeby 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Gryfinie – kwota dofinansowania ze środków PFRON 
– 133 000,00 zł. Projekt został zrealizowany w 2020 r., kwota rozliczona przez PFRON – 
127 944,60 zł. 
W 2020 r. w ramach ww. programu przyznane zostało dofinansowanie do następujących 
projektów: 

a) w obszarze „D” – likwidacja barier transportowych: 
• zakup mikrobusu 9-cio miejscowego, przystosowanego do przewozu osoby 

z niepełnosprawnościami na wózku inwalidzkim dla Gminy Gryfino – 90 000,00 zł; 
umowa podpisana z projektodawcą, rozliczenie projektu nastąpi we wrześniu 2021 r., 

• zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami przez 
Stowarzyszenie Dom z Sercem prowadzącego na zlecenie Powiatu Gryfińskiego Domu 
Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju – 90 000,00 zł; projektodawca zrezygnował 
z realizacji projektu, 

b) w obszarze „F” – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie 
degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej: zagospodarowanie 
terenu wokół siedziby WTZ w Gryfinie – kwota dofinansowania 8 501,76 zł; umowa 
podpisana z projektodawcą, rozliczenie nastąpi w grudniu 2021 r. 

  



35 

 

 

6. OCHRONA ZDROWIA 

 ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ZDROWIA PROWADZONE PRZEZ 
POWIAT GRYFIŃSKI W ROKU 2020 

Zadanie z zakresu ochrony zdrowia realizowane jest przez Powiat Gryfiński w ramach 
współprowadzenia „Szpitala Powiatowego w Gryfinie”, który zorganizowany jest w formie spółki 
prawa handlowego. Na dzień 31 grudnia 2020 r. Powiat Gryfiński posiadał w spółce „Szpital 
Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. 1 898 udziałów o wartości 4 745 000,00 zł, co stanowiło 
62,48% udziału w kapitale zakładowym spółki. W roku 2020 Powiat Gryfiński wniósł na 
podwyższenie kapitału zakładowego kwotę 1 742 500,00 zł. 
Zobowiązania spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o., według stanu na dzień 
31.12.2020 r., wyniosły: 23 056,89 zł – na rzecz Powiatu Gryfińskiego z tytułu niezapłaconego 
czynszu dzierżawnego za nieruchomości i sprzęt medyczny, 2 878 179,83 zł – na rzecz 
kontrahentów z tytułu dostaw i usług oraz 528 156,76 zł – z tytułu zobowiązań publiczno-
prawnych. 
W związku z ogłoszonym w kraju stanem epidemii, Szpital Powiatowy w Gryfinie otrzymał 
z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie dotację celową w wysokości 
133 500,00 zł, natomiast Powiat Gryfiński zakupił i przekazał szpitalowi wyposażenie o wartości 
148 552,92 zł. Powiat zakupił również wyposażenie dla poradni okulistycznej w Chojnie, na 
kwotę 99 749,33 zł. 
W 2020 roku Szpital Powiatowy w Gryfinie w ramach walki z COVID-19 zmuszony został do 
przystosowania swojego dotychczasowego funkcjonowania do nowej działalności 
w warunkach zakaźnych. Wprowadzone zostały procedury epidemiologiczne w zakresie 
stworzenia miejsc do triażu pacjentów wchodzących do szpitala w celu udzielania porad na 
Izbie Przyjęć, skorzystania z poradni przyszpitalnych, czy poradni diagnostycznych. Każda 
osoba, która potencjalnie miałaby zostać pacjentem szpitala w Gryfinie, miała wykonywany test 
wymazowy RT-PCR i oczekiwała na wynik w specjalnie utworzonej „strefie czerwonej”. W 
miesiącach wrzesień – listopad, z powodu zakażenia wirusem, wyłączano z pracy szpitala 
poszczególne oddziały i zakłady opieki długoterminowej. Wszyscy pracownicy szpitala 
pracowali w podwyższonym reżimie sanitarnym.  
Zgodnie z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego w dniu 2 listopada 2020 r. Szpital 
Powiatowy w Gryfinie został przekształcony w szpital „covidowy”. Decyzja przewidywała 
utworzenie 32 łóżek dedykowanych pacjentom hospitalizowanym z powodu 
podejrzenia/zakażenia chorobą zakaźną wywołaną wirusem SARS-CoV-2. Szpital w związku z 
powyższą sytuacją musiał przeorganizować jeszcze bardziej swoją dotychczasową pracę. Na 
dwóch piętrach szpitala utworzono oddziały covidowe, a dzięki wsparciu Powiatu Gryfińskiego, 
wyposażono szpital w niezbędne środki ochrony zewnętrznej dla pracowników szpitala oraz 
drobny sprzęt medyczny charakterystyczny dla oddziałów zakaźnych, pomagający w walce z 
SARS-CoV-2. Wsparcie w wysokości 148 552,92 zł zostało przeznaczone m.in. na montaż drzwi 
i ścianek działowych na poszczególnych kondygnacjach szpitala, dla wydzielania stref 
brudnych i czystych, zamontowanie systemu „intercom” dla porozumiewania się pacjentów z 
personelem oraz zakup kabin dekontaminacyjnych, mat dezynfekujących, kombinezonów, 
masek, rękawic, ochraniaczy na obuwie, pulsoksymetrów. 
Szpital prowadzi działalność szpitalną, zakłady opieki długoterminowej oraz poradnie 
ambulatoryjne, co obrazuje poniższy schemat organizacyjny. 
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Tab. 6.1.2. Dane z działalności Szpitala Powiatowego w Gryfinie Sp. z o. o. w 2020 roku 

Opis 

Oddziały szpitalne 
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Liczba łóżek 41 22 10 6 3 3 26 47 5 32 

Liczba 
pacjentów 
przyjętych 

1818 941 657 156 64 56 28 24 51 102 

Liczba 
pacjentów 
leczonych 

1849 965 660 159 65 57 54 71 55 102 

Liczba 
pacjentów 
wypisanych 

1730 849 657 159 65 56 10 26 9 70 

Liczba zgonów 119 116 3 0 0 1 32 7 43 16 

Liczba 
osobodni 
pobytu 

7518 5753 1262 263 240 162 8419 16826 1474 991 

Przelotowość 45,09 43,86 66 26,5 21,66 19 2,07 1,51 11 3,18 

Przeciętny 
pobyt chorego 
– dni 

4,07 5,96 1,91 1,65 3,69 2,84 155,90 236,98 26,8 9,71 

Wskaźnik 
wykorzystania 
łóżek – dni 

183,36 261,50 126,20 43,83 80,00 54 323,80 358 294,80 30,96 

Wskaźnik 
wykorzystania 
łóżek w % 

59,35 85,74 40,85 33,72 61,54 41,54 88,48 97,82 80,55 54,34 

ZOL – Zakład Opiekuńczo-Leczniczy 
ZPOP – Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Psychiatryczny 
OMP – Oddział Medycyny Paliatywnej 
przelotowość – liczba leczonych pacjentów na 1 łóżko 
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Tab. 6.1.3. 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 2020 roku 

Jednostka Ilość porad 
Liczba 

oczekujących 
(31.12.) 

Średni czas 
oczekiwania 

(dni) 

Chojna okulistyczna 1020 33 38 

Chojna otolaryngologiczna 1367 6 12 

Chojna 

ginekologiczno-położnicza 

2546 7 9 

Gryfino 957 0 0 

Bielice 1269 0 0 

Chojna 
chirurgiczna 

1797 4 9 

Gryfino 1409 3 6 

Chojna 
urologiczna 

1535 10 18 

Gryfino 1902 5 14 

Gryfino ortopedyczna 4655 27 20 

Nocna i Świąteczna Opieka Medyczna – Gryfino 6687   

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Psychiatryczny  16 0 

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy  40 87 

Hospicjum domowe  4 0 

Oddział Medycyny Paliatywnej  2 0 

 ZADANIA Z ZAKRESU PROMOCJI ZDROWIA PROWADZONE NA TERENIE 
POWIATU GRYFIŃSKIEGO W 2020 R. 

Z uwagi na wprowadzony w kraju stan epidemii wprowadzający konieczność ograniczenia 
kontaktu bezpośredniego oraz funkcjonowanie w reżimie sanitarnym, w 2020 roku nie zostały 
zrealizowane: akcja profilaktyczno-medyczna pn. „Biała sobota” oraz akcja promocyjno-
medyczna pn. „Rodzić bez bólu”.  
Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022 
Zgodnie z Narodowym Programem Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022, został 
zaktualizowany Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022. Uchwałą 
Zarządu Powiatu został powołany lokalny zespół do opracowania lokalnego programu, zgodnie 
z wytycznymi zawartymi w aktach prawnych dotyczących Narodowego Programu Ochrony 
Zdrowia Psychicznego. Zespół zgodnie z ustawowymi celami, wyznaczonymi dla jednostek 
samorządu terytorialnego m.in. opracował informator dla osób poszukujących wsparcia w 
zakresie porad o zdrowiu psychicznym, który jest dostępny na stronie promocyjnej powiatu 
gryfińskiego (https://www.gryfino.powiat.pl/zdrowie/poradniki). Przewodnik usprawnia proces 
poszukiwania miejsc udzielających wsparcia i pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi 
oraz ich rodzinom, opiekunom, bliskim. Zawiera nazwy, adresy i kontakty do instytucji, 
psychiatrycznej opieki specjalistycznej na terenie powiatu gryfińskiego, wspierające osoby oraz 
rodziny w sytuacjach kryzysowych, bez względu na jego przyczynę. 
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7. INWESTYCJE I REMONTY 

 INWESTYCJE DROGOWE ZREALIZOWANE W 2020 ROKU. 

Lp. Nazwa zadania Zakres robót 
[km, m2] 

Wartość 
zadania Źródła finansowania 

NAWIERZCHNIE DRÓG [km] 

1. Przebudowa ul. Jaśminowej w 
Żórawkach 1,02 3 129 070,62 Środki własne/Urząd Woj. 

(Fund. Dróg Samorządowych) 

2. 

Przebudowa przepustów w ciągu drogi 
powiatowej Banie – Rów, wraz z 
dojazdami na odcinku od km: 0+845 do 
km 1+745 

0,90 2 360 603,15 

Środki własne/Ministerstwo 
Infrastruktury (rezerwa 
subwencji ogólnej budżetu 
państwa) 

3. Przebudowa ul. 1 Maja w Gryfinie 0,43 4 311 240,76 Środki własne/Urząd 
Marszałkowski (RPO WZ) 

4. Przebudowa drogi 1402Z - Chełm 
Górny 0,10 149 907,47 Środki własne 

5. 
Roboty drogowe w gminie 
Mieszkowice (modernizacja 
nawierzchni w Niesułowie) 

0,10 98 416,46 Środki własne 

6. Nakładka bitumiczna na drodze nr 
1419Z w Kurzycku 0,15 183 638,59 Środki własne/Gmina 

Mieszkowice 

7. Nakładki bitumiczne na drodze nr 
1374Z w Grzybnie i Rurce 0,36 156 000,00 Środki własne 

SUMA: 3,06 10 388 877,05  

CHODNIKI [m2] 

8. 
Roboty drogowe w gminie 
Mieszkowice 
(budowa chodnika w Kłosowie) 

350,00 148 960,91 Środki własne/Gmina 
Mieszkowice 

9. Przebudowa chodnika na ul. 
Niepodległości w Gryfinie 75,00 8 972,85 Środki własne 

10. Budowa chodnika w Borzymiu 190,00 52 889,39 Środki własne 

11. Budowa chodnika w Babinku 447,00 92 113,26 Środki własne/Gmina Banie 

12. Remont chodnika ul. Mieszka I  
w Chojnie 31,00 12 808,46 Środki własne 

13. Przebudowa chodnika ul. 
Rogozińskiego w Chojnie 297,00 95 860,54 Środki własne/Gmina Chojna 

14. Budowa parkingów przy drodze nr 
1359Z w Binowie 196,00 94 856,17 Środki własne/Gmina Stare 

Czarnowo 

15. 
Roboty drogowe w gminie Moryń 
(budowa/przebudowa chodnika DP 
1409Z) 

390,00 89 990,00 Środki własne/Gmina Moryń 

SUMA: 1 976,00 596 451,58  

DOKUMENTACJE [km] 

16. Przebudowa drogi 1401Z Chojna - 
Białęgi, przejście przez Narost 0,95 61 131,00 

Przebudowa drogi 1401Z 
Chojna - Białęgi, przejście 
przez Narost 
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Lp. Nazwa zadania Zakres robót 
[km, m2] 

Wartość 
zadania Źródła finansowania 

17. 
Przebudowa chodnika w ciągu drogi 
1397Z Mętno - Moryń w miejscowości 
Dolsko 

0,67 46 740,00 
Przebudowa chodnika w 
ciągu drogi 1397Z Mętno - 
Moryń w m. Dolsko 

SUMA: 1,62 107 871,00   

Łącznie w 2020 roku wykonano 3,06 km modernizacji i przebudów nawierzchni dróg oraz 1 976 
m2 budów i przebudów chodników o łącznej wartości 11 093 199,63 zł. 
W 2020 roku, wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych wyniosły 2 507 
319 zł. Do zakresu bieżącego utrzymania dróg należy: oznakowanie pionowe i poziome, zimowe 
utrzymanie dróg, pielęgnacja zieleni przydrożnej, remonty cząstkowe dróg oraz utrzymanie ulic 
w miastach.  

 DOTACJE UDZIELONE GMINOM W 2020 ROKU NA REALIZACJĘ ZADAŃ 
NA DROGACH POWIATOWYCH 

Lp. Gmina Cel/zakres Kwota udzielonej dotacji 

1. Trzcińsko-Zdrój Bieżące utrzymanie dróg w mieście 51 600,00 zł 

2. Cedynia Bieżące utrzymanie dróg w mieście 32 680,00 zł 

3. Chojna Bieżące utrzymanie dróg w mieście 120 780,00 zł 

4. Mieszkowice Bieżące utrzymanie dróg w mieście 48 805,00 zł 

5. 

Moryń 

Roboty drogowe w gminie Moryń 

56 000,00 zł 
6. 

Budowa chodnika w ciągu drogi 
powiatowej Nr 1409Z Warnice–Stare 
Łysogórki 

7. Bieżące utrzymanie dróg w mieście 48 000,00 zł 

Suma 2020: 357 865,00 zł 

Suma 2019: 384 259,90 zł 

 DOTACJE OTRZYMANE W 2020 ROKU NA REALIZACJĘ ZADAŃ NA 
DROGACH POWIATOWYCH . 

Lp. Podmiot dotujący/program Cel/Nazwa zadania Kwota dotacji 

1. Urząd Wojewódzki  
(Fund. Dróg Samorządowych) Przebudowa ulicy Krasińskiego w Gryfinie 200 000,00 zł 

2. Urząd Wojewódzki  
(Fund. Dróg Samorządowych) 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1401Z Chojna - 
Białęgi, przejście przez miejscowość Narost 1 043 791,75 zł 

3. 
Ministerstwo Infrastruktury 
(rezerwa subwencji ogólnej 
budżetu państwa) 

Przebudowa obiektów inżynieryjnych w ciągu drogi 
powiatowej Banie - Rów, wraz z dojazdami 1 099 000,00 zł 

4. Gmina Mieszkowice 
Roboty drogowe w gminie Mieszkowice (budowa 
chodnika w Kłosowie, modernizacja nawierzchni 
drogi Mieszkowice - Kłosów (k/Kurzycko)) 

150 000,00 zł 

5. Gmina Banie 
Roboty drogowe w gminie Cedynia (przebudowa 
obiektów inżynierskich w ciągu drogi powiatowej 
Banie - Rów, wraz z dojazdami) 

45 000,00 zł 
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Lp. Podmiot dotujący/program Cel/Nazwa zadania Kwota dotacji 

6. 

Wojewoda Zachodniopomorski 
(Rządowy Fundusz Inwestycji 
Lokalnych, Środki 
Przeciwdziałania Covid-19) 

Przebudowa obiektów inżynieryjnych w ciągu drogi 
powiatowej Banie - Rów, wraz z dojazdami 1 150 774,63 zł 

7. 

Wojewoda Zachodniopomorski 
(Rządowy Fundusz Inwestycji 
Lokalnych, Środki 
Przeciwdziałania Covid-19) 

Przebudowa ulicy 1 Maja w Gryfinie 2 138 780,85 zł 

8. Urząd Marszałkowski  
(RPOWZ) Przebudowa ulicy 1 Maja w Gryfinie 2 199 858,62 zł 

Suma 2020: 8 027 205,85 zł 

Suma 2019: 4 025 055,69 zł 

 

4 025 055,69 zł

8 027 205,85 zł

zł384 259,90 zł357 865,00 
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 ZADANIA ZREALIZOWANE W 2020 R. W WYDZIALE REMONTÓW, 
INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. 

Lp. Nazwa zadania Zakres wykonania 
Wartość 
zadania  

w 2020 r. 
Źródła finansowania 

INWESTYCJE W INFRASTRUKTURZE POWIATOWEJ 

1. 

Montaż zestawu pomp 
podnoszących ciśnienie w 
instalacji hydrantowej w 
budynku przy ul. 11 Listopada 
16d w Gryfinie. 

Wykonanie robót budowlano - 
montażowych 67 601,78 zł własne 

2. 

Wykonanie nowego pokrycia 
dachowego na sali 
gimnastycznej w Chojnie przy 
ul. Dworcowej 3. 

Wykonanie robót budowlano - 
montażowych 98 135,06 zł własne 

3. 
Częściowa wymiana stolarki 
okiennej w budynkach ZSP w 
Gryfinie 

Wykonanie robót budowlano - 
montażowych 60 435,00 zł własne 

INWESTYCJE W OCHRONIE ZDROWIA 

4. 

Rozbudowa Szpitala 
Powiatowego w Gryfinie 
(kontynuacja zadania 
wieloletniego) 

1. Wykonanie rob. budowlanych 
(kontynuacja budowy). 
2. Nadzór Inżyniera Kontraktu 
(kontynuacja budowy) 
3. Pozostałe koszty zadania 

3 719 393,62 
(w roku 2020) 

- własne, 
- kredyt 
długoterminowy, 
- dofinansowanie 
RPOWZ 2014-2020. 

INWESTYCJE W OŚRODKACH OŚWIATOWYCH 

5. 
Termomodernizacja budynku nr 
2 – Dom Pomocy Społecznej w 
Moryniu 

Wykonanie dokumentacji 
technicznej 24 477,00 własne 

6. 

Termomodernizacja obiektu 
Domu Pomocy Społecznej w 
Trzcińsku Zdrój przy ul. Aleja 
Róż 1 

Wykonanie dokumentacji 
technicznej 109 101,00 własne 
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8. PASAŻERSKI TRANSPORT PUBLICZNY 

 PRZEWOŹNICY AUTOBUSOWI 
Na obszarze powiatu funkcjonuje sześciu przewoźników autobusowych, którzy realizują 
przewozy na podstawie zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym 
transporcie drogowym wydanych przez Starostę Gryfińskiego, obsługujących 28 linii 
komunikacyjnych (komercyjnych). 
Przewoźnicy wykonujący przewozy pasażerów na podstawie zezwoleń na wykonywanie 
regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym: 

1. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Sp. z o.o. – 18 zezwoleń 

Ilość 
kursów Okresy kursowania Suma długości tras Średnia długość kursu 

52 Kursuje w dni robocze 1527 km 29,37 km 

31 Kursuje w dni nauki szkolnej 1038 km 33,48 km 

7 Kursuje w okresie letnich i zimowych oraz 
szkolnych przerw świątecznych 257 km 36,71 km 

5 Kursuje w soboty 210 km 42 km 

5 Kursuje w soboty, niedziele i święta 187 km 37,4 km 

4 Kursuje w dni wolne od pracy niedziele i 
święta 148 km 37 km 

2. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Myśliborzu Sp. z o.o. – 5 zezwoleń 

Ilość 
kursów Okresy kursowania Suma długości tras Średnia długość kursu 

2  Kursuje w dni rob. oprócz ferii letnich 22 km 11km 

6  Kursuje w dni nauki szkolnej 195 km 32,5 km 

3. Przedsiębiorstwo ONTOUR TRANSPORT Sp. z o.o. – 2 zezwolenia 

Ilość 
kursów Okresy kursowania Suma długości tras Średnia długość kursu 

23 Kursuje w dni robocze 534 km 23,22km 

1 Kursuje w dni nauki szkolnej 18 km 18 km 

3 Kursuje w okresie letnich i zimowych oraz 
szkolnych przerw świątecznych 54 km 18 km 

12 Kursuje w soboty 280 km 23,33 km 

4. Autokarowe Usługi Turystyczno-Osobowe Robert Caban - 1 zezwolenie.  

Ilość 
kursów Okresy kursowania Suma długości tras Średnia długość kursu 

3 Kursuje w dni nauki szkolnej  63,9 km 21,3 km 
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5. Usługi Autokarowe Paweł Wardaszewski – 1 zezwolenie.  

Ilość 
kursów Okresy kursowania Suma długości tras Średnia długość kursu 

2 Kursuje w dni robocze 48,92 km 24,46 km 

2 Kursuje w dni nauki szkolnej  48.92 km 24,46 km 

6. Przedsiębiorstwo Usługowe „ARGOS” Agata Miłostan - 1 zezwolenie.  

Ilość 
kursów Okresy kursowania Suma długości tras Średnia długość kursu 

2 Kursuje w dni nauki szkolnej  72,4 km 36,2 km 

Przewoźnicy którzy zrzekli się zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób 
w krajowym transporcie drogowym w roku 2020. 

Lp. nazwa przewoźnika liczba zezwoleń 

1. PKS w Szczecinie Sp. z o.o. 1 

 DOSTĘPNOŚĆ PRZYSTANKÓW DLA OPERATORÓW I PRZEWOŹNIKÓW 
Dostępność przystanków dla operatorów i przewoźników reguluje uchwała Rady Powiatu w 
sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Powiat Gryfiński 
oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 
Uchwałą Rady Powiatu z dnia 29 maja 2014 r. nr XXXV/262/2014, 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 365 przystankami. Wszystkie przystanki autobusowe 
oznakowane są znakiem D15, które zawierają rozkłady jazdy.   

 PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TRANSPORTU PUBLICZNEGO 
DLA POWIATU GRYFIŃSKIEGO    

Zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym 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.  
W tym zakresie Powiat Gryfiński liczący powyżej 80 000 tys. mieszkańców zgodnie ustawą 
o publicznym transporcie zbiorowym opracował „Plan zrównoważonego rozwoju transportu 
publicznego dla Powiatu Gryfińskiego”, który następnie został zatwierdzony uchwałą Rady 
Powiatu nr XL/285/2014 w dniu 30 października 2014 r.  
W planie transportowym zostały ujęte warunki funkcjonowania publicznego transportu 
zbiorowego, jak również zmiany populacji mieszkańców do roku 2025, wzięto również pod 
uwagę rachunek ekonomiczny Powiatu Gryfińskiego.  
Plan opracowano na podstawie z rozporządzenia 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). Uwzględnia on ogłoszony plan transportowy 
opracowany przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.  
Z uwagi na niską rentowność linii oraz aktualny stan prawny decyzja o wyborze operatora jest 
odraczana. 



44 

 

 

W roku 2020 r. Powiat Gryfiński jako organizator publicznego transportu zbiorowego zapewnił 
ciągłość transportu pasażerskiego w okresie wakacyjnym na trasie: 
Moryń ul. Szeroka – Moryń ul. Lipowa – Skotnica – Nowe Objezierze – Stare Objezierze – 
Klępicz – Żelichów skrz. – Golice – Radostów – Cedynia Kolonia – Cedynia ul. Mieszka I – 
Orzechów – Łukowice skrz. – Łaziszcze – Mętno – Mętno – Chojna ul. Żółkiewskiego. 
Usługa świadczona była przy dofinansowaniu z gminy Cedynia w kwocie 1 700,00 zł, z gminy 
Moryń w kwocie 1 000,00 zł i z gminy Chojna w kwocie 1 000,00 zł.  
W 2020 roku skorzystano z dopłaty ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych 
o charakterze użyteczności publicznej, która wyniosła 10 480,80 zł. 
Przewozy realizowane były przez operatora Autokarowe Usługi Turystyczno-Osobowe Robert 
Caban. Wartość szacunkowa usługi z operatorem wyniosła 15 721,20 zł. 
W okresie wakacyjnym przewieziono 415 osób: w lipcu 198 osób i w sierpniu 217 osób. 
Wpływy z opłat za sprzedane bilety wyniosły 2 006,84 zł. Po odjęciu dofinansowania oraz 
wpływu z biletów koszt usługi wyniósł 0 zł. 
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9. OCHRONA ŚRODOWISKA 

 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA 
Uchwałą nr XIX/127/2016 z 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. Art. 18 ust. 2 ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska stanowi, 
że: „z wykonania programów organ wykonawczy powiatu sporządza co 2 lata raport, który 
przedstawia się radzie powiatu”. W związku z powyższym Rada Powiatu w Gryfinie uchwałą nr 
XI/79/2019 z dnia 18 października 2019 r. przyjęła Raport z realizacji "Programu Ochrony 
Środowiska dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2016-2020" za lata 2016-2018. Z uwagi na 
kończący się okres obowiązywania Programu, w marcu br. wybrano wykonawcę i podpisano z 
nim umowę na wykonanie dokumentacji pn. „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu 
Gryfińskiego na lata 2021-2024” oraz Raport z realizacji "Programu Ochrony Środowiska dla 
Powiatu Gryfińskiego na lata 2016-2020" za lata 2019-2020. Następnie Program oraz Raport 
zostaną przedstawione Radzie Powiatu, zgodnie z przepisami. 
Dział 6 POŚ zawiera cele programu ochrony środowiska, zadania i wskaźniki. Tabela 44 - Cele, 
kierunki interwencji oraz zadania wskazuje m.in. podmioty odpowiedzialne za osiągnięcie celów 
na poszczególnych obszarach interwencji (zadania powiatu to  pkt 1, pkt 2, pkt 5, pkt 6, pkt 7, 
pkt 12, pkt 20).  
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 2020: Inwestycja drogowa – nazwa zadania 

1. Przebudowa ul. Jaśminowej w Żórawkach 

2. Przebudowa ul. 1 Maja w Gryfinie 

3. Przebudowa ul. Sprzymierzonych w Gryfinie 

4. Przebudowa chodnika na ul. Niepodległości 

5. Budowa chodnika w Borzymiu 

6. Przebudowa przepustów w ciągu drogi Banie-Rów 

7. Budowa chodnika w Babinku  

8. Nakładka bitumiczna na drodze do Niesułowa  

9. Nakładka bitumiczna na drodze do Kurzycka 

10. Budowa chodnika w Kłosowie (III etap) 

11. Przebudowa drogi w Chełmie Górnym 

12. Nakładki bitumiczne na drogach w Grzybnie i Rurce 

13. Przebudowa chodnika na ul. Rogozińskiego 

14. Przebudowa chodnika na ul. Mickiewicza 

15. Budowa ciągu pieszo-jezdnego przy jeziorze Morzycko 

16. Budowa parkingów przy drodze w Binowie 
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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. 
Rok 2020: Starosta Gryfiński przyjął 3 zgłoszenia dociepleń budynków mieszkalnych. Wydano 
jedno pozwolenie na budowę dotyczącą docieplenia budynku. 
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. 
Rok 2020: Powiat dokonał nasadzeń zastępczych w ramach zobowiązań wynikających z decyzji 
Wójta/Burmistrza zezwalających Zarządowi Powiatu na usunięcie drzew w ramach przebudowy 
dróg lub z uwagi na zły stan zdrowotny. 

Nasadzenia na terenie powiatu gryfińskiego w 2020r. 

Lp. Lokalizacja Asortyment robót 

1. DP 1390Z Chojna–Lisie Pole 2 szt. lipy drobnolistnej, obwód na 100 cm 6-8 cm, do 30.10.2020 r.  
w działce 175/1 

2. DP1450Z Chojna ul. Mieszka I 1 szt. lipy drobnolistnej, obwód 10 cm na 100 cm, do 31.05.2020 r.  

3. DP 1374Z Baniewice–Chojna DP 
1457Z ul. Słowiańska w Chojnie 

40 szt. lipy drobnolistnej, obwód na 100 cm 6-8 cm, do 30.04.2020 r. 
na ul. Trakt Pyrzycki (30 szt.) oraz ul. Słowiańskiej (10 szt.)  w Chojnie 

4. DP 1397Z Mętno–Dolsko 10 szt. lipy drobnolistnej, obwód na 100 cm 6-8 cm, do 31.03.2020 r.  
w działce 495 obręb Przyjezierze II 

5. DP 1401Z Chojna–Białęgi 12 szt. lipy drobnolistnej obwód na 100 cm, 10-12 cm, w działkach 592, 
212, 187 na odcinku Chojna – Czartoryja do 30.10.2020 r. 

6. DP 1383Z Krzywin–Rynica 2 szt. lipy drobnolistnej, obwód na 100 cm, 8 cm, w dz. 125 w Rynicy, 
do 30.04.2020 r. 

7. DP 1401Z Chojna–Białęgi na 
odcinku Brwice–Narost 

15 szt. lipy drobnolistnej obwód na 100 cm, 10-12cm, w działkach 119, 
288 na odcinku Brwice - Narost do 30.10.2020 r. 

8. DP 1387Z Chojna–Lisie Pole 1 szt. lipy drobnolistnej obwód na 100 cm, 6-8 cm, w działce 398  
w Nawodnej do 30.10.2020 r. 

9. DP 1404Z Trzcińsko-Zdrój–Białęgi 1 szt. lipy drobnolistnej obwód na 100 cm, 6-8 cm, w działce 260 
odcinek Narost - Gogolice do 30.10.2020 r. 

10. DP 1413Z Goszków–Białęgi 4 szt. lipy drobnolistnej obwód na 100 cm, 6-8 cm, w działce 29/2  
w Białęgach  do 30.10.2020 r. 

11. DP 1457Z Chojna  
ul. Słowiańska 

2 szt. lipy drobnolistnej obwód na 100 cm, 6-8 cm, w działce 152/4  
(wg planu nasadzeń) do 30.10.2020r. 

12. DP 1462Z Chojna  
ul. Mickiewicza 

1 szt. lipy drobnolistnej obwód na 100 cm,    6-8 cm, w działce 155/1  
(wg planu nasadzeń) do 30.10.2020 r. 

13. DP 1417Z Mieszkowice–Sitno 48 szt. lipy drobnolistnej obwód na 100 cm, 8-10 cm, w działce 29/3 
obręb Sitno (wg planu nasadzeń) do 30.10.2020r. 
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Lp. Lokalizacja Asortyment robót 

14. DP 1437Z Stare Czarnowo 
ul. Szczecińska 

3 szt. lipy drobnolistnej obwód na 100 cm, 8-10 cm, w działce 406/2  
w Starym Czarnowie 

15. DP 1363Z Steklno–Widuchowa 6 szt. lipy drobnolistnej, obwód na 100 cm 6-8 cm, do 31.03.2020 r.  
w działce 212  na odcinku DK31 - Marwice. 

16. DP 1397Z Mętno–Moryń 1 szt. lipy drobnolistnej, obwód na 100 cm 6-8 cm, do 31.03.2020 r.  
w działce 495 obręb Przyjezierze II. 

Razem 149 szt. 

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. 
Rok 2020: Zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska w przypadku stwierdzenia przez 
organ ochrony środowiska na podstawie pomiarów własnych, pomiarów dokonanych przez 
Głównego Inspektora Ochrony Środowiska lub pomiarów podmiotu obowiązanego do ich 
prowadzenia, że poza zakładem, w wyniku jego działalności, przekroczone są dopuszczalne 
poziomy hałasu, Starosta wydaje decyzję o dopuszczalnym poziomie hałasu. 
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. 
Rok 2020: Zgodnie z art. 152 ustawy Prawo Ochrony Środowiska  Starosta Gryfiński przyjął 11 
zgłoszeń oraz 45 zmian do zgłoszeń instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne – 
stacje bazowe telefonii komórkowej.  
4. Cel: Rekultywacja terenów zdegradowanych 
Kierunek interwencji: Racjonalne i efektywne gospodarowanie zasobami geologicznymi. 
Zadanie: Rekultywacja wyrobisk poeksploatacyjnych. 

Lp. Rok 2020: Wyrobiska poeksploatacyjne uznane przez Starostę za zrekultywowane 

1. Decyzja nr 2/II-GN/2020 BLW z dnia 27 marca 2020 r. - zakończenie rekultywacji na dz. 574/1, 582, 
585/1, 613, 614/1, 618/1, 620, 621 i 626 obr. Ognica na pow. 12,79 ha, SKSM Szczecin 

2. Decyzja nr 1/II-GN/20 BLW z dnia 5 lutego 2020 r. - zakończenie rekultywacji na obszarze kopalni Golice 
na pow. 5,23 ha SKSM Szczecin 

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 
Rok 2020: Powiat nie podejmował działań w tym zakresie. 

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

Zgodnie z zapisami uchwały nr XX/139/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 15 września 2016 r. 
w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków finansowych Powiatu Gryfińskiego 
przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz. Urz. Woj. 
Zachodniopomorskiego z 2016 r. poz. 3526 i z 2020 r. poz. 2759) w 2020 r. podmioty działające 
na terenie Powiatu Gryfińskiego otrzymały dotacje na łączną kwotę 72 922,70 zł:  
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1. „Zakup ekologicznych urządzeń grzewczych’’ - 18 dotacji dla osób fizycznych na łączną 
kwotę 64 972,70 zł. 

2. „Zakup i montaż instalacji wykorzystujących lokalne źródła energii” - 2 dotacje dla osób 
fizycznych na łączną kwotę 7 950,00 zł. 

Ponadto ze środków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej w 2020 r. sfinansowano zadania własne realizowane przez Powiat na łączną kwotę 
262 473,48 zł: 

1. ,,Poprawa systemu odwodnienia dróg powiatowych poprzez remont i naprawę urządzeń 
kanalizacji deszczowej” (9 zleceń) - 51 153,93 zł. 

2. ,,Poprawa systemu odwodnienia dróg powiatowych poprzez uzupełnienie i ścinanie 
poboczy, odtworzenie rowów odwadniających”(7 zleceń) - 50 865,00 zł. 

3. ,,Przebudowa obiektów inżynierskich w ciągu drogi Banie-Rów wraz z dojazdami na 
odcinku od km 0+845 do km 1+745”-  70 000 zł. 

4. ,,Przebudowa ulicy Jaśminowej w Żórawkach”-  90 454,55 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 siedzibą w Gryfinie oraz Filią PUP 
w Chojnie. 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 do rozwoju ekonomicznego rejonu. 
W 2020 r. sytuacja na rynku pracy uległa pogorszeniu. Spowodowane to było w głównej mierze 
kryzysem, w jakim znalazła się polska, ale również światowa gospodarka, związanym z 
koniecznością wprowadzenia obostrzeń z uwagi na panującą od lutego/marca 2020 r. 
pandemię SARS-CoV-2, której skutki odczuwalne będą prawdopodobnie jeszcze w kolejnych 
latach. Pomimo wprowadzania licznych ograniczeń, w tym ograniczeń w wykonywaniu 
działalności gospodarczej, na terenie powiatu nastąpił niewielki wzrost liczby osób 
bezrobotnych w stosunku do stanu na koniec grudnia 2019 r. Stopa bezrobocia rejestrowanego 
dla powiatu gryfińskiego 9,0% (2019 r. – 7,9%). Podkreślić należy, że pomimo trudnej sytuacji, 
wynikającej z ogłoszenia pandemii, żadna z firm na terenie powiatu gryfińskiego nie zgłosiła 
dotychczas zamiaru dokonania zwolnień grupowych. 

 SYTUACJA NA RYNKU PRACY POWIATU GRYFIŃSKIEGO 
Zgodnie z danymi sprawozdawczymi za grudzień 2020 r. liczba zarejestrowanych 
bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gryfinie na koniec miesiąca sprawozdawczego 
wyniosła 2 271 osoby i była wyższa niż w grudniu roku ubiegłego o 389 osób, tj. o 20,67% 
(2019r. – 1 882 osób). Zjawisko to można tłumaczyć głównie kryzysem wywołanym na 
ogólnoświatowym rynku pracy, związanym z wystąpieniem pandemii SARS-CoV-2, a co za tym 
idzie szeregiem obostrzeń i ograniczeń nałożonych na przedsiębiorców, co z kolei 
niekorzystnie wpłynęło na gospodarkę, miejsca pracy, bezrobocie. 

Liczba bezrobotnych według gmin na 31.12.2020 r. 
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 PODMIOTY GOSPODARCZE FUNKCJONUJĄCE NA TERENIE POWIATU 
GRYFIŃSKIEGO  

Zgodnie z danymi GUS na koniec 2020 r., podmiotów gospodarczych zarejestrowanych  
w powiecie gryfińskim było 9 163. Zauważalny jest wzrost łącznej liczby podmiotów 
zarejestrowanych na terenie powiatu w stosunku do 2019 roku.  
Liczba ta wzrosła o 200 podmiotów (+2,2%). Najwięcej podmiotów zarejestrowanych było na 
terenie gminy Gryfino – 3 808 (41,55% podmiotów zarejestrowanych na terenie powiatu),  
i gminy Chojna 1 613 (17,60%), a najmniej na terenie gminy Moryń – 399 (4,35%) i Trzcińsko-Zdrój 
– 466 (5,08%). 
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Tab. 10.2.1  Podmioty gospodarcze według  sektora 2019 r. i 2020 r.  
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* GUS: Bank danych lokalnych. Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON - 
wg sektorów własnościowych – za rok 2019 i 2020 (stan aktualny na dzień 25.03.2021) 
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W 2020 r. na terenie powiatu dokonano 629 nowych wpisów do rejestru REGON (o 225 mniej 
niż w roku poprzednim). W tym samym okresie wyrejestrowano z ewidencji REGON 422 
przedsiębiorstwa (o 91 mniej niż w roku poprzednim).  

 AKTYWNA POLITYKA RYNKU PRACY 
Lokalny rynek pracy to głównie małe podmioty gospodarcze. Nie tworzą one jednak zbyt wielu 
wakatów. Wielorakie problemy małych przedsiębiorstw w powiecie (m.in. brak kapitału 
finansowego na rozwój) decydują o barierach zatrudnieniowych. W 2020 r. sytuacja bardzo 
wielu z tych podmiotów stała się wyjątkowo trudna z uwagi na wprowadzenie przez rząd RP 
cykliczne ograniczenia w wykonywaniu działalności gospodarczej spowodowane ogłoszeniem 
stanu pandemii SARS-CoV-2. Wprowadzane ograniczenia spowodowały, że aktywna polityka 
rynku pracy skupiona została przede wszystkim na działaniach mających na celu 
zapobieganie i przeciwdziałanie skutkom wprowadzanych ograniczeń. Na powiatowe 
urzędy pracy nałożone zostały dodatkowe zadania w ramach tzw. tarczy antykryzysowej i to 
na tych właśnie zadaniach skupiona była działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie 
w roku 2020. Wsparcie lokalnych przedsiębiorców tak, aby byli w stanie przetrwać kryzys nie 
dokonując zwolnień zatrudnionych pracowników stało się kluczowym celem aktywnej polityki 
rynku pracy. Jednocześnie urząd prowadził, choć w znacznie węższym zakresie, działania 
skierowane do osób bezrobotnych i przedsiębiorców promujące zatrudnienie, łagodzące skutki 
bezrobocia i aktywizację zawodową osób bezrobotnych. 
Dzięki funduszom w dyspozycji PUP Gryfino udało się objąć różnego rodzaju wsparciem 
finansowym w ramach tzw. tarczy antykryzysowej 5 670 podmiotów gospodarczych z terenu 
powiatu gryfińskiego oraz w ramach działań aktywizujących 178 pracodawców i 594 osoby 
bezrobotne. 

10.3.1. Wsparcie finansowe dla osób bezrobotnych 
Wsparcie finansowe dla osób bezrobotnych w 2020 r. skierowane było przede wszystkim na 
podnoszenie kwalifikacji, zdobywanie doświadczenia oraz wspieranie podejmowania 
działalności gospodarczej - 48 osobom umożliwiono zdobycie kwalifikacji zawodowych 
poprzez finansowanie szkoleń i studiów podyplomowych, 95 osób mogło zdobywać 
doświadczenie i umiejętności zawodowe dzięki finansowaniu staży, 48 osób mogło zrealizować 
swój pomysł na biznes i podjąć samozatrudnienie dzięki jednorazowym środkom na podjęcie 
działalności gospodarczej, 365 osobom refundowano koszty dojazdu do pracy, a 35 osobom 
refundowano koszty opieki nad dzieckiem, dzięki czemu mogły podjąć zatrudnienie poza 
miejscem zamieszkania za minimalne wynagrodzenie.  

Tab. 10.3.1. Zestawienie realizowanych form pomocy dla osób bezrobotnych w 2020 r.  

Przeznaczenie 
środków Lata Otrzymane 

środki 
Wydatkowane 

środki 
% 

wykorzystania 
Liczba osób 

skierowanych 

Liczba osób 
objętych 

działaniami* 

Szkolenia  2020 645 514,00 102 514,01 15,88 45 45 

Bon szkoleniowy 2020 0,00 0,00 0,00 0 0 

Studia 
podyplomowe 2020 35 400,00 18 650,00 52,68 2 2 

Staż  2020 708 798,00 561 766,11 79,26 91 95 

Jednorazowe 
środki na podjęcie 
działalności 
gospodarczej 

2020 1 470 000,00 979 656,37 66,64 48 48 
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Przeznaczenie 
środków Lata Otrzymane 

środki 
Wydatkowane 

środki 
% 

wykorzystania 
Liczba osób 

skierowanych 

Liczba osób 
objętych 

działaniami* 

Prace społecznie 
użyteczne  2020 61 600,00 1 983,60 3,22 4 4 

Refundacja 
kosztów dojazdu 
do pracy/na targi 
pracy  

2020 204 269,00 114 762,85 56,18 189 365 

Opieka nad 
dzieckiem/osobą 
zależna 

2020 26 000,00 10 289,45 39,57 17 35 

Bon na zasiedlenie 2020 18 400,00 0,00 0,00 0 0 

* 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, ale kontynuują swój udział w roku bieżącym  

10.3.2. Wsparcie finansowe dla pracodawców 
Wsparcie finansowe dla przedsiębiorców w roku 2020 kierowane było przede wszystkim na 
działania mające zapobiegać negatywnym skutkom sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią 
COVID-19. Wsparcie to w kwocie 31 362 700 zł przeznaczone było na pokrycie bieżących 
kosztów prowadzenia działalności gospodarczej oraz na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń 
pracowników firm, które w związku z sytuacją kryzysową odnotowały znaczący spadek swoich 
obrotów. Wsparcie to realizowane było w ramach dodatkowych zadań nałożonych na 
powiatowe urzędy pracy ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (art. 15zzd, art. 15zzda, art. 15zzc, art. 
15zzb, art. 15zze, art. 15zze2).  

Tab. 10.3.2.1. Zestawienie form pomocy dla przedsiębiorców w 2020 r. w związku  
z ogłoszeniem pandemii COVID-19 

Przeznaczenie środków Lata Otrzymane 
środki 

Wydatkowane 
środki 

% 
wykorzystania 

Liczba 
przedsiębiorców 

objętych 
wsparciem 

COVID-19 Pożyczka na 
pokrycie kosztów 
działalności  

2020 19 268 000,00 19 104 741,04 99,15 3 867 

COVID-19 Dofinansowanie 
kosztów działalności  2020 5 021 653,00 4 398 420,00 87,59 813 

COVID-19 Dofinansowanie 
wynagrodzeń pracowników  2020 7 073 047,00 6 297 448,82 89,03 479 

Tab. 10.3.2.2. Zestawienie realizowanych form pomocy dla przedsiębiorców w latach 2019-
2020 

Przeznaczenie środków Lata Otrzymane 
środki 

Wydatkowane 
środki 

% 
wykorzystan

ia 

Liczba stanowisk pracy 
na których zatrudniono 

bezrobotnych 

Staż  2020 708 798,00 561 766,11 79,26 91 
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Przeznaczenie środków Lata Otrzymane 
środki 

Wydatkowane 
środki 

% 
wykorzystan

ia 

Liczba stanowisk pracy 
na których zatrudniono 

bezrobotnych 

Prace interwencyjne  2020 631 679,00 309 963,81 49,07 49 

Roboty publiczne  2020 442 000,00 312 527,25 70,71 20 

Refundacja kosztów 
doposażenia / wyposażenia 
stanowiska pracy  

2020 946 000,00 321 988,36 34,04 18 

Umożliwiono również podnoszenie kwalifikacji pracodawców i ich pracowników. 
50 pracodawców skorzystało ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego i podniosło 
kwalifikacje swoje i swoich pracowników, dzięki czemu wzrósł poziom kompetencji 342 osób 
zatrudnionych w firmach na terenie powiatu gryfińskiego. Pozwoliło to wielu firmom na 
dostosowanie kompetencji swoich pracowników do zmian związanych z koniecznością 
dostosowania działalności pracodawcy do istniejących wymogów i ograniczeń wynikających z 
ogłoszenia pandemii COVID-19. 

Tab. 10.3.2 2. Podnoszenie kwalifikacji pracodawców i ich pracowników w latach 2019-2020  

Przeznaczenie środków Lata Otrzymane 
środki 

Wydatkowa
ne środki 

% 
wykorzystania 

Liczba pracodawców  
i pracowników objętych 

kształceniem ustawicznym 

Finansowanie kosztów 
podnoszenia kwalifikacji 
pracodawcy i jego 
pracowników (Krajowy 
Fundusz Szkoleniowy) 

202
0 

360 000,0
0 341 013,20 94,73 342 

Tab. 10.3.2.3. Zestawienie umów, które zawarł PUP w Gryfinie z pracodawcami w latach 
2019-2020 

Rodzaj umowy 

Liczba 
pracodawców z 
którymi zawarto 

umowy 

Liczba stanowisk 
pracy na których 

zatrudniono 
bezrobotnych** 

LATA 2020 2020 

Umowy dot. organizacji staży 74 91 

Umowy dot. zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych 35 46 

Umowy dot. zatrudnienia w ramach robót publicznych 7 20 

Umowy dot. wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy dla 
skierowanego bezrobotnego 12 18 

Umowy dot. podnoszenia kwalifikacji pracodawcy i jego pracowników 
(Krajowy Fundusz Szkoleniowy) 50 x 

Umowy dot. pożyczki na pokrycie kosztów działalności - COVID-19 3 867 x 

Umowy dot. dofinansowania kosztów działalności – COVID-19 813 x 

Umowy dot. dofinansowania wynagrodzeń pracowników – COVID-19 479 x 

Razem 5 337 175 

**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  
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11. BEZPIECZEŃSTWO 

 BEZPIECZEŃSTWO POWODZIOWE 
Odcinek Odry na terenie powiatu gryfińskiego (95km) chroniony jest częściowo przez wały 
przeciwpowodziowe, których łączna długość wynosi 50 km. Wały te chronią miejscowości: 
Osinów Dolny, Cedynia, Lubiechów, Ognica, Marwice, Krzypnica, Krajnik, częściowo Gryfino, 
Mniszki, Żabnica, Czepino, Dębce, 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 2020 roku pracach modernizacyjnych i budowie nowych, należy 
stwierdzić, iż ich stan techniczny jest dobry. 
Szczegółowy stan bezpieczeństwa powodziowego powiatu został przedstawiony w „Planie 
operacyjnym ochrony przed powodzią powiatu gryfińskiego”. 

 BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE I INNE ZAGROŻENIA 
Porównując ilość interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej w 2020 r. z rokiem 
poprzednim wynika, że łączna ilość zdarzeń wzrosła o 381, co stanowi wzrost w stosunku do 
roku poprzedniego o ok. 27%. 
W minionym roku odnotowano spadek ilości pożarów, wzrost alarmów fałszywych, a wezwania 
do miejscowych zagrożeń uległy znacznemu zwiększeniu w stosunku do roku 2019, co 
pokazuje poniższe zestawienie: 

• pożary 545 – spadek o ok. 6%; 
• miejscowe zagrożenia 1131 – wzrost o ok. 53%; 
• alarmy fałszywe 123 – spadek o ok. 41%.  

W celu zwiększenia bezpieczeństwa pożarowego, Powiat Gryfiński udzielił dotacji celowych 
Ochotniczym Strażom Pożarnym na zakup materiałów i sprzętu niezbędnego do prowadzenia 
działań ratowniczych w kwocie 38 700,00 zł dla 21 OSP. 
Szczegółowa „Informacja o stanie bezpieczeństwa powiatu gryfińskiego w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej za 2020 rok” zostanie przedstawiona na sesji Rady Powiatu. 

 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 

Tab. 11.3. Struktura przestępczości w latach 2019-2020 

KATEGORIA PRZESTĘPSTW 2020 

Przestępstwa kryminalne 1269 

w tym: 

209 KK - uchylanie się od alimentacji 173 

288 KK - zniszczenie mienia ruchomego 76 

286 KK - oszustwo 128 

190 KK - groźba karalna 76 

157 KK - uszczerbek na zdrowiu 34 

278 KK - kradzież 150 

279 KK - kradzież z włamaniem 128 

207 KK - znęcanie się 52 
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Największą liczbę przestępstw w 2020 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. Wzrosła jednak ilość wypadków z udziałem pieszych oraz 
rannych w ich wyniku. 
Najwięcej przestępstw odnotowano w kategoriach: niealimentacja, kradzież i oszustwo. 
Podwyższona została skuteczność ścigania sprawców przestępstw, która w roku 2019 wyniosła 
75,5%, a w roku 2020 - 76,9%. 
W planach na 2021 r. znajduje się rozpoczęcie i zakończenie budowy posterunków policji w 
Moryniu i Trzcińsku-Zdroju. W gminie Banie wyznaczono granice działki i przygotowano 
dokumentację dotyczącą przekazania jej dla KWP w Szczecinie. 
Komenda Powiatowa Policji w Gryfinie posiada 157 etatów policyjnych oraz 30,5 etatu dla 
pracowników cywilnych. W roku 2020 zatrudnionych zostało 15 funkcjonariuszy 
i 9 pracowników cywilnych. 
Szczegółowa „Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu 
gryfińskiego w roku 2020” zostanie przedstawiona na sesji Rady Powiatu. 

 BEZPIECZEŃSTWO SANITARNE 

Tab. 11.4. Informacja o procentowym stanie zaszczepienia dzieci i młodzieży poniżej 20 lat, 
podlegających obowiązkowym szczepieniom ochronnym. 

Szczepienie 
Osoby zaszczepione 

(%) 

2020 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) 

96,40 
39,77 
46,21 
50,37 

- 
50,37 

- 
50,37 

- 
60,60 

- 
- 

Szczegółowy stan bezpieczeństwa sanitarnego „Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego 
powiatu gryfińskiego za 2020 r.” zostanie przedstawiona na sesji Rady Powiatu. 
Działania wykonywane w ramach zarządzania kryzysowego powiatu: 

• koordynacja zmykania przejść granicznych, 
• prowadzenie punktu kwarantanny zbiorowej, 
• dostarczanie środków ochrony bezpośredniej, 
• działania informacyjne.  



57 

 

 

12. OBSŁUGA MIESZKAŃCÓW 

 DECYZJE WYDAWANE W STAROSTWIE POWIATOWYM W GRYFINIE W 
2020 ROKU 

Pandemia COVID-19 niewątpliwe wpłynęła na pracę Starostwa Powiatowego w Gryfinie, 
zarówno w zakresie realizacji ustawowych zadań, organizacji pracy urzędników, jak i obsługi 
petentów. Stan epidemii wymusił czasowe przejście niektórych pracowników w tryb pracy 
zdalnej, były także okresy kiedy nie było bezpośredniej obsługi petenta, jednak nie miało to 
wypływu na jakość obsługi świadczonej na rzecz mieszkańców.  
W czasie trwania pandemii Urząd nigdy nie był całkowicie zamknięty dla petentów, 
wprowadzono jednak pewne ograniczenia w obsłudze. We wszystkich obiektach Starostwa 
obowiązywała m.in. konieczność zachowania dystansu, zasłaniania ust i nosa oraz stosowania 
innych środków ochrony, takich jak np. rękawiczki jednorazowe, czy środki dezynfekujące. W 
siedzibach Starostwa wystawione zostały również urny, do których można było wrzucać 
wszystkie wnioski i podania. Ponadto, w Wydziale Komunikacji i Transportu petenci umawiali 
się na konkretny dzień i godzinę. Początkowo odbywało się to telefonicznie, jednak od września 
2020 r. wizyty w Gryfinie umawiane są elektronicznie za pomocą systemu QMS.  
Pomimo konieczności przesunięcia terminów niektórych planowanych czynności kontrolnych, 
z uwagi na wprowadzony w kraju stan epidemii, zadania te udało się zrealizować z 
zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. W stosunku do lat poprzednich, w roku 2020 
zdecydowanie więcej spraw załatwianych było drogą elektroniczną. Ponadto, ilość spraw 
zgłoszonych do Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów zmniejszyła się o 21% w 
porównaniu do 2019 r.  

Tab. 12.1. Decyzje wydawane w Starostwie Powiatowym w Gryfinie w 2020 roku 

Nazwa 
Liczba 

wydanych 
decyzji 

Liczba 
odwołań 

od decyzji 

Liczba 
uchylonych 

decyzji 

Ilość 
zgłoszeń 

Wydz. Architektury i Budownictwa, w tym: 804 28 12 842 

pozwolenia na budowę/ rozbiórkę 576 3 1  

odmowa udzielenia pozwolenia na budowę 17 7 2  

przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę 20 0 0  

sprzeciw do robót budowlanych i do zmiany 
sposobu użytkowania obiektu budowlanego  
lub jego części 

170 18 9  

umorzenie postępowania 9 0 0  

wygaśnięcie decyzji o pozwoleniu na budowę 7 0 0  

uchylenie decyzji o pozwoleniu na budowę 1 0 0  

uchylenie lub zmiana decyzji 3 0 0  

niezbędność wejścia na sąsiednią działkę  1 0 0  

Wydz. Ochrony Środowiska, Rolnictwa  
i Leśnictwa, w tym: 

232 4 2  

zadania własne z zakresu ustaw o ochronie 
przyrody, o odpadach, o rybactwie śródląd., o 
transporcie kolejowym, Prawo ochrony środ. 

204 4 2  
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Nazwa 
Liczba 

wydanych 
decyzji 

Liczba 
odwołań 

od decyzji 

Liczba 
uchylonych 

decyzji 

Ilość 
zgłoszeń 

zadania zlecone z zakresu ustaw: Prawo 
geologiczne i górnicze, o lasach, Pr. łowieckie 28 0 0  

Wydz. Zarządzania Drogami, w tym: 577 0 0  

zezwolenia na lokalizację zjazdów 54 0 0  

zezwolenia na lokalizację urządzeń niezwiązanych z 
drogą 170 0 0  

zezwolenia na umieszczenie reklam i obiektów 
handlowych  6 0 0  

zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu 
prowadzenia robót 170 0 0  

zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu 
usunięcia awarii 13 0 0  

zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu 
umieszczenia urządzeń niezwiązanych z drogą 141 0 0  

zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na 
wyłączność 23 0 0  

Wydz. Komunikacji i Transportu, w tym: 2 160 5 3  

prawo jazdy 1734 0 0  

międzynarodowe prawo jazdy 10 0 0  

pozwolenie na tramwaj 1 0 0  

cofnięcie uprawnień 140 2 2  

zatrzymanie prawa jazdy 275 3 1  

Wydz. Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego, w tym: 

1 035 12 5  

zadania z zakresu ustawy o gospodarki 
nieruchomościami 217 5 1  

zadania z zakresu ustaw  
o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego 
w prawo własności nieruchomości 

23 0 0  

zadania z zakresu ustawy o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych 342 3 3  

zadnia z zakresu ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym 431 3 0  

zadania z zakresu ustawy o gospodarowaniu 
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa 3 0 0  

zadania z zakresu ustawy o ubezpieczeniu 
społecznym rolników, o zmianie ustawy  
o ubezpieczeniu społecznym rolników 
indywidualnych i członków ich rodzin oraz o zmianie 
ustawy o podatku rolnym 

5 1 1  

zadania z zakresu ustawy o cmentarzach i chowaniu 
zmarłych 14 0 0  
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Nazwa 
Liczba 

wydanych 
decyzji 

Liczba 
odwołań 

od decyzji 

Liczba 
uchylonych 

decyzji 

Ilość 
zgłoszeń 

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru, w tym: 3 0 0 6 

zmiana użytków 1 0 0  

klasyfikacja gruntów 2 0 0  

Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki,  
w tym: 

6 0 0  

wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych, 
stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących 
działalności gospodarczej 

2 0 0  

wykreślenie z ewidencji uczniowskich klubów 
sportowych, stowarzyszeń kultury fizycznej 
nieprowadzących działalności gospodarczej 

0 0 0  

odmowa wpisu do ewidencji niepublicznych szkół i 
placówek oświatowych 0 0 0  

wykreślenie z ewidencji niepublicznych szkół 
i placówek oświatowych 

0 0 0  

nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela 
mianowanego 4 0 0  

zwrot dotacji pobranej nienależnie 0 0 0  

 DZIAŁALNOŚĆ POZADECYZYJNA WYDZIAŁÓW STAROSTWA 
POWIATOWEGO W GRYFINIE 

1. Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru 
Sprawy z zakresu prowadzenia zasobu geodezyjno-kartograficznego w 2020 roku. 

Nazwa Ilość Kwota (zł) 

Przyjęcie i zaewidencjonowanie prac geodezyjnych 2125 192 146,70 

Przyjęcie i zaewidencjonowanie zgłoszeń na kopie map zasadniczych 1586 140 815,70 

Skontrolowanie operatów z wykonanych prac geodezyjnych 1607  

Przyjęcie do zasobu operatów z wykonanych prac geodezyjnych 2077  

Narady koordynacyjne - przyjęcie i zaewidencjonowanie projektów 393 43 305,00 

Wprowadzenie do bazy wartości nieruchomości danych na podstawie aktów 
notarialnych 1 157  

Sporządzenie wypisów i wyrysów (opis i mapa) na podstawie zleceń 3 104 397 667,44 

Zarejestrowane zgłoszenia w rejestrze zmian w ewidencji gruntów i budynków (EGiB) 9 583  

Nadanie nr zmian w rejestrze zgłoszeń zmian (EGiB) 9 583  

Zrealizowane zgłoszenia zmian (EGiB) 9 576  

Sporządzenie zawiadomień o zmianach w ewidencji gruntów 3 536  

Na 2125 zgłoszeń prac geodezyjnych, 2122 dokonano elektronicznie (WebEwid). Także w 
sposób elektroniczny, składano zamówienia na materiały do prac oraz tą drogą przekazywano 
je zamawiającym. Poprzez portal wydano 134168 plików elektronicznych (materiały do prac, 
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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). 
Dokonano 234 logowania przez Profil Zaufany, pobrano 683 pliki (przez Profil Zaufany). 
Zakupiono Portal Projektanta za 18450,00 zł. 
2. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego 
Zmiany stanu majątku Powiatu w 2020 r. 

 
 

01.01.2020 r. Zwiększenia Zmniejszenia 31.12.2020 r. 

ilość wartość ilość wartość ilość wartość ilość wartość 

Grunty 674,0115 34 842 413,18 3,9199 195 348,07 3,1487 63 519,20 674,7827 34 974 242,05 

Budynki 
i budowle, 
w tym: 

403 265 471 491,10  12 254 052,14  18 349 711,29 403 259 375 831,95 

Starostwo 
Powiatowe 319,1246 241 819 540,75  11 845 096,21  17 436 740,56 319,1246 236 227 896,40 

w trwałym 
zarządzie 55,8754 20 915 704,82  181 293,06  781 684,73 55,8754 20 315 313,15 

w najmie 28 2 736 245,53  227 662,87  131 286,00 28 2 832 622,40 

1) Zmiany własnościowe w 2020 roku: 
• 1 działka nabyta z mocy prawa, zajęta pod drogę powiatową  

(obr. Dobropole, gm. Trzcińsko-Zdrój) 
• 1 działka nabyta z mocy prawa, przeznaczona pod poszerzenie drogi 

powiatowej (obr. Kołowo, gm. Stare Czarnowo) 
• sprzedaż 1 nieruchomości na rzecz osoby fizycznej (obr. Stare Czarnowo, gm. 

Stare Czarnowo) 
2) Działania na rzecz mieszkańców w 2020 roku: 

• umowa najmu na pomieszczenie biurowe w budynku przy ul. Dworcowej 1  
w Chojnie na cele prowadzenia działalności gospodarczej, 

• umowa najmu pomieszczeń w budynku przy ul. Rynkowej 27 w Moryniu w celu 
zapewnienia obsługi pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Moryniu. 

3. Wydział Organizacji i Informacji 
W 2020 r. do Starostwa Powiatowego w Gryfinie wpłynęło 85 wniosków o udzielenie informacji 
publicznej i 3 skargi. Sposób ich załatwienia prezentują poniższe zestawienia. 

Zestawienie dotyczące wniosków o udzielenie informacji publicznej złożonych w 2020 r. 

Liczba złożonych 
wniosków 

Liczba wniosków pozytywnie 
rozpatrzonych 

Liczba wniosków negatywnie 
rozpatrzonych 

85 85 0 

Zestawienie dotyczące wniosków i skarg złożonych w 2020 r. 

Liczba złożonych skarg Sposób załatwienia 

3 skargi 
2 skargi bezzasadne 

skarga zasadna 
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4.  Powiatowy Rzecznik Konsumentów 

Działalność Powiatowego Rzecznika Konsumentów w 2020 r. 

Lp. Powiatowy Rzecznik Konsumentów 2020 

1. Ilość zgłoszonych spraw 346 

2. Ilość spraw prowadzonych (w tym w sądach) 135 (17) 

3. Działania informacyjno-edukacyjne (uczestnicy) 45 

4. Skuteczność (%) – wartość szacowana 75 

 DECYZJE, ORZECZENIA, OPINIE WYDAWANE PRZEZ JEDNOSTKI 
ORGANIZACYJNE POWIATU 

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

Wydane orzeczenia przez PPP w Gryfinie w 2020 r. 

Rodzaj wydanego orzeczenia 
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dla osób niesłyszących i słabosłyszących 2/0 3/0 - - - 5/0 5 

dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w 
stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym 5/7 19/22 - 1/0 - 25/29 54 

dla osób z niepełno sprawnościami sprzężonymi 2/2 4/0 - - - 6/2 8 

dla osób zagrożonych niedostosowaniem społ. - 2/1 - - - 2/1 3 

dla osób z niepełnospr. ruchową, w tym z afazją 14/6 5/1 - - - 19/7 26 

o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych - 1/0 - 1/0 - 2/0 2 

o potrzebie indywidualnego nauczania, w tym: 
- odmowne i uchylające 

3/0 9/3 - 5/3 - 17/6 23 

- - - - - - - 

w wyniku odwołania do kuratora oświaty - - - - - - - 

o braku potrzeby kształcenia specjalnego 4/0 1/1 - - - 5/1 6 

o braku potrzeby indywidualnego nauczania - - - - - - - 

Razem 30/15 44/28 - 7/3 - 81/46 127 

*ułamek oznacza ilość diagnoz – w liczniku – PPP Gryfino, w mianowniku – Filia w Chojnie 
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Wydane opinie przez PPP w Gryfinie w 2020 r. 

Opinie w sprawie 
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wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 4/3 13/7 - - - 17/10 27 

odroczenia rozp. spełniania przez dziecko 
obowiązku szkolnego - 9/3 - - - 9/3 12 

zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka 
obcego - - - - - - - 

dostosowania wymagań edukacyjnych 
wynikających z programu nauczania do 
indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia 

- 1/0 71/27 - 8/0 80/27 107 

udzielenia zezwolenia na indywidualny program 
lub tok nauki - - 2/6 - 3/0 5/6 11 

przyjęcia ucznia szkoły podstawowej/ gimnazjum 
do oddziału przysposabiającego do pracy - - 1/0 - - 1/0 1 

zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w 
celu przyuczenia do wykonywania określonej 
pracy lub nauki zawodu 

- - - - 14/1 14/1 15 

objęcia dziecka pomocą psychologiczno-
pedagogiczną w przedszkolu - 23/21 - - - 23/21 44 

objęcia dziecka pomocą psychologiczno-
pedagogiczną w szkole - - 59/117 - 6/1 65/118 183 

inne opinie o przebadanych 5/0 11/2 25/3 - 4/0 45/5 50 

o specyficznych trudnościach w uczeniu się - - 11/26 - 1/0 12/26 38 

Razem 9/0 57/33 169/179 - 36/2 271/217 488 

*ułamek oznacza ilość diagnoz – w liczniku – PPP Gryfino, w mianowniku – Filia w Chojnie 
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 

Lp. Decyzje wydane na podstawie ustawy o pomocy społecznej: Ilość decyzji w 
2020 r. 

Przyrost 
roczny 

1. o umieszczeniu w domu pomocy społecznej 67 29 

2. ustalające odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej 312 129 

3. uchylające decyzje o umieszczeniu 4 2 

4. odwołania 2 2 

5. ogółem 385 162 
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2) Świadczenia w rodzinnej pieczy zastępczej 

Lp. Decyzje wydane na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej: 

Ilość decyzji w 
2020 r. 

Przyrost 
roczny 

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

194 -8 

28 -48 

2. Decyzje o odstąpieniu lub ustaleniu odpłatności za pobyt dziecka w 
pieczy zastępczej 258 -40 

3. odwołania 0 0 

Świadczenia w instytucjonalnej pieczy zastępczej 

Lp. Decyzje wydane na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej: 

Ilość decyzji w 
2020 r. 

Przyrost 
roczny 

1. Decyzje o odstąpieniu z odpłatności 44 -7 

2. Świadczenia na usamodzielnionych wychowanków placówek 
opiekuńczo-wychowawczych 2 -9 

3. odwołania 0 0 

Pozostałe świadczenia z pieczy zastępczej 

Lp. Decyzje wydane na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej: 

Ilość decyzji w 
2020 r. 

Przyrost 
roczny 

1. 
Dodatek wychowawczy (500+),  
w tym decyzje uchylające: 

163 -11 

8 -13 

2. 
Kontynuowanie nauki,  
w tym decyzje uchylające: 

22 1 

2 -10 

3. Pomoc na zagospodarowanie 8 2 

4. Pomoc na usamodzielnienie 10 3 

5. ogółem 203 -16 

 
3.  Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie 

Lp. Wyszczególnienie 2020 Przyrost 
roczny 

1. Liczba wydanych decyzji, w tym w sprawach:   

a) nabycia/utraty statusu osoby bezrobotnej oraz zyskanych/utraconych 
świadczeń 6 120 -1090 

b) rozłożenia na raty nienależnie pobranych świadczeń 0 -3 

c) cudzoziemców 244 +10 

2. Liczba uchylonych decyzji, w tym w sprawach:   

a) nabycia/utraty statusu osoby bezrobotnej oraz zyskanych/utraconych 
świadczeń 36 -59 
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Lp. Wyszczególnienie 2020 Przyrost 
roczny 

b) rozłożenia na raty nienależnie pobranych świadczeń 0 0 

c) cudzoziemców 0 -6 

3. Liczba odwołań od decyzji, w tym w sprawach:   

a) nabycia/utraty statusu osoby bezrobotnej oraz zyskanych/utraconych 
świadczeń 5 +1 

b) rozłożenia na raty nienależnie pobranych świadczeń 0 0 

c) cudzoziemców 0 0 

4.  Jednostki oświatowe 

Lp. Rodzaj decyzji Liczba decyzji  
w 2020 r. Przyrost roczny 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie 

1. zwolnienie z wykonywania określonych ćwiczeń na zajęciach 
wychowania fizycznego 26 3 

2. zwolnienie z realizacji zajęć wychowania fizycznego 2 0 

3. skreślenie ucznia z listy uczniów ZSP 4 2 

I Liceum Ogólnokształcące w Gryfinie 

1. zwolnienie z realizacji zajęć wychowania fizycznego 17 0 

2. nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela 
kontraktowego 1 0 

3. zwolnienie z nauczania drugiego języka 3 0 

Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie 

1. przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu materiałów 
edukacyjnych - wyprawka szkolna 13 0 

2. skreślenie z listy uczniów 1 1 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chojnie 

1. wyżywienie uczniów SOSW 61 -5 

2. wydłużenie etapu edukacyjnego 9 1 

3. skreślenie z listy uczniów SOSW 9 6 
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13. NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 

 PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE GRYFIŃSKIM  

Tab. 13.1. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Gryfińskim w 2020 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 

lub adwokat 

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 w godz. 14.00-18.00, 
środa w godz. 13.00-17.00, 
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 w godz. 13.30-17.30 
czwartek w godz. 8.45-12.45 
piątek w godz. 13.30-17.30 

radca prawny  

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

poniedziałek w godz. 12.00-16.00 
wtorek w godz. 8.45-12.45 

radca prawny 
lub adwokat 

6. Mieszkowice, ul. Chopina 1, pok. nr 18 (siedziba 
Urzędu Miejskiego) wtorek w godz. 14.00-18.00 radca prawny 

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. 15.00-19.00 adwokat 

10. Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8 (siedziba Urzędu 
Gminy, pok. nr 07) środa w godz. 9.00-13.00 radca prawny 

 13.2. ZBIORCZA INFORMACJA STAROSTY GRYFIŃSKIEGO 

Tab. 13.2. Wykonanie zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w 
2020 r. 

Lp. Rodzaj danych / Kwartały I II III IV 2020 

1. Liczba osób, którym udzielono nieodpłatnej pomocy prawnej 261 178 190 159 788 

2. Dziedzina prawa, z której udzielono nieodpłatnej pomocy 
prawnej - sprawa z zakresu:      

2.1 prawa rodzinnego 45 46 35 25 151 

2.2 prawa pracy 17 16 14 15 62 

2.3 rozpoczęcia działalności gospodarczej 1 1 - 3 5 

2.4 prawa cywilnego 147 92 99 77 415 

2.5 prawa ubezpieczeń społecznych, prawa do opieki zdrowotnej 19 13 15 13 60 

2.6 prawa administracyjnego z wyjątkiem prawa podatkowego 16 7 19 13 55 
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Lp. Rodzaj danych / Kwartały I II III IV 2020 

2.7 prawa podatkowego 3 2 2 2 9 

2.8 prawa karnego   18 11 12 12 53 

2.9 inne 6 0 2 2 10 

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 

239 165 176 145 725 

3.2 wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu 
prawnego 201 147 168 144 660 

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 sądowo-administracyjnym 

27 4 2 0 33 

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-administracyjnym 

- 1 - 1 2 

3.5 
poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie 
prawnym i możliwościach skorzystania z polubownych metod 
rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji 

- 8 2 1 11 

 
Informacja dodatkowa: 
W 2020 r. widoczny jest znaczny spadek liczby udzielonych porad (o 511 mniej w porównaniu 
do 2019 r.). Prawdopodobnym powodem zmniejszenia udzielonych porad jest wprowadzony na 
terenie kraju w marcu 2020 r. stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. 
W celu zapewnienia mieszkańcom powiatu bezpieczeństwa sanitarnego wprowadzono, jak 
w większości powiatów w kraju, ograniczenia w obsłudze nieodpłatnej pomocy do udzielania 
porad przez telefon oraz innych środków porozumiewania się na odległość. Wprowadzony 
sposób organizacji nieodpłatnej pomocy w czasie epidemii zapewnił wszystkim chętnym 
dostęp do porady i nie wyczerpał limitu liczby możliwych do wykorzystania godzin porad. 
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14. REALIZACJA UCHWAŁ RADY POWIATU 
Rada Powiatu w Gryfinie w 2020 roku podjęła łącznie 75 uchwał.  
1. w sprawach dotyczących finansów podjęto i zrealizowano w 2020 roku 30 uchwał, 

w tym: 
a. zmiany budżetu powiatu na 2020 rok - 11 uchwał (XIV/107, XV/111, XVI/119, XVII/125, 

XVII/127,  XVIII/136, XIX/144, XXI/155, XXII/159, XXIII/168, XXIV/172), 
b. zmiany WPF Powiatu Gryfińskiego na lata 2020-2039 - 10 uchwał (XV/112, XVII/120, 

XVII/126, XVIII/137, XIX/145, XXI/156, XXIII/169, XXIV/173, XXIV/176 (utrata mocy 
uchwały nr XIII/92/2019), 

c. 2 uchwały udzielające pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu 
(XV/113/2020), gminom Chojna, Trzcińsko-Zdrój, Cedynia, Mieszkowice, Banie 
i Gryfino (XVIII/135/2020, XXI/154/2020), gminie Stare Czarnowo (XXIII/167/2020), 

d. po 1 uchwale w sprawach: 
e. udzielenia Zarządowi Powiatu w Gryfinie wotum zaufania (XVIII/128/2020),  
f. zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego 

Powiatu Gryfińskiego za 2019 rok  (XVIII/129/2020), 
g. absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2019 rok 

(XVIII/130/2020), 
h. zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego 

i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze roku 
budżetowego (XIX/146/2020), 

i. ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 
(XXIV/174/2020),  

j. uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2021 rok (XXIV/175/2020), 
2. podjęto i zrealizowano 12 uchwał w sprawach wewnętrznych Rady Powiatu w Gryfinie 

dotyczących: 
a. przyjęcia sprawozdań komisji stałych Rady Powiatu w Gryfinie za 2019 r. (XIV/101), 

w tym Komisji Rewizyjnej (XIV/102 i za I półrocze 2020 r. - XIX/139),  
b. przyjęcia planu pracy Rady Powiatu i Komisji Rady na 2020 r. (XIV/103, XIV/104), 

w tym Komisji Rewizyjnej (XIV/105), 
c. składów osobowych Komisji Rady (XXI/148/2020 - rezygnacji Radnego Remigiusza 

Rzepczaka z członka Komisji Rewizyjnej, XXI/149/2020 – powołanie Komisji 
Rewizyjnej, XXI/150/2020 – powołanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, 
XXI/151/2020 – powołanie Komisji do spraw Edukacji, Kultury, Sportu i Organizacji 
Pozarządowych,  

d. mandatu Radnego Wojciecha Długoborskiego (XVIII/132/2020),  
e. ustalenia wysokości diet radnych Powiatu Gryfińskiego (XIV/106/2020), 

3. podjęto i zrealizowano 2 uchwały statutowe w sprawach:  
a. zmiany uchwały nr XLII/283/2018 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 2 sierpnia 2018 r. 

w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu (XV/108), 
b. uchwalenia statutu dla Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie (XIX/140), 

4. podjęto 9 uchwał (8 zrealizowano, 1 uchylono) z zakresu pomocy społecznej 
w następujących sprawach:   

a. określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 r. (XVI/114 zmieniona uchwałami nr 
XXI/153, XII/157, XXIII/163, XIV/171),  

b. ustalenia zasad udzielania dofinansowania ze środków PFRON do zadań z zakresu 
rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2020 r. (XVI/115/2020 uchylona),  

c. przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Gryfińskim za rok 2019 
(XVI/116 zmieniona uchwałą nr XXIV/171), 

d. przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Gryfinie za rok 2019 (XVII/121/2020),  
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e. przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Gryfińskim w latach 2021-2025 
(XXIII/164/2020), 

5. z zakresu edukacji podjęto i zrealizowano 2 uchwały w sprawie zmiany i ustalenia 
jednolitego tekstu regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach 
i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński (XVII/122/2020, XIX/138/2020) oraz 
uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo - księgowej i administracyjno- 
organizacyjnej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych dla 
których organem prowadzącym jest Powiat Gryfiński (XX/147/2020), 

6. z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej podjęto 6 uchwał (5 zrealizowano, 
1 uchylono) w następujących sprawach: 

a. wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej przez Rybacką 
Spółdzielnie „Regalica” w Gryfinie oraz uchwalenia jej regulaminu (XV/109, XV/110),  

b. zasad udzielenia dotacji celowej ze środków finansowych Powiatu Gryfińskiego 
przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej 
(XVIII/131), 

c. petycji dotyczących: budowy stacji bazowej telefonii komórkowej oraz ustalenia 
strefy ciszy na Jeziorze Strzeszowskim (XVIII/131, XXI/152), 

d. udzielenia dotacji celowej Okręgowi PZW w Szczecinie (XXIII/165 – uchylona), 
7. z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego podjęto i zrealizowano 2 uchwały 
w następujących sprawach: 

a. przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy za 2109 rok (XVII/123), 
b. przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego na 2021 rok (XXIII/162),  

8. z zakresu transportu zbiorowego dróg podjęto 6 uchwał (4 zrealizowano, 2 do realizacji 
w 2021 roku) w sprawach: 

a. wyrażenia zgody na podpisanie umowy na świadczenie usług w publicznym 
transporcie zbiorowym na terenie Powiatu Gryfińskiego (XVIII/133 - 2000 rok, 
XXIII/166 - 2021 rok), 

b. ustalenia cen biletów i opłat w przewozie autobusami w publicznym transporcie 
zbiorowym organizowanym przez Powiat Gryfiński (XVIII/134), 

c. ustalenia na rok 2021 wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu 
usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia 
od usunięcia pojazdu (XXII/158), 

d. pozbawienia kategorii drogi powiatowej niektórych odcinków dróg powiatowych 
i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych (XIX/143/2020), 

e. rozpatrzenia petycji dotyczącej budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1397Z 
we wsi Dolsko gm. Moryń (XVI/117/2020, realizacja od 2021 r.), 

9. z zakresu gospodarki nieruchomościami podjęto 5 uchwał (4 zrealizowano, 1 nie 
zrealizowano) w następujących sprawach: 

a. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest część 
tej samej nieruchomości (XVI/118, XIX/142),  

b. wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony 
dłuższy niż 3 lata nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego 
(prowadzenie DPS w Moryniu (XXIII/161),  

c. zmiany uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie 
na rzecz Gminy Gryfino w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu Gryfińskiego (XIX/141 – nie zrealizowana),  

d. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości 
stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego (XXIII/160). 

e. podjęto i zrealizowano 1 uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych na terenie Powiatu Gryfińskiego (XXIV/170). 
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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, przychodów i rozchodów budżetu oraz przychodów i kosztów zakładu 
budżetowego. 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 2020 r. ustalono na kwotę 114 963 801,74 zł i były one 
wyższe o 12 395 361,78 zł od planu na 31.12.2019 r. W 2019 r. zrealizowano dochody w 94,60%, 
a w 2020 r. w 96,32% zakładanych wielkości. Plan i wykonanie dochodów w latach 2019 - 2020 
przedstawia wykres 1. 

Wykres 1. Dochody budżetowe w latach 2019-2020 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu Powiatu 
Gryfińskiego za 2019 i 2020 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 2019-
2020 przedstawia tabela 15.1. 

Tab. 15.1. Struktura dochodów w latach 2019-2020 (w zł, %) 

Grupa dochodów 
Realizacja Wzrost/spadek (+/-) 

2020/2019 
Udział % w całości  

w latach 

2019 r. 2020 r. kwota % 2019 r. 2020 r. 

Dochody własne 46 814 100,84 55 562 790,27 8 748 689,43 18,69% 48,24% 50,18% 

Subwencja ogólna 34 170 443,00 38 010 034,00 3 839 591,00 11,24% 35,22% 34,32% 

Dotacje z budżetu 
państwa 16 047 460,02 17 164 211,87 1 116 751,85 6,96% 16,54% 15,50% 
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Grupa dochodów 
Realizacja Wzrost/spadek (+/-) 

2020/2019 
Udział % w całości  

w latach 

2019 r. 2020 r. kwota % 2019 r. 2020 r. 

Ogółem 97 032 003,86 110 737 036,14 13 705 032,28 14,12% 100,00% 100,00% 

      Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań  z wykonania budżetu Powiatu 
Gryfińskiego za 2019 i 2020 r. 
 
W 2020 roku, w porównaniu do roku 2019, nastąpił wzrost realizacji dochodów budżetowych o 
14,12%. 
Dochody własne budżetu powiatu w 2020 roku pochodziły między innymi z: 

a) wpływów z udziału z podatku dochodowego od osób prawnych i osób fizycznych, 
b) środków na dofinansowanie projektów o charakterze bieżącym i majątkowym, w tym: 

• środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania: „Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1401Z Chojna - Białęgi, przejście przez miejscowość Narost” 
oraz „Przebudowa ulicy Krasińskiego w Gryfinie”, 

• środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji 
Lokalnych na zadania „Przebudowa obiektów inżynieryjnych w ciągu drogi 
powiatowej nr 1549Z Banie - Rów wraz z dojazdami na odcinku od km: 4+845 
do km: 1+745” oraz „Przebudowa ulicy 1 Maja w Gryfinie”, 

• środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego na zadanie „Rozbudowa Szpitala Powiatowego w 
Gryfinie”,  

• programów realizowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu, 
c) opłat komunikacyjnych, geodezyjnych oraz za zajęcie pasa drogowego, 
d) zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym, głównie pochodzącego 

z realizacji kontynuowanej inwestycji „Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie”. 
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) oraz otrzymanych dodatkowych środków.  
Dotacje z budżetu państwa stanowią środki finansowe, których sposób wydatkowania jest 
ukierunkowany przez dotującego miedzy innymi na: 

a) funkcjonowanie jednostek organizacyjnych, służb i straży (Domy Pomocy Społecznej, 
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowy Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego), 

b) dodatek wychowawczy (tzw. 500+),  
c) pokrycie kosztów niezbędnych do zabezpieczenia i utrzymania uruchomionych przez 

Wojewodę Zachodniopomorskiego miejsc kwarantanny zbiorowej oraz na zakup 
niezbędnych materiałów i sprzętu dla Szpitala Powiatowego w Gryfinie w związku 
z wystąpieniem zagrożenia epidemiologicznego wywołanego wirusem SARS-CoV-2, 
zwanego COVID-19.  

W strukturze dochodów powiatu, zarówno w 2019 roku, jak i w 2020 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.  
Ponadto należy wskazać, iż Powiat na koniec 2020 r. odnotował ubytek w dochodach 
w wysokości 684 152,35 zł. Ubytek ten (przedstawiony w tabeli 2) został obliczony zgodnie 
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z art. 15zoa ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, który stanowi, że jest to zmniejszenie dochodów, 
obliczone jako różnica między dochodami jednostki planowanymi w zmianie budżetu (na koniec 
roku budżetowego 2020 - wykonanymi dochodami) a planowanymi dochodami wykazanymi 
przez jednostkę w sprawozdaniu budżetowym za pierwszy kwartał 2020 r. Natomiast przez 
dochody, w przypadku powiatów, rozumie się dochody podatkowe, o których mowa w art. 22 
ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, czyli 
są to udziały we wpływach z PIT oraz udziały we wpływach z CIT. 

Tabela 15.2. Ustalenie ubytku w dochodach 

Rodzaj dochodu Plan na koniec pierwszego 
kwartału 2020 r. 

Wykonanie dochodów w 
roku 2020 

Ubytek 
w dochodach 

Udziały w PIT (§001) 16 364 081,00 15 892 251,00 471 830,00 

Udziały w CIT (§002) 600 000,00 387 677,65 212 322,35 

Razem 16 964 081,00 16 279 928,65 684 152,35 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu Powiatu 
Gryfińskiego za 2020 r. 
Planowane do poniesienia wydatki budżetowe oraz poziom ich wykonania w latach 2019-2020 
przedstawia wykres 2. 

Wykres 2. Plan i wykonanie wydatków w latach 2019-2020 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu Powiatu 
Gryfińskiego za 2019 i 2020 r. 
 
Stopień realizacji wydatków w analizowanym okresie ukształtował się na poziomie 88% 
planowanych wielkości, zarówno w 2020 r. jaki i w 2019 r. Zrealizowane wydatki w 2020 r. 
w porównaniu do ich poziomu z 2019 r. były wyższe o 10 425 872,77 zł. Zrealizowanie wyższych 
wydatków było konsekwencją osiągnięcia wyższych dochodów w omawianym roku.  
Kształtowanie się poniesionych wydatków bieżących i majątkowych w latach 2019-2020 
obrazuje tabela 15.3. 
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Tab. 15.3. Wydatki bieżące i majątkowe w latach 2019-2020 (w zł, %)  

Wydatki 
Realizacja Wzrost/spadek (+/-) 

2020/2019 
Udział % w całości  

w latach 

2019 r. 2020 r. kwota % 2019 r. 2020 r. 

Wydatki 
bieżące 82 616 594,13 89 117 645,06 6 501 050,93 7,87% 83,71% 81,67% 

Wydatki 
majątkowe 16 078 545,62 20 003 367,46 3 924 821,84 24,41% 16,29% 18,33% 

Ogółem 98 695 139,75 109 121 012,52 10 425 872,77 10,56% 100,00% 100,00% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań  z wykonania budżetu Powiatu 
Gryfińskiego za 2019 i 2020 r. 
Jak wynika z przedstawionych danych w 2020 r. nastąpił przyrost wydatków zarówno bieżących 
o ponad 7%, jak i majątkowych o 24,41%. Ich udział procentowy w ogólnej kwocie 
zrealizowanych wydatków w tych latach był zbliżony.  
Kształtowanie się podstawowych kierunków wydatkowania środków budżetowych oraz udział 
ich wielkości w ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków w latach 2019-2020 przedstawiono 
w tab. 15.4. 

Tab. 15.4. Kierunki wydatkowania w latach 2019-2020 (w zł, %). 

Kierunki 
wydatkowania 

Realizacja Wzrost/spadek (+/-) 
2020/2019 

Udział % w całości  
w latach 

2019 r. 2020 r. kwota % 2019 r. 2020 r. 

Oświata i edukacja 27 170 277,76 30 545 564,42 3 375 286,66 12,42% 27,53% 27,99% 

Pomoc i polityka 
społeczna, rodzina 30 162 752,57 33 070 907,41 2 908 154,84 9,64% 30,56% 30,31% 

Zadania drogowe i 
transport 8 697 362,28 14 585 270,92 5 887 908,64 67,70% 8,81% 13,37% 

Administracja 
publiczna, 
nieodpłatna pomoc 
prawna,  wybory 

10 817 555,03 12 002 975,63 1 185 420,60 10,96% 10,96% 11,00% 

Bezpieczeństwo 
publiczne, ochrona 
przeciwpożarowa i 
obrona narodowa 

5 613 256,07 6 786 202,24 1 172 946,17 20,90% 5,69% 6,22% 

Ochrona zdrowia 13 264 948,65 10 219 174,94 -3 045 773,71 -22,96% 13,44% 9,36% 

Rolnictwo, leśnictwo, 
ochrona środowiska, 
gospodarka 
nieruchomościami  

1 460 936,74 768 759,67 -692 177,07 -47,38% 1,48% 0,70% 

Geodezja i 
kartografia oraz 
nadzór budowlany 

853 563,49 897 026,92 43 463,43 5,09% 0,86% 0,82% 
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Kierunki 
wydatkowania 

Realizacja Wzrost/spadek (+/-) 
2020/2019 

Udział % w całości  
w latach 

2019 r. 2020 r. kwota % 2019 r. 2020 r. 

Turystyka, kultura 
fizyczna oraz kultura 
i ochrona 
dziedzictwa 
narodowego 

422 088,51 62 000,00 -360 088,51 -85,31% 0,43% 0,06% 

Obsługa długu 232 398,65 183 130,37 -49 268,28 -21,20% 0,24% 0,17% 

Ogółem 98 695 139,75 109 121 012,52 10 425 872,77 10,56% 100,00% 100,00% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu Powiatu 
Gryfińskiego za 2019 i 2020 r. 
 
Największy strumień środków budżetowych w 2020 roku skierowany został na zadania „pomoc 
i polityka społeczna, rodzina” oraz na „oświatę i edukację”.  
Jednocześnie największy przyrost wykonanych wydatków w 2020 roku dotyczył „zadań 
drogowych i transportu”. Wzrost tych nakładów w porównaniu do 2019 r. o 67,70% 
spowodowany był realizacją inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Jaśminowej w Żórawkach”, 
„Przebudowa obiektów inżynieryjnych w ciągu drogi powiatowej nr 1549Z Banie - Rów wraz z 
dojazdami na odcinku od km: 4+845 do km: 1+745”, „Przebudowa ulicy 1 Maja w Gryfinie”, na 
które Powiat otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych, Ministerstwa Finansów oraz Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.  
W 2020 r. wykonano również część wydatków w dużo mniejszym stopniu niż w roku 2019. 
Dotyczy to przede wszystkim wydatków na „turystykę, kulturę fizyczną oraz kulturę i ochronę 
dziedzictwa narodowego” (-85,31%). Spowodowane to było ograniczeniem wydatków 
dotyczących różnego rodzaju imprez i uroczystości w związku z wystąpieniem wyjątkowej 
sytuacji, tzn. epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, zwanego COVID-19.  
Ponadto spadek wydatków na rolnictwo, leśnictwo, ochronę środowiska oraz gospodarkę 
nieruchomościami w roku 2020, w stosunku do roku 2019, o kwotę 692 211,07 zł wynika między 
innym z faktu realizacji w 2019 r. zadań: „Wykonanie rurociągu melioracji wodnych 
szczegółowych oraz obniżenie i stabilizacja nadmiernie spiętrzonych wód jeziora Orzechów 
stanowiącego działkę nr 350/2 obręb Orzechów, gmina Cedynia”, remontu Bramy Świeckiej w 
Chojnie oraz wypłaconych odszkodowań w związku z regulacją ulicy Krasińskiego w Gryfinie.    
W porównaniu do roku poprzedniego zmniejszyły się także wydatki na ochronę zdrowia. W 
2020 r. wydatki w tym kierunku były związane głównie z kontynuacją realizacji zadania 
„Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie”.  
Źródłem finansowania zadań Powiatu mogą być również tytuły dłużne (środki obce), którymi 
najczęściej są kredyty bankowe, stanowiące przychody budżetu. W roku 2019 Powiat Gryfiński 
zaciągnął kredyt długoterminowy w wysokości 7 500 000,00 zł, z czego w 2019 r. uruchomiono 
5 000 000,00 zł, a w 2020 r. uruchomiono 2 500 000,00 zł. Kredyt był przeznaczony na 
zadanie „Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie” w celu poprawy jakości usług 
medycznych i rozwoju działalności. 
Pomimo uruchomienia w 2020 roku II transzy kredytu w wysokości 2 500 000,00 zł wystąpiły 
mniejsze koszty obsługi długu w porównaniu do roku poprzedniego, co było wynikiem spadku 
stóp procentowych.  
W latach tych przychodem były wyniki kasowego wykonania budżetu, będące wolnymi 
środkami, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu oraz 
zaciągnięty kredyt. Natomiast rozchody budżetu w analizowanym okresie, określają roczną 
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wysokość dokonanych spłat rat kapitałowych, kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych 
– kredyt z roku 2019 spłacany był od roku 2020.  Poziom osiągniętych w latach 2019-2020 
podstawowych kategorii budżetu wraz ze stanem zadłużenia na dzień 31 grudnia każdego roku 
oraz indywidualnego wskaźnika zadłużenia Powiatu Gryfińskiego przedstawiono w tabeli 15.5.  

Tab. 15.5. Kategorie budżetu, stan zadłużenia i indywidualny wskaźnik zadłużenia w 2019  
i 2020 r. (zł) 

Kategorie budżetu 
Rok 

2019 2020 

Dochody  97 032 003,86 110 737 036,14 

Przychody 10 549 666,67 10 616 530,78 

Wydatki 98 695 139,75 109 121 012,52 

Rozchody 770 000,00 1 707 500 

Zadłużenie na 31 grudnia 11 904 453,10 12 692 500,00 

Indywidualny wskaźnik zadłużenia 
obciążenie roczne  ≤  obciążenie dopuszczalne 1,12% ≤ 10,17% 2,53% ≤ 15,03% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu Powiatu 
Gryfińskiego za 2019 i 2020 r. 
 
Zarówno w 2019, jak i w 2020 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. KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE 

Tab. 16.1. Kontrole wewnętrzne przeprowadzone w 2020 r. przez komórki Starostwa  

Lp. Temat/zakres kontroli 
Liczba 

przeprowadzonych 
kontroli 

1. Sprawdzenie czy przedsiębiorca nadal spełnia wymogi będące podstawą wydania 
zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne 6 

2. 

Sprawdzenie czy przedsiębiorca nadal spełnia wymogi określone w art. 3 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1071/2009 z 21.10.2009 r., 
oraz wymogi będące podstawą do wydania tych dokumentów zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 

8 

3. Prawidłowość wykorzystania udzielonych dotacji na podstawie ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w latach 2018-2019 1 

4. Wykonywanie autobusowych usług przewozowych przez operatora transportu 
publicznego 1 

5. 
Prawidłowość prowadzenia dokumentacji oraz zajęć teoretycznych i praktycznych 
w ośrodku szkolenia kierowców, kwalifikacje osób prowadzących szkolenie oraz 
spełnienie wymagań, o których mowa w ustawie o kierujących pojazdami 

8 

6. 
Zgodność stacji kontroli pojazdów z ustawą Prawo o ruchu drogowym, 
prawidłowość wykonywania badań technicznych pojazdów oraz prowadzenia 
wymaganej dokumentacji 

7 

7. Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, prawidłowości przekazywania 
pasa drogowego i jego odbioru po wykonanych  robotach w latach 2019-2020. 1 

8. 
Spełnianie wymagań, o których mowa w art. 28 ust. 2 pkt 1 lit. c ustawy o 
kierujących pojazdami, w tym sprawdzenie części infrastruktury w postaci placu 
manewrowego 

2 

9. Stosowanie przepisów ustawy o ochronie przyrody w zakresie obowiązku 
dokonania nasadzeń, na podstawie decyzji wydanych przez Starostę Gryfińskiego 4 

10. Przestrzeganie zapisów porozumienia w zakresie legalności pozyskanego 
drewna, wydawania świadectw legalności drewna 6 

11. Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w zakresie 
wprowadzania gazów i pyłów do powietrza 1 

12. Rozliczanie podróży służbowych krajowych i zagran., ich dokumentowanie 1 

13. Prawidłowość  przeprowadzenia zamówienia publicznego w 2020 r. 1 

14. Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska – nadmierna emisja 
hałasu i zapylenia pochodzącego z terenu zakładu 1 

15. Naliczanie diet, delegacje służbowe krajowe radnych  1 

16. Prawidłowość aneksowania zawartych umów 1 

17. Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w zakresie 
zgłoszenia instalacji do przeładunku, magazynowania i dystrybucji paliw ciekłych 1 

18. Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w zakresie 
zezwolenia na zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne 1 

19. 

Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w zakresie 
pozwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych w instalacji z 
uwzględnieniem warunków przewidzianych dla zezwolenia na przetwarzanie 
odpadów poza instalacjami 

1 
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Lp. Temat/zakres kontroli 
Liczba 

przeprowadzonych 
kontroli 

20. 
Spełnianie wymogów będących podstawą wydania: licencji na wykonywanie 
regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, zezwoleń na 
wykonywanie krajowego transportu drogowego osób 

16 

21. 
Sprawdzenie czy przedsiębiorca, któremu organ udzielił licencji na wykonywanie 
transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy nadal 
spełnia wymogi określone przepisami ustawy o transporcie drogowym 

7 

22. Wydawania zaświadczeń w zakresie przekształcenia prawa wieczystego 
użytkowania gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności 1 

23. Sposób przyjmowania i przechowywania pojazdów na parkingu strzeżonym 1 

24. Prawidłowość stosowania instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego 
wykazu akt – II półrocze 2020 l 1 

25. Kontrola w zakresie prawidłowości umowy darowizny samochodu  1 

26. Kontrola w zakresie sprawdzenia realizacji zaleceń pokontrolnych 1 

razem 81 

Tab. 16.2. Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Starostwie Powiatowym w Gryfinie  
w 2020 r. 

Lp. Organ kontrolujący Temat/zakres kontroli 

1. Wojewoda 
Zachodniopomorski 

Prawidłowość wydatkowania w 2020 r. środków finansowych z rezerwy 
celowej budżetu państwa na działania związane z COVID-19, w 
szczególności na zadanie dotyczące zapewnienia warunków ustalonych 
dla miejsca kwarantanny zatwierdzonego przez Wojewodę 
Zachodniopomorskiego 

Prawidłowość wydatkowania w 2020 r. środków finansowych z rezerwy 
celowej budżetu państwa na działania związane z COVID-19, w 
szczególności na realizację zadań związanych z zapobieganiem oraz 
zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się 
choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi 

2. Najwyższa Izba Kontroli Kontrola w zakresie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach 
niestanowiących własności Skarbu Państwa 

3. Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Gryfinie Kontrola w zakresie zwrotu VAT za XII/2019 przed terminem zwrotu 

4. Marszałek Województwa 
Zachodniopomorskiego 

Kontrola w zakresie realizacji dotacji celowej przyznanej na podstawie 
umowy WbiS-II/D/72/2019 (sala gimnastyczna w Chojnie) 

Kontrola w zakresie realizacji projektu nr RPZP.09.02.00-32-0010/16 
(PZAZ w Gryfinie) 

5. Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych w Szczecinie Kontrola płatnika składek 

6. Państwowa Inspekcja Pracy 
Kontrola w zakresie prawnej ochrony pracy 

Kontrola w zakresie zagadnień dotyczących zagrożenia epidemią 
COVID-19. 
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17. PODSUMOWANIE 
Informacje finansowe - prezentacja wyników dla powiatów ziemskich za 2020 rok. 

 
 
Źródło: W1-W5 - RIO w Szczecinie - opracowanie własne na podstawie sprawozdań Rb-27S, 
Rb-28S, Rb-NDS, Rb-Z (stan na dzień 07.04.2021 r.); W6 - Wojewódzki Urząd Pracy w 
Szczecinie - dane za grudzień 2020 r.; Ludność - Główny Urząd Statystyczny - stan w dniu 
30.06.2020 r.  
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